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Δγθχθιηνο αξηζ. 53 

 

ΘΔΜΑ:Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3386/05, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3536/2007 

  

ε ζπλέρεηα ηεο ππ’αξηζ.30/2007 εξκελεπηηθήο, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3536/07, 

εγθπθιίνπ ηεο ππεξεζίαο καο, ζεσξήζακε ζθφπηκν λα ζαο παξέρνπκε πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί, φζν ην δπλαηφλ, ε ηαιαηπσξία ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη λα θαηαζηεί άκεζα δπλαηή ε απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ, πξνο φθεινο ηφζν ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζαο απνζηέιινπκε κηα ζπλνπηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ κεηαβνιψλ πνπ επηθέξεη ν λ. 3536/07, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο  δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνπλ ζε κεηαβαηηθφ επίπεδν ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο θαζψο θαη ζεκάησλ 

πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε πξνγελέζηεξεο εγθπθιίνπο θαη ζρεηηθά έγγξαθα, πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εχρξεζηνο νδεγφο γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ δεηεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ζαο γλσξίδνπκε, θαηά ελφηεηα, ηα παξαθάησ: 

 

 

Α.  ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 1.Γεδνκέλνπ φηη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3386/05 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

ηελ έθδνζε ηεο ππ’ αξηζ.160/3.1.2006 (ΦΔΚ 6/Β/4.1.2006) θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ «Καζνξηζκφ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξνκηζζίσλ ή ειάρηζηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο αζθάιηζεο αλά έηνο θαη αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηελ αλαλέσζε 

άδεηαο δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαζψο θαη ησλ φξσλ θαη  πξνυπνζέζεσλ 

πξφζβαζεο ζηελ κηζζσηή εξγαζία θαη ζε αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πεξίπησζεο β ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.3386/05», ζηελ θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε 1β ηνπ θεθαιαίνπ Α ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο, ζπκπεξηιήθζεθε κηα ππνθαηεγνξία, νη εξγαδφκελνη κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ηξεηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Διιεληθή
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 α) νη νηθνδφκνη  β) νη απνθιεηζηηθέο λνζνθφκεο  θαη γ) νη εξγαδφκελνη θαη’ 

νίθνλ ηνπ εξγνδφηε. 

ην πξνηζρχζαλ λνκηθφ θαζεζηψο (λ.2910/01), νη εξγαδφκελνη ζηηο αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, αλ θαη ζπλδένληαη κε ηνπο εθάζηνηε εξγνδφηεο 

ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ιάκβαλαλ άδεηα δηακνλήο γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ ή έξγνπ, αληηκεησπίδνληαο πξνβιήκαηα πνπ θαηά θχξην ιφγν αθνξνχζαλ 

ζε αδπλακία αιιαγήο ζθνπνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ.3536/07 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ 

αδεηνδνηεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2910/01, έρνπλ άδεηεο 

δηακνλήο ζε ηζρχ θαη απαζρνινχληαη ζε κία εθ ησλ άλσ θαηεγνξηψλ, λα 

κεηαβάιινπλ, εάλ ην επηζπκνχλ, ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο ζε άδεηα δηακνλήο γηα 

εμαξηεκέλε εξγαζία ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο.  

 ηηο  παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάζζνληαη απνθιεηζηηθά νη εξγαδφκελνη ζηα 

αθφινπζα επαγγέικαηα:  

α) Οηθνδφκνη: Οη εξγαηνηερλίηεο νηθνδφκνη (απαζρνινχκελνη ζε 

νηθνδνκνηερληθέο εξγαζίεο ήηνη εξγαζίεο κπεηφλ, θηηζηκάησλ, επηρξηζκάησλ, 

επηζηξψζεσλ, ειαηνρξσκαηηζκψλ). Σα πξφζσπα απηά, αζθαιίδνληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε (θχξην ηνπ έξγνπ) αλαγλσξίδνληαη απφ ην Απφζπαζκα Αηνκηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ Αζθάιηζεο, ην νπνίν είλαη ρξψκαηνο εξπζξνχ (θαη ζην νπνίν 

αλαγξάθεηαη φηη είλαη απαζρνινχκελνη ζε νηθνδνκνηερληθά έξγα ). Πξνζδηνξηζηηθφ 

επίζεο, ζηνηρείν είλαη ην παθέην θάιπςεο 781 ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηα έληππα πνπ 

απεηθνλίδεηαη ε αζθάιηζε. 

Πξνζνρή:  ηελ αλσηέξσ θαηεγνξία, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θαηεγνξία 

ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο, 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγνιάβνη - ππεξγνιάβνη νηθνδνκνηερληθψλ έξγσλ, 

αζρέησο εάλ είλαη αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ, ζην νπνίν αζθαιίδνληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε (θχξην ηνπ έξγνπ)- φπσο θαη νη ινηπνί νηθνδφκνη- εθφζνλ 

απαζρνινχληαη νη ίδηνη ζην έξγν, θαη έρνπλ ην ίδην παθέην θάιπςεο (781). 

Οη αλσηέξσ δειψλνπλ σο επαγγεικαηηθή έδξα ηελ νηθία ηνπο, θάλνπλ 

έλαξμε επηηεδεχκαηνο ζηελ εθνξία, εθδίδνπλ Γ.Π.Τ. ζεσξεκέλα απφ ηε Γ.Ο.Τ., 

θαη ζπλάπηνπλ ζπλήζσο γξαπηά ζπκθσλεηηθά εξγνιαβίαο κε ηνλ θχξην ηνπ 

νηθνδνκνηερληθνχ έξγνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαη κφλν θαηεγνξία ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

έρεη ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, εληάζζεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή έξγνπ, γηα ηελ αλαλέσζε φκσο  ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπο σο ειάρηζηνο ρξφλνο αζθάιηζεο νξίδνληαη νη 150 εκέξεο εξγαζίαο, 

δειαδή 300 εκέξεο αζξνηζηηθά γηα ηε δηεηία. 

ε πεξίπησζε πνπ νη  ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δηαηεξνχλ επαγγεικαηηθή ζηέγε 

εθηφο ηεο νηθίαο ηνπο, σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη αλαιακβάλνπλ πδξαπιηθέο, 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, ηελ ηνπνζέηεζε αινπκηλίσλ, μχιηλσλ θνπθσκάησλ, 

καξκάξσλ θ.ι.π.,  αζθαιίδνληαη ζην Ο.Α.Δ.Δ., εθδίδνπλ Γ.Π.Τ. θαη ηηκνιφγηα 

ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απαζρνινχλ θαη 

πξνζσπηθφ γηα ηηο εξγαζίεο απηέο, ην νπνίν αζθαιίδνπλ νη ίδηνη σο εξγνδφηεο ζην 

Ι.Κ.Α., εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηελ θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε 

ζηαζεξνχο εξγνδφηεο, δελ πεξηιακβάλνληαη, παξφηη απαζρνινχληαη ζε 

νηθνδνκνηερληθά έξγα, νη εξγαδφκελνη σο πδξαπιηθνί, ειεθηξνιφγνη, ηνπνζεηεηέο 

αινπκηλίσλ, μχιηλσλ θνπθσκάησλ, καξκάξσλ θ.ι.π., νη νπνίνη εληάζζνληαη, 

αλαιφγσο, είηε ζηελ θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε 
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είηε ζηελ θαηεγνξία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή έξγνπ είηε ηεο αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

β) Απνθιεηζηηθέο λνζνθφκνη: Δίλαη πξφζσπα ηα νπνία είλαη εθνδηαζκέλα κε 

άδεηα εξγαζίαο πνπ ρνξεγεί ην Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ. θαη απαζρνινχληαη ζε λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα ή ηδησηηθέο θιηληθέο.΄ 

ηνηρείν απφ ην νπνίν ηα ελ ιφγσ πξφζσπα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ είλαη 

ην ρνξεγνχκελν απφ ην Ι.Κ.Α.-ΔΣΑΜ  κπινθ απνδείμεσλ πνπ πξέπεη λα θέξεη 

απαξαηηήησο ζρεηηθή ζεψξεζε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα θαη δελ εθδίδνπλ Γ.Π.Τ. 

ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  

Σα αλσηέξσ πξφζσπα αζθαιίδνληαη ζην ΙΚΑ, θαηαβάιινπλ νη ίδηνη κεηξεηνίο 

ηηο πξνο ην ΙΚΑ εηζθνξέο ηφζν ηνπ αζθαιηζκέλνπ φζν θαη ηνπ εξγνδφηε, ηηο νπνίεο 

εηζπξάηηνπλ καδί κε ηελ ακνηβή ηνπο απφ ηνπο εθάζηνηε εξγνδφηεο. 

γ) Δξγαδφκελνη θαη’ νίθνλ ηνπ εξγνδφηε (ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε 

ζηαζεξνχο): Δίλαη ηα πξφζσπα ηα νπνία παξέρνπλ εηδηθέο ππεξεζίεο ζηνλ εξγνδφηε 

θαη ηα κέιε νηθνγέλεηάο ηνπ φπσο π.ρ. θαζαξίζηξηεο, παξαδνπιεχηξεο, baby 

sitters,θεπνπξνί ζε κνλνθαηνηθίεο, ζπλνδνί ειηθησκέλσλ, λνζειεπηέο πνπ παξέρνπλ 

απιέο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο θ.ι.π. 

Η αλαγλψξηζε ησλ σο άλσ πξνζψπσλ σο αλεθφλησλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

γίλεηαη απφ α) ην παθέην θάιπςεο 170 ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηα έληππα ζηα νπνία 

απεηθνλίδεηαη ε αζθάιηζή ηνπο θαη β) κε ην δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ, ην νπνίν 

ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζειίδα θέξεη ζεψξεζε ηνπ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζήο ηνπο. 

Σα πξφζσπα απηά αζθαιίδνληαη ζην ΙΚΑ κε βάζε Γειηίν Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ (Γ.Π.Τ.) πνπ ζεσξείηαη απφ ην ΙΚΑ θαη φρη απφ ηελ Δθνξία θαη 

θαηαβάιινπλ νη ίδηνη κεηξεηνίο ηηο πξνο ην ΙΚΑ εηζθνξέο.  

Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ εληάζζνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο λα πξνζθνκίζνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο ή βεβαίσζε 

ή βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ, φπσο θαη νη εξγαδφκελνη ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ θαζφζνλ ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο δελ ζπλάδεη κε ζχλαςε γξαπηνχ 

ηχπνπ ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

πλεπψο, θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο νη ελ ιφγσ ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πιελ ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ή βεβαίσζεο/σλ εξγνδνηψλ. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, νη αξκφδηνη ππάιιεινη ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνπλ  ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη λα ηνπο θαηαηάζζνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο 

εξγνδφηεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, λα δεηνχλ ηα πξναλαθεξφκελα αλαγλσξηζηηθά 

έγγξαθα ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε ηπρφλ ιαλζαζκέλε θαηάηαμε πνπ ηαιαηπσξεί θαη ηηο 

ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη  ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. 

Πξνζνρή: ηελ θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε πεξηζζφηεξνπο 

ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο, είλαη απηνλφεην φηη δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ απαζρνινχληαη κε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηεο 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε θαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζχκβαζεο εξγαζίαο, απφ ηελ νπνία, 

αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη 

ε ακνηβή ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ 
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εξγάηε, ελφςεη ηεο ζρεηηθήο ξχζκηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ε νπνία 

σο εηδηθή, ππεξηζρχεη γεληθψλ πξνβιέςεσλ. 

Πξνο απνθπγή θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, εθηζηνχκε 

ηδηαίηεξα, ηελ πξνζνρή ζαο ζε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπο, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ αηηνχληαη άδεηα δηακνλήο γηα 

εμαξηεκέλε εξγαζία ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο θαη 

πξνζθνκίδνπλ καδί κε ηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη εκέξεο εξγαζίαο θαη ε δηάξθεηα αζθάιηζεο 

θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεθκεξησκέλεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔΓ  απφ ηελ νπνία  πξνθχπηεη ηαθηηθή επηδφηεζε αλεξγίαο, 

ε νπνία ζπλερίδεηαη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαλέσζεο.  

 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο,  ε νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα 

ελεκεξψλεη ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο δηθέο 

ηεο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, ελέξγεηεο. 

Τπελζπκίδνπκε φηη γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο σο απαηηνχκελεο, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ηνπο εκέξεο εξγαζίαο, έρνπλ νξηζζεί νη 150 εκέξεο εξγαζίαο αλά έηνο ήηνη, 300 

εκέξεο αζξνηζηηθά  γηα ην ζχλνιν ηεο  δηεηίαο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο. 

 

2. Γηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

  

ε ζπλέρεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 30/2007 εγθχθιην ηεο 

ππεξεζίαο καο, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο γηα εξγαζία, λα εξγαζηνχλ ζε άιιν λνκφ ηεο ίδηαο ή 

δηαθνξεηηθήο Πεξηθέξεηαο, νπνηεδήπνηε εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπο, ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, ηεξνπκέλσλ  ζε θάζε 

πεξίπησζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 86 

ηνπ λ.3386/05, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο γλσξίζνπκε επί πιένλ ηα αθφινπζα: 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κεηαθηλείηαη ζε άιιν λνκφ ηεο 

ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο Πεξηθέξεηαο, εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ηνπ, δειαδή φηαλ ε άδεηα δηακνλήο ηνπ έρεη ήδε εθδνζεί, ζα δειψλεη ζηελ νηθεία 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν κεηαβαίλεη, ηελ 

δηεχζπλζή ηνπ, ην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε ηνπ θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. 

Αληίζηνηρε ππνρξέσζε ελέρεη θαη ν εξγνδφηεο πνπ ηνλ πξνζιακβάλεη. 

Οη πεξαηηέξσ αλαλεψζεηο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζα γίλνληαη πιένλ απφ 

ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν κεηέβε, εθφζνλ βέβαηα ζπλερίδεη λα 

δηακέλεη ζ’ απηφλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθνξά ηνπ θαθέινπ ηνπ απφ 

ηελ ππεξεζία ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν δηέκελε, παξά κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αδεηνδφηεζή ηνπ, είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ είλαη 

θαηαηεζεηκέλα ζηνλ πξνεγνχκελν θάθειφ ηνπ (π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο αλαλέσζεο 

άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, αληίγξαθν ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο),  θαζφηη ε δηεξεχλεζε ή κε ηεο 

γλεζηφηεηαο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ζα είλαη  δπλαηή κέζσ κεραλνγξαθηθήο 

εθαξκνγήο, γηα ηελ νπνία ζα ελεκεξσζείηε ζχληνκα. 

  ε πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηαθίλεζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, γίλεηαη θαηά 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ εθθξεκεί ζηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο απφ ηελ νπνία κεηαθηλείηαη, ε δήισζε ηεο κεηαβνιήο 

θαηνηθίαο ζα γίλεηαη θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ νπνίν κεηαθηλείηαη 

θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν  ζα δηακέλεη εθεμήο. 



 5 

Ζ άδεηα δηακνλήο ζα εθδίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ηεο  Πεξηθέξεηαο ζηελ 

νπνία έρεη ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ηνπ θαη φρη απφ  ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία κεηαβαίλεη, εθφζνλ θαηά  ηε  ζηηγκή 

ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπλέηξεραλ φιεο νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαη ζα 

εηδνπνηείηαη ζηε λέα δηεχζπλζε ζηελ νπνία δηακέλεη, πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί  γηα 

λα ηελ παξαιάβεη.  

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα αληηκεησπίδνληαη θαη ηα αηηήκαηα ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. 

 

 

Β. ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΑΗΣΖΔΗ 

 

 Όπσο ζαο έρνπκε αλαθέξεη ζηελ ππ’ αξηζ. 30/2007 εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο 

καο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3536/07 ζεζκνζεηείηαη 

πάγηα ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο κέρξη θαη 

έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο. ηελ πεξίπησζε απηή ππφθεηληαη ζηε 

θαηαβνιή πξνζηίκνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ίζνπ κε ηη 1/3 ηνπ παξαβφινπ ηεο πεξ. α ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3386/05 αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ εληφο ηνπ 

κελφο θαηά ην νπνίν ππνβάιιεηαη ην αίηεκα.  

 Γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, κε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, παξέρεηαη ε επθαηξία θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ ππέβαιαλ εθπξνζέζκσο θαη  κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ 

λφκνπ 3536/07, αηηήκαηα  αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο λα αλαλεψζνπλ 

απηέο  κε ηελ επηβνιή αληίζηνηρα δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ γηα θάζε κήλα πνπ 

θαζπζηέξεζαλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο. 

 Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ εθπξφζεζκσλ  

αηηεκάησλ, ηε ρνξήγεζε ησλ αληίζηνηρσλ  βεβαηψζεσλ παξαιαβήο θαη ηελ επηβνιή 

θαη  βεβαίσζε ησλ πξνζηίκσλ είλαη ε αθφινπζε: 

 

 α) Αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ εθπξφζεζκα κεηά ηελ 1.1.2006 (εκεξνκελία 

έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ λ.3386/05) θαη κέρξη ηελ 23.2.2007( εκεξνκελία έλαξμεο 

εθαξκνγήο ηνπ λ.3536/07). 

  ε φζεο πεξηπηψζεηο ηα ζρεηηθά αηηήκαηα εθθξεκνχλ, νη νηθείεο ππεξεζίεο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα πξέπεη άκεζα  λα απνζηείινπλ ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ηε 

βεβαίσζε επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ. 

ηε ζπλέρεηα ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ζα πξέπεη εληφο κελφο απφ ηελ επίδνζε 

ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, λα θαηαβάιιεη ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ ην πξφζηηκν θαη λα 

πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα ην ζρεηηθφ δηπιφηππν είζπξαμεο, 

πξνθεηκέλνπ απηφ  λα απνζηαιεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα ηνπ 

ρνξεγεζεί ε βεβαίσζε ηχπνπ Α.  

ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα έρνπλ απνξξηθζεί, νη ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ ζα πξέπεη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

επαλεμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο θαη ε νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα πξέπεη 

εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα πεξηέιζεη ε αίηεζε ζηελ ππεξεζία λα 

βεβαηψζεη ην πξφζηηκν. ηε ζπλέρεηα ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη εληφο κελφο 

απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζήο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, λα ην θαηαβάιιεη ζε 

νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα ην ζρεηηθφ 

δηπιφηππν είζπξαμεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε  βεβαίσζε ηχπνπ Α.  
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Πξνζνρή: ηα εθθξεκή θαη απνξξηθζέληα εθπξφζεζκα αηηήκαηα αλαλέσζεο 

άδεηαο δηακνλήο ππάγνληαη, νη άδεηεο δηακνλήο πνπ έιεγαλ κεηά ηελ 1.1.2006 θαη 

ελέπηπηαλ ακηγψο ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ λ.3386/05. 

 Γεδνκέλνπ φκσο  φηη  κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 

3448/2006(ΦΔΚ 57/Α) παξαηάζεθαλ κέρξη 30.4.2006  θαη νη άδεηεο δηακνλήο πνπ 

έιεγαλ κεηά ηελ 1.1.2006, νη αηηήζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο πνπ έιεγαλ κεηά 

ηελ 1.1.2006 θαη κέρξη ηελ 30.4.2006 θαη ππνβιήζεθαλ κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία, 

δελ  ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο. 

Π.ρ. αίηεζε γηα αλαλέσζε  άδεηαο δηακνλήο κε ιήμε 5.2.2006 πνπ 

ππνβιήζεθε 25.4.2006, δελ ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη ζπλεπψο δελ επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν. 

πλεπψο, ζηα εθπξφζεζκα θαη απνξξηθζέληα αηηήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, 

δηαδηθαζία, πεξηιακβάλνληαη φια ηα αηηήκαηα πνπ αθνξνχλ άδεηεο δηακνλήο πνπ 

έιεμαλ κεηά ηελ 30.4.2006 θαη κέρξη 23.2.2007. 

 Αληίζεηα, ζηα εθθξεκή θαη απνξξηθζέληα εθπξφζεζκα αηηήκαηα αλαλέσζεο 

άδεηαο δηακνλήο πνπ ππάγνληαη ζηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αηηήκαηα αλαλέσζεο αδεηψλ 

δηακνλήο πνπ ελέπηπηαλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 10 

θαη 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05. 

Γειαδή, δελ κπνξεί π.ρ. λα εμεηαζζεί ππφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, αίηεζε γηα 

αλαλέσζε πξνζσξηλήο εμάκελεο άδεηαο δηακνλήο πνπ παξαηάζεθε κέρξη 30.4.2006 

θαη φθεηιε λα αλαλεσζεί κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία ή αίηεκα γηα ππαγσγή ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05 πνπ ππνβιήζεθε κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο, 

ζε φζνπο απφ ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα έρνπλ 

απνξξηθζεί ή εθθξεκνχλ σο εθπξφζεζκα, δελ έρεη απνζηαιεί ε απφθαζε 

επηβνιήο θαη βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ, θαη επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηε ρψξα 

ηνπο θαηά ην δηάζηεκα ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ,  κπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε 

ηηο βεβαηψζεηο παξαιαβήο πνπ ηνπο έρεηε ρνξεγήζεη, κε βεβαηψζεηο ηχπνπ Α’, 

ζέηνληαο ζρεηηθή επηζεκείσζε ζην ζψκα ηεο βεβαίσζεο φηη πξνθεηκέλνπ λα 

εθδνζεί ε άδεηα δηακνλήο, πξέπεη λα επηβιεζεί πξφζηηκν, ην νπνίν ζα 

θαηαβιεζεί εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα επηδνζεί ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν 

. 

β) Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα κεηά ηελ 23.2.2007 (εκεξνκελία 

έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ λ.3536/07)  

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξνζέζκσο αηηήζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ 

δηακνλήο κεηά ηελ 23.2.2007, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ 3536/07, κέρξη 

θαη έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηνπο,  ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα, εθφζνλ θαηά ηα ινηπά ν 

θάθεινο είλαη πιήξεο, ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ Α΄ θαη  πξνσζεί άκεζα ην θάθειν 

ζηελ Πεξηθέξεηα, κε ηελ έλδεημε εθπξφζεζκν. 

Η αξκφδηα  ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, επηβάιιεη ην πξφζηηκν θαη απνζηέιιεη 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, κε ην νπνίν ηνλ ελεκεξψλεη θαη ηνπ 

νξίδεη ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ην θαηαβάιιεη θαη λα πξνζθνκίζεη 

ην ζρεηηθφ δηπιφηππν είζπξαμεο ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. 

Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη επηδίδεη ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο. 



 7 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εάλ δελ θαηαβιεζεί ην πξφζηηκν, ην ζρεηηθφ 

αίηεκα απνξξίπηεηαη.  

 Πξνζνρή: ε πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, φπνπ σο γλσζηφλ νη 

άδεηεο δηακνλήο ησλ κειψλ νηθνγέλεηαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ εμαξηψληαη άκεζα 

απφ ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο, είλαη ηζφρξνλεο  δηάξθεηαο 

θαη ηα αηηήκαηα ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα, εάλ  ν ζπληεξψλ ππνβάιιεη εθπξφζεζκα 

ην αίηεκά ηνπ θαη  θαηά ζπλέπεηα θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ην πξφζηηκν 

επηβάιιεηαη ζε φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο μερσξηζηά.  

 Θεσξνχκε απηνλφεην, φηη ε απφθαζε επηβνιήο θαη βεβαίσζεο ηνπ πξνζηίκνπ 

γηα ηα αλήιηθα κέιε, εθδίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ζπληεξνχληνο. 

Δάλ ην αίηεκα ππνβιεζεί κεηά ην δηάζηεκα ηνπ ελφο κελφο απφ ηε ιήμε 

ηεο άδεηαο δηακνλήο δελ ζα παξαιακβάλεηαη, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ δ θαη ε πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

γ) Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 23.2.2007 εθπξνζέζκσο θαη κε ειιηπείο 

εκέξεο / κήλεο αζθάιηζεο 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξνζέζκσο, κέρξη θαη έλα κήλα απφ ηε 

ιήμε ηνπο, αηηήζεηο γηα πξψηε αλαλέσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05, 

αδεηψλ δηακνλήο κεηά ηελ 23.2.2007, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ 3536/07 

θαη απφ ηελ βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα πξνθχπηεη φηη δελ ζπκπιεξψλνληαη 

νη απαηηνχκελεο εκέξεο / κήλεο αζθάιηζεο, νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο ζα 

παξαιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο, ζα ρνξεγνχλ βεβαίσζε ηχπνπ Α’, αθφκε θαη 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο δελ πξνζθνκίδνπλ βηβιηάξην 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζα πξνσζνχλ ην ζρεηηθφ θάθειν ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Σνχην θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζφηη σο γλσζηφλ, ε κεηαβαηηθή δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

εμαγνξάο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ  εκεξψλ εξγαζίαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα ήηαλ αλαθφινπζν λα παξέρεηαη ην δηθαίσκα εμαγνξάο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ/κελψλ  αζθάιηζεο θαη λα αλαδεηείηαη βηβιηάξην 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε ηζρχ, εθφζνλ γηα ηελ έθδνζή ηνπ ή ηελ ζεψξεζε 

ηζρχνο ηνπ, απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ / κελψλ 

εξγαζίαο. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ζα πξέπεη, εθφζνλ ε νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπο απνζηείιεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, λα πξνβαίλνπλ ζε 

θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ θαη ζε εμαγνξά ησλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ αζθάιηζεο, λα 

ζεσξνχλ ηα βηβιηάξηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη λα ηα πξνζθνκίδνπλ ζην Γήκν ή 

ηελ Κνηλφηεηα, ψζηε λα πξνσζνχληαη άκεζα ζηελ Πεξηθέξεηα θαη λα εθδίδεηαη ε 

άδεηα δηακνλήο. 

 

δ) Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα ιφγσ επίδνζεο ιεγκέλεο άδεηαο 

δηακνλήο ζηνπο δηθαηνχρνπο 

 

  ε πεξίπησζε πνπ επηδφζεθε ε άδεηα δηακνλήο ζην δηθαηνχρν ιεγκέλε, ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαλέσζεο απηήο, 

κέρξη έλαλ κήλα απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο ιεγκέλεο άδεηαο δηακνλήο . 

 ηελ πεξίπησζε απηή ν Γήκνο ε Κνηλφηεηα ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ Α΄ 

θαη δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν.  
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 Δάλ ην αίηεκα  αλαλέσζεο δελ ππνβιεζεί εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία 

επίδνζεο δελ ζα παξαιακβάλεηαη. 

 

 

ε) Αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο 

 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα αηηήκαηα θαη νη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ επηθαινχληαη ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (π.ρ. αζζέλεηα, άδεηα ινρείαο), νη 

νπνίνη ζπλεπάγνληαη αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο νθείινπλ λα 

θαηαζέζνπλ αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα 

ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ Β΄ θαη  απνζηέιιεη άκεζα ην θάθειν ζηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα, είηε ην αίηεκα ππνβιεζεί εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ ελφο κήλα απφ ηε 

ιήμε ηεο άδεηαο είηε κεηαγελέζηεξα. 

 Δάλ  ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο  δηαπηζηψζεη ηε ζπλδξνκή  ησλ 

ιφγσλ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, εθδίδεη ηελ άδεηα 

δηακνλήο ρσξίο θπζηθά λα επηβάιιεη  πξφζηηκν.  

 ε πεξίπησζε πνπ  δε ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, σζηφζν  ην αίηεκα έρεη 

ππνβιεζεί εληφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο επηβάιιεηαη  πξφζηηκν θαη 

ε βεβαίσζε ηχπνπ Β΄ αληηθαζίζηαηαη κε ηχπνπ Α΄. 

 Δάλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο θαη ην αίηεκα έρεη ππνβιεζεί πέξαλ 

ηνπ ελφο κήλα  απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο, ην αίηεκα απνξξίπηεηαη. 

 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη επλφεην φηη ηα αλαθεξφκελα 

ζρεηηθά κε  ηηο πξνυπνζέζεηο  ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο ηχπνπ Α’ αθνξνχλ θαη 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ αδεηνδνηνχληαη γηα ιφγνπο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 

 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εάλ ηα αηηήκαηα ππνβιεζνχλ εθηφο 

ησλ πξναλαθεξφκελσλ ρξνληθψλ νξίσλ δελ ζα παξαιακβάλνληαη.  

 

. 

 

Γ.  ΔΞΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΩΝ ΑΦΑΛΗΖ 
 

 Όπσο ζαο έρνπκε αλαθέξεη ζηελ ππ’ αξηζ. 30/2007 εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο, 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3536/07 

ζεζκνζεηείηαη πάγηα ξχζκηζε  κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππήθνν ηξίηεο 

ρψξαο λα πξνβεί ζηελ εμαγνξά εκεξψλ αζθάιηζεο κέρξη πνζνζηνχ 20% ηνπ 

απαηηνχκελνπ γηα θάζε θαηεγνξία αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ νξίδνληαη κε ηελ 

απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ.3386/05. 

 Γεδνκέλνπ φκσο  φηη ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ έιεμαλ ή ιήγνπλ κεηά ηελ 

1.1.2006, εθαξκφδεηαη ε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ.3536/07, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνίαο, ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ ππέβαιαλ ή ππνβάιινπλ αίηεζε γηα πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζηελ 

εμαγνξά κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εκεξψλ / κελψλ αζθάιηζεο πνπ απαηηνχληαη 

ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα ή αληηζηνηρνχλ ζην νηθείν ρξνληθφ δηάζηεκα 

εθάπαμ θαη ρσξίο πξνζαπμήζεηο,  ε νπνία είλαη επλντθφηεξε ηεο πάγηαο ξχζκηζεο 

εμαγνξάο κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 20% ηνπ απαηηνχκελνπ γηα θάζε θαηεγνξία 

αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη νπζηαζηηθά, γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 18 
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ηνπ λ.3536/07, σο επλντθφηεξνπ ραξαθηήξα ππεξηζρχεη εθείλεο ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κελ ππάξμεη πεξαηηέξσ ηαιαηπσξία ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ,  ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

 

 α) Αηηήζεηο αλαλέσζεο  αδεηψλ δηακνλήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ 1.1.2006 

έσο 23.2.2007 κε ειιηπείο εκέξεο / κήλεο αζθάιηζεο θαη εθθξεκνχλ ζηηο νηθείεο 

ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή έρνπλ απνξξηθζεί (Άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ.3536/07) 

 

 Γηα ηηο αηηήζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο πνπ ππνβιήζεθαλ κέρξη 

23.2.2007 κε ειιηπείο εκέξεο / κήλεο αζθάιηζεο θαη εθθξεκνχλ ζηηο νηθείεο 

ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη, εάλ δελ έρεη ήδε δηελεξγεζεί ν 

απαηηνχκελνο έιεγρνο, λα δηελεξγεζεί άκεζα θαη λα απνζηαινχλ, ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ππνιεηπφκελνο αξηζκφο 

εκεξψλ / κελψλ αζθάιηζεο πνπ πξέπεη λα εμαγνξαζζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα 

απεπζπλζνχλ ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα λα πξνβνχλ ζηελ εμαγνξά. θαη λα 

πξνζθνκίζνπλ  ηε ζρεηηθή βεβαίσζε εμαγνξάο ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα πνπ έρνπλ 

ππνβάιεη ηελ αίηεζή ηνπο, γηα λα πξνσζεζεί ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

Μφιηο πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε εμαγνξάο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή 

ηεο Κνηλφηεηαο  ζα αληηθαζηζηά ηε βεβαίσζε παξαιαβήο κε βεβαίσζε ηχπνπ Α. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ππήθννη ηξίηεο ρψξαο είραλ ππνβάιεη αίηεζε κε ειιηπείο 

εκέξεο / κήλεο αζθάιηζεο θαη ην αίηεκά ηνπο απνξξίθζεθε, ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε επαλεμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία εμαγνξάο θαη ε νηθεία Πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα απνζηείιεη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζρεηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν ππνιεηπφκελνο 

αξηζκφο εκεξψλ / κελψλ αζθάιηζεο πνπ πξέπεη λα εμαγνξάζνπλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζείηαη ε πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

εκεηψλνπκε φηη ζην έγγξαθν πνπ απνζηέιιεηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ / κελψλ αζθάιηζεο γηα θάζε έηνο 

ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, ε έλδεημε «κελψλ» αθνξά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ αζθαιίδνληαη ζηνλ ΟΓΑ, θαζφηη, φπσο είλαη γλσζηφ, σο ειάρηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα αζθάιηζεο, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΟΓΑ, 

νξίδεηαη ην έλα έηνο (12 κήλεο) αζθάιηζεο. 

 Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο, 

ζε φζνπο απφ ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα έρνπλ 

απνξξηθζεί ή εθθξεκνχλ, δελ έρεη απνζηαιεί ην ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη επηζπκνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζηε ρψξα ηνπο θαηά ην 

δηάζηεκα ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, κπνξείηε λα αληηθαηαζηήζεηε ηηο βεβαηψζεηο 

παξαιαβήο πνπ ηνπο έρεηε ρνξεγήζεη, κε βεβαηψζεηο ηχπνπ Α’, ζέηνληαο ζρεηηθή 

επηζεκείσζε ζην ζψκα ηεο βεβαίσζεο φηη πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε άδεηα 

δηακνλήο, πξέπεη λα πξνβνχλ ζε εμαγνξά ππνιεηπφκελσλ εκεξψλ / κελψλ 

εξγαζίαο, κέρξη ηελ 30.9.2007, εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη εθ ηνπ λφκνπ σο 

θαηαιεθηηθή  γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμαγνξάο θαη πξνζθφκηζεο 

ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο εμαγνξάο.  

Δάλ δελ πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε εμαγνξάο κέρξη ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα απνξξίπηνληαη.  

Πξνζνρή: Ο ππνινγηζκφο ησλ ειιηπψλ εκεξψλ / κελψλ αζθάιηζεο γηα ηα 

αλσηέξσ αηηήκαηα, ζα γίλεηαη βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 17/2006 

εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο, δειαδή, ζα αλαδεηνχληαη νη νξηδφκελεο, γηα θάζε 
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θαηεγνξία άδεηαο δηακνλήο εκέξεο αζθάιηζεο, φπσο απηέο έρνπλ νξηζζεί απφ ηελ ππ’ 

αξηζ.160/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, αλά έηνο θαη αζθαιηζηηθφ θνξέα, 

αθαηξνπκέλσλ ησλ εκεξψλ ηεθκεξησκέλεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηχπν πνπ ζαο παξαζέζακε ζηελ αλσηέξσ εγθχθιην θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε, φηη γηα 

ηνπο ππεθφνπο  ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαηείραλ άδεηα δηακνλήο γηα παξνρή αλεμαξηήησλ 

ππεξεζηψλ ή έξγνπ (εξγνιάβνη θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

λ.2910/01, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο  κε ζηαζεξνχο  εξγνδφηεο 

(νηθνδφκνη, απνθιεηζηηθνί λνζνθφκνη θαη πξνζσπηθφ εξγαδφκελν θαη’ νίθνλ ηνπ 

εξγνδφηε) θαη αζθαιίδνληαη ζην ΙΚΑ - ΔΣΑΜ, νη νπνίνη έιαβαλ άδεηα εξγαζίαο θαη 

δηακνλήο γηα παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.2910/01 είηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 

3386/05, θαηά ηελ πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, ζα απαηηνχληαη 150 

εκέξεο αζθάιηζεο γηα θάζε έηνο ηζρχνο  ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο 

Γεδνκέλνπ φηη έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο  εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ αζθάιηζεο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ απνδεηθλχνπλ ηεθκεξησκέλα απνρή απφ ηελ εξγαζία θαη ηδηαίηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ π.ρ. θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ζπληξέρνπλ θαη 

δηαζηήκαηα επηδφηεζεο αλεξγίαο θαη αζζέλεηαο θαη απνπζίαο ζην εμσηεξηθφ, ζαο 

γλσξίδνπκε φηη ζα αζξνίδεηε, αλά έηνο ζην νπνίν αθνξνχλ, φιεο ηηο εκέξεο γηα ηηο 

νπνίεο πξνζθνκίδνληαη έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηεθκεξησκέλα ηελ απνρή απφ ηελ 

εξγαζία, ζα ηηο αθαηξείηε απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο ηνπ έηνπο, νη 

νπνίεο είλαη 300, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν πνπ παξαηίζεηαη ζηελ αξηζ.17/2006 

εγθχθιην, ζα ππνινγίδεηε, αλαινγηθά, βάζεη ηνπ νξηδφκελνπ γηα θάζε θαηεγνξία 

αξηζκνχ εκεξψλ εξγαζίαο, ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνπκέλσλ εκεξψλ εξγαζίαο γηα  ην 

ζπγθεθξηκέλν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο.  

Θεσξνχκε φηη είλαη απφιπηα ζαθέο φηη εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, σο ιφγν ηεθκεξησκέλεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία ηνπο, 

επηθαινχληαη ηελ απνπζία ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνπζίαο 

πνπ ζεσξείηαη σο ηεθκεξησκέλε απνρή απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη αθαηξείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ εκεξψλ εξγαζίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ηεηξάκελν γηα θάζε 

έηνο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ απνπζηάζνπλ γηα κεγαιχηεξν ηνπ 

ηεηξακήλνπ δηάζηεκα ζην εμσηεξηθφ, νη ινηπέο πιελ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, εκέξεο 

εξγαζίαο ζα αλαδεηνχληαη σο ειιηπείο. 

ε θακία πεξίπησζε φκσο ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο δελ 

πξνβαίλεη ζε απφξξηςε αηηεκάησλ κε αηηηνινγία φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

απνπζίαζε ζην εμσηεξηθφ γηα κεγαιχηεξν ηνπ ηεηξακήλνπ δηάζηεκα, θαζφηη, 

φπσο πξναλαθέξακε, ην ηεηξάκελν δηάζηεκα απνπζίαο είλαη απφιπηα 

ζπλπθαζκέλν κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο 

ηεθκεξησκέλνο ιφγνο απνρήο απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ αλαινγηθή αληίζηνηρα 

κείσζε  ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ εξγαζίαο. 

Άιισζηε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3386/05 δελ πξνβιέπεηαη σο ιφγνο 

απφξξηςεο αίηεζεο αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο, ε απνπζία ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο απφ ηελ  Διιάδα, θαζφηη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 71, νξίδεηαη 

ζαθψο  φηη «Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη 

εμέξρεηαη πξνζσξηλά απφ ην ειιεληθφ έδαθνο, δηθαηνχηαη επαλεηζφδνπ, εθφζνλ ε 

άδεηα δηακνλήο ηνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν επαλεηζφδνπ ηνπ.». 

Πξνζνρή: ε πεξηπηψζεηο πνπ έρεηε ήδε απνζηείιεη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα 
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εμαγνξάζνπλ  ηνλ ππνιεηπφκελν αξηζκφ εκεξψλ / κελψλ αζθάιηζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο θαη ζηνλ αξηζκφ απηφ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί σο ειιηπείο, εκέξεο αζθάιηζεο πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα βεβαησζνχλ θαη λα 

πξνζθνκηζηνχλ (π.ρ. ην ηειεπηαίν ή πεξηζζφηεξα ηξίκελα πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο άδεηαο δηακνλήο), ηα νπνία φκσο έρνπλ ήδε βεβαησζεί θαη 

αλαθέξνληαη πιένλ ζην Λνγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ ηνπ αηηνχληνο, νη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ ζα πξνζθνκίδνπλ ηα ζρεηηθά έληππα ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα 

θαη ζα αηηνχληαη επαλππνινγηζκφ ησλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ. Ο Γήκνο ή ε 

Κνηλφηεηα ζα απνζηέιιεη κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηα έληππα ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο,  ε νπνία ζα πξέπεη λα εθδψζεη λέν  έγγξαθν κε ην 

νπνίν ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα θιεζεί λα εμαγνξάζεη ηπρφλ ππνιεηπφκελεο 

εκέξεο / κήλεο αζθάιηζεο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθθξεκψλ ή 

απνξξηθζέλησλ αηηεκάησλ, ιφγσ ειιηπψλ εκεξψλ / κελψλ αζθάιηζεο, θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο εμαγνξάο, είλαη ε 30.9.2007, ηα 

ζρεηηθά αηηήκαηα, ζα εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

   

 β) Αηηήζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 

23.2.2007 κε ειιηπείο εκέξεο / κήλεο αζθάιηζεο (Άξζξν 18 παξ.5 ηνπ λ.3536/07) 

 

Γηα ηηο αηηήζεηο αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 

23.2.2007 εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο εθαξκνγήο ηνπ λ.3536/07 θαη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξψηεο  αλαλέσζεο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3386/05, φισλ ησλ 

αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθαλ είηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2910/01 είηε  ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05 είηε ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, παξακέλεη ελεξγήο ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 18 παξ.5 ηνπ λ.3536/07, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνίαο, ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο ή ην ειάρηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα αζθάιηζεο πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 3386/05 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα  εμαγνξάο 

κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ αζθάιηζεο. 

Ζ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

ππέβαιιαλ αίηεζε αλαλέσζεο πξηλ ηελ 23.2.2007 θαη απηψλ πνπ  ππέβαιιαλ 

κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, έγθεηηαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ αζθάιηζεο, αθνχ κεηά ηελ 23.2.2007, εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ.3536/07, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3536/07, ζχκθσλα κε ηα νπνία «ε πεξίπησζε 

αλαλέσζεο δηεηνχο άδεηαο δηακνλήο, ε πξνυπφζεζε απηή πξέπεη λα ζπληξέρεη 

αζξνηζηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο».  

πλεπψο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα πξψηε αλαλέσζε 

ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05  κεηά ηελ 

23.2.2007, ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 1. Γχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

ζα πξέπεη, θέξνληαο απαξαηηήησο ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ,  

λα απεπζχλεηαη ζηνλ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί βεβαίσζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη εκέξεο 

εξγαζίαο θαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπ.  
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ηελ ίδηα βεβαίσζε, ζα αλαθέξεηαη θαη ε χπαξμε εθθξεκψλ ή κε 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, πιελ ησλ εξγαδφκελσλ κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε, πνπ αζθαιίδνληαη ζην  ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ, θαζφηη ε αζθάιηζε είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε θαη ζπλεπψο ε χπαξμε 

εθθξεκψλ ή κε αζθαιηζηηθψλ  ππνρξεψζεσλ  αθνξά ζηνλ εξγνδφηε θαη φρη ζηνλ 

εξγαδφκελν.  

ηελ πεξίπησζε ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε ζα 

βεβαηψλνληαη, απφ ην Ι.Κ.Α., νη εκέξεο αζθάιηζεο πνπ κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ  

κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ δηαζηήκαηνο 

κέρξη ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο δελ είλαη δπλαηφλ λα βεβαησζεί, θαζφζνλ ν 

εξγνδφηεο λνκίκσο δελ έρεη αθφκε  εθπιεξψζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο είλαη αζθαιηζκέλνο ζην Ι.Κ.Α.-

Δ.Σ.Α.Μ., ζα ρνξεγείηαη ν Λνγαξηαζκφο Αζθαιηζκέλνπ, ν νπνίνο ελέρεη ζέζε 

βεβαίσζεο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη εκέξεο αζθάιηζεο θαζψο θαη 

άιια πξφζζεηα ζηνηρεία (ν θσδηθφο παθέηνπ θάιπςεο πνπ πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ 

εηζθνξψλ, νη απνδνρέο θαηά κήλα, νη εηζθνξέο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ εξγνδφηε). Σν 

αλσηέξσ έγγξαθν ζα ζπκπιεξψλεηαη ζην ηέινο κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εκεξψλ 

αζθάιηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ελδηαθεξφκελνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη ζα θέξεη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ππαιιήινπ 

θαη ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ Ι.Κ.Α. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη έληαμε ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ζην Ο.Π.. 

ηνπ Ι.Κ.Α., ζα εθδίδεηαη ρεηξφγξαθε βεβαίσζε απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ ηνπ 

Τπνθαηαζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα εκπεξηέρνληαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

Η ηπρφλ δηάθξηζε ζε «νξηζηηθνπνηεκέλεο» θαη  κε «νξηζηηθνπνηεκέλεο» 

εκέξεο αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ εληφο ηνπ Ι.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ.  επεμεξγαζία ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (Α.Π.Γ.) πνπ έρεη ππνβάιιεη ν εξγνδφηεο θαη 

ζπλεπψο νη εκέξεο αζθάιηζεο ηνπ αηηνχληνο (γηα ηηο νπνίεο ην Ι.Κ.Α. –Δ.Σ.Α.Μ. 

πιεξνθνξεί ηηο ππεξεζίεο ) είλαη ην ζχλνιν ησλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ θαη κε 

νξηζηηθνπνηεκέλσλ εκεξψλ.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ είλαη ζθαιηζκέλνη ζηνλ  

Ο.Γ.Α., αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο βεβαίσζεο πνπ ζα ρνξεγείηαη, θαηά πεξίπησζε 

θαζψο θαη γηα  ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνιεηπφκελσλ κελψλ αζθάιηζεο, ζα 

ζπκβνπιεπηείηε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ Ο.Γ.Α. 

2. ηε ζπλέρεηα ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξνζέξρεηαη ζην Γήκν ή ηελ 

Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο ηε βεβαίσζε θαη ηα ινηπά εθ 

ηνπ λφκνπ νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, επηθαιείηαη δηαζηήκαηα 

ηεθκεξησκέλεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ ην απνδεηθλχνπλ.  

Τπελζπκίδνπκε φηη πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλψληαη δηαζηήκαηα απνπζίαο 

απφ ηε ρψξα, ηα νπνία νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ επηθαινχληαη σο ιφγν 

ηεθκεξησκέλεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία, είλαη απαξαίηεην λα πξνζθνκίδεηαη 

πιήξεο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ  θαη θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ 

αδεηψλ δηακνλήο.  

       3.  Ο Γήκνο  ή ε Κνηλφηεηα, ζα ρνξεγεί  βεβαίσζε ηχπνπ Α΄ ρσξίο, ζε 

θακία πεξίπησζε, λα ειέγρεη ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο αθφκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη βηβιηάξην πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαη πξνσζεί ην θάθειν ζηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 
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  Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ πξνβεί ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζα ππνινγίζεη ηηο ηπρφλ ππνιεηπφκελεο εκέξεο εξγαζίαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζε απηή ηε θάζε, αθελφο νη απαηηνχκελεο εκέξεο  

ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά γηα ην δηάζηεκα ηεο δηεηίαο θαη αθεηέξνπ, επεηδή 

πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.3386/05, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07 θαη 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ εγθχθιην 17/2006. 

Π.ρ. Δάλ πξφθεηηαη γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, νη απαηηνχκελεο εκέξεο εξγαζίαο 

είλαη 400 γηα ην δηάζηεκα ηεο δηεηίαο θαη αθαηξνπκέλσλ απφ ην ζχλνιν  ησλ εκεξψλ  

εξγαζίαο θαηά ηελ δηεηία ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο, νη νπνίεο είλαη 600, ηπρφλ 

εκεξψλ πνπ ηεθκεξησκέλα δελ παξείρε εξγαζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη εκέξεο εξγαζίαο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα βεβαησζνχλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ζα πξνθχπηνπλ 

αλαινγηθά νη ππνιεηπφκελεο εκέξεο εξγαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα εμαγνξάζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο. 

Γειαδή, εάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 200 εκέξεο 

εξγαζίαο θαηά ηε δηεηία ηζρύνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη απνδεηθλύεη 100 

εκέξεο απνπζίαο ζην εμωηεξηθό θαη 75 εκέξεο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα 

βεβαηωζνύλ, θαζόηη αθνξνύλ ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο 

γηα αλαλέωζε, νη απαηηνύκελεο εκέξεο εξγαζίαο, αλαινγηθά ππνινγηδόκελεο βάζεη 

ηνπ ηύπνπ ηεο εγθπθιίνπ 17/2004, είλαη 283. πλεπώο, ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο, 

πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 200 εκέξεο εξγαζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε εμαγνξά 83 εκεξώλ εξγαζίαο. 

Πξνζνρή: Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ εξγαζίαο πνπ 

αθνξνχλ ζε αλαλέσζε  αδεηψλ δηακνλήο γηα παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ  

νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

λ.2910/01, είηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 

3386/05, θαηά ηελ πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, απαηηνχληαη 300  

εκέξεο αζθάιηζεο γηα ηε δηεηία ηζρχνο  ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο 

 

 γ) Αηηήζεηο αλαλέσζεο  αδεηψλ δηακνλήο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 

23.2.2007, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3536/07 

 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξψηεο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3386/05, ε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07 παχεη λα ηζρχεη θαη ζπλεπψο, γηα θάζε 

επφκελε αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ζα αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3536/07, πάγηα ξχζκηζε. 

 πλεπψο, ε  δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο 

γηα εμαξηεκέλε εξγαζία ή παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ είλαη ε αθφινπζε: 

1. Γχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη 

αζθαιηζκέλνο, θέξνληαο απαξαηηήησο ηελ απφθαζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ηνπ,  ν νπνίνο ζα ηνπ ρνξεγεί βεβαίσζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη εκέξεο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ.  

ηελ ίδηα βεβαίσζε, ζα αλαθέξεηαη θαη ε χπαξμε εθθξεκψλ ή κε 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, πιελ ησλ εξγαδφκελσλ κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε, πνπ αζθαιίδνληαη ζην  ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ, θαζφηη ε αζθάιηζε είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε θαη ζπλεπψο ε χπαξμε 
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εθθξεκψλ ή κε αζθαιηζηηθψλ  ππνρξεψζεσλ  αθνξά ζηνλ εξγνδφηε θαη φρη ζηνλ 

εξγαδφκελν.  

ηελ πεξίπησζε ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε ζα 

βεβαηψλνληαη, απφ ην Ι.Κ.Α., νη εκέξεο αζθάιηζεο πνπ κπνξνχλ λα βεβαησζνχλ  

κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ δηαζηήκαηνο 

κέρξη ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο δελ είλαη δπλαηφλ λα βεβαησζεί, θαζφζνλ ν 

εξγνδφηεο λνκίκσο δελ έρεη αθφκε  εθπιεξψζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

 Η ηπρφλ δηάθξηζε ζε «νξηζηηθνπνηεκέλεο» θαη  κε «νξηζηηθνπνηεκέλεο» 

εκέξεο αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ εληφο ηνπ Ι.Κ.Α.- Δ.Σ.Α.Μ.  επεμεξγαζία ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (Α.Π.Γ.) πνπ έρεη ππνβάιιεη ν εξγνδφηεο θαη 

ζπλεπψο νη εκέξεο αζθάιηζεο ηνπ αηηνχληνο (γηα ηηο νπνίεο ην Ι.Κ.Α. –Δ.Σ.Α.Μ. 

πιεξνθνξεί ηηο ππεξεζίεο ) είλαη ην ζχλνιν ησλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ θαη κε 

νξηζηηθνπνηεκέλσλ εκεξψλ.  

 

2. Δθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ιάβεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζα 

απεπζχλεηαη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα θαη ζα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε κε ηα 

απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3386/05 θαη ηπρφλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηεθκεξησκέλε απνρή απφ ηελ εξγαζία. 

 Ο Γήκνο ζα παξαιακβάλεη ηελ αίηεζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο 

είλαη πιήξεο, αθφκε θαη αλ  απφ ηε βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

πξνθχπηεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θακία εκέξα 

εξγαζίαο, ζα ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ Α θαη ζα ηνλ απνζηέιιεη εληφο δεθαπέληε 

εκεξψλ ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Οκνίσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηε βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη ξχζκηζε νθεηιψλ, νη φξνη ηεο νπνίαο ηεξνχληαη 

απφ ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε ηχπνπ Α’. 

Δπηζεκαίλνπκε γηα αθφκε κηα θνξά φηη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα δελ 

ειέγρεη ηηο εκέξεο αζθάιηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο. 

3. Η  αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα ειέγρεη ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν απαηηνχκελνο θαηά θαηεγνξία αξηζκφο εκεξψλ εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ K.Y.A. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ 

λ.3386/05, ππνινγίδεηαη πιένλ  αζξνηζηηθά γηα ην ζχλνιν ηεο δηεηίαο θαη εθφζνλ 

πξνζκεηξήζεη ηπρφλ εκέξεο ηεθκεξησκέλεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

βεβαησζεί, ζα ππνινγίδεη, αλαινγηθά θαη βάζεη ηνπ ηχπνπ ηεο εγθπθιίνπ 17/06 

ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ γηα θάζε πεξίπησζε. 

Απφ ηνλ αξηζκφ απηφλ ζα αθαηξνχληαη νη εκέξεο εξγαζίαο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαη εθφζνλ πξνθχςεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο εμαγνξάδνληαο κέρξη 20% ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ηνπ, φπσο έρεη ππνινγηζηεί βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζπγθεληξψλεη ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ, ζα απνζηέιιεη, κέζσ ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθφ έγγξαθν ζην ππήθνν 

ηξίηεο ρψξαο, κε ην νπνίν ζα ηνλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ 

εξγαζίαο πνπ ζα πξέπεη λα εμαγνξάζεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν απηέο 

αληηζηνηρνχλ (π.ρ. 50 εκέξεο εξγαζίαο γηα ηα έηε 2004-2006) 

4. ηε ζπλέρεηα ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα απεπζχλεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα πξνθεηκέλνπ λα εμαγνξάζεη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θαη λα πξνζθνκίζεη ζην 
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Γήκν ηελ βεβαίσζε εμαγνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί άκεζα ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα λα νινθιεξσζεί ν θάθεινο θαη λα εθδνζεί ε άδεηα 

δηακνλήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα ππεξεζία απφ ηνλ έιεγρν πνπ ζα 

δηελεξγήζεη δηαπηζηψζεη φηη αθφκε θαη αλ  εμαγνξαζζεί  πνζνζηφ 20% εκεξψλ 

αζθάιηζεο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ ζπγθεληξψλεη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ αξηζκφ, ζα απνξξίπηεη  άκεζα ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

 ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη επλφεην φηη ηα αλαθεξφκελα 

ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο ηχπνπ Α’ αθνξνχλ θαη 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνπ αδεηνδνηνχληαη γηα ιφγνπο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 

 

 

Γ. ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 

 

ε ζπκπιήξσζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 30/2007, εξκελεπηηθή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ.3536/07, εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο θαη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζ’ απηή, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα  ζαο 

παξέρνπκε επί πιένλ δηεπθξηλίζεηο, επί δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ  

εθαξκνγή, ηδίσο  ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07. 

 

Α’ Τπαγφκελνη ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο  

 

 Όπσο είλαη γλσζηφ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ.3536/07 θαη ζην πιαίζην απνθαηάζηαζεο πεξηπηψζεσλ πνπ ελψ δηέκελαλ ζηε ρψξα 

δελ κπφξεζαλ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05, παξέρεηαη κία επί πιένλ επθαηξία λνκηκνπνίεζεο ζε 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηέκελαλ κέρξη 31.12.2004 θαη δηακέλνπλ έθηνηε ζηελ 

Διιάδα θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, 

εθφζνλ βέβαηα πξνζθνκίζνπλ έλα εθ ησλ ξεηά αλαθεξφκελσλ ζηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3536/07, απνδεηθηηθψλ δηακνλήο ηνπο ζηε ρψξα 

κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζεσξνχκε φηη είλαη απφιπηα ζαθέο, φηη ε δηάηαμε 

ηνπ λφκνπ δελ θάλεη δηάθξηζε παξάλνκα ή λφκηκα δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία  

Δμάιινπ, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ην απνδεηθηηθφ 

δηακνλήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ββ θαη γγ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, θαζφζνλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ  είραλ 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ή γηα ρνξήγεζε 

Δ.Γ.Σ.Ο.,  πξηλ ηελ 31.12.2004 θαη ην αίηεκά ηνπο απνξξίθζεθε κεηαγελέζηεξα 

ηεο 31.12.2004, ή ήηαλ θάηνρνη Δ.Γ.Σ.Ο. ην νπνίν έιεμε κέρξη ηελ ίδηα 

εκεξνκελία θαη δελ αλαλεψζεθε, ήηαλ λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα κέρξη ε 

δηνίθεζε λα απνξξίςεη ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

πλεπψο ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ φινη νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνδεδεηγκέλα δηέκελαλ λφκηκα ή παξάλνκα ζηε 

ρψξα  κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη εμαθνινπζνχλ λα δηακέλνπλ έθηνηε 

ζηε ρψξα, εθφζνλ πξνζθνκίζνπλ έλα απφ ηα απνδεηθηηθά δηακνλήο πνπ 

πξνβιέπνληαη ξεηά ζην λφκν θαη εθφζνλ  ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε  κέρξη ηε ιήμε ηεο ηαζζφκελεο απφ ην λφκν πξνζεζκίαο 
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(30.9.2007) γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο,  έρνπλ 

θαηαζηεί ή θαζίζηαληαη κε λφκηκνη. 

Σν θξίζηκν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα  δηεξεπλάηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ είλαη ε ζπλερήο δηακνλή ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο 

ζηελ Διιάδα πξηλ  ηελ 31.12.2004 θαη κεηέπεηηα ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη θχγεη 

απφ ηε ρψξα. Ζ αλσηέξσ δηεξεχλεζε ηειείηαη ππφ ηελ εμαίξεζε πνπ 

δηαιακβάλεηαη ζην θεθάιαην Β ηεο παξνχζεο.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζηε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ18 ηνπ λ.3536/07, κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ ήηαλ θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο πνπ έιεμαλ  πξηλ ή κεηά ηελ 

31.12.2004 θαη δελ αλαλεψζεθαλ ή ηα ζρεηηθά αηηήκαηα αλαλέσζεο, 

ππνβιήζεθαλ κεηαγελέζηεξα ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο θαη  απνξξίθζεθαλ ή 

απνξξίπηνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο επεηδή δελ πιεξνχλ ηηο εθ ηνπ λφκνπ 

νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο. 

Πξνζνρή: Γελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αηηήκαηα ππαγσγήο ζηε 

δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο, ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ηα αηηήκαηά ηνπο  

απνξξίθζεθαλ γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ή αλαθιήζεθαλ νη 

άδεηεο δηακνλήο ηνπο γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. 

ε πεξηπηψζεηο φκσο πνπ νη ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο έρνπλ 

πάςεη πιένλ απνδεδεηγκέλα λα πθίζηαληαη, ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο, εθηφο ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο θαη ζρεηηθφ 

έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο απφ ην νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε κε 

χπαξμε ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο (π.ρ. έγγξαθν πεξί κε εγγξαθήο 

ζηνλ θαηάινγν ησλ αλεπηζχκεησλ). 

 Παξάδεηγκα: Η αλάθιεζε ή ε απφξξηςε αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε ή 

αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο έρεη επηζηεξηρζεί ζε έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, κε ην νπνίν ελεκέξσλε ηελ νηθεία ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο φηη ζε βάξνο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πθίζηαληαη ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο 

θαη αζθάιεηαο, δηφηη φηη είρε αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζε βάξνο ηνπ γηα ηέιεζε 

αδηθήκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θεξχζζεηαη αζψνο γηα ηελ ηέιεζε ηεο 

πξάμεσο θαη ζπλεπψο νη ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο δελ πθίζηαληαη πιένλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξνζθνκίδεηαη ε απνξξηπηηθή απφθαζε, σο 

απνδεηθηηθφ δηακνλήο, θαη έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο κε πξφζθαηε 

εκεξνκελία απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαληαη ζε βάξνο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα ηελ ππαγσγή ησλ αλσηέξσ ππεθφσλ ζηε 

δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, νη ελδηαθεξφκελνη δελ ζα πξνζθνκίζνπλ σο 

απνδεηθηηθφ δηακνλήο ηελ απνξξηπηηθή απφθαζε επί ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ή 

αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ή ηνπ Δ.Γ.Σ.Ο. αιιά έλα εθ ησλ ινηπψλ 

απνδεηθηηθψλ δηακνλήο, θαζφηη είλαη ζαθέο φηη ε απνξξηπηηθή απφθαζε επί 

αηηήζεσο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ή Δ.Γ.Σ.Ο., ζεσξείηαη σο 

απνδεηθηηθφ δηακνλήο ζηε ρψξα κφλν φηαλ ην αίηεκα έρεη ππνβιεζεί πξηλ ηελ 

31.12.2004 θαη απνξξίπηεηαη κεηαγελέζηεξα ηεο παξαπάλσ εκεξνκελίαο. 

Σνχην, δηφηη ε  ζρεηηθή πξφβιεςε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ.3536/07 δελ έρεη απηνηέιεηα ξπζκηζηηθνχ πεδίνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ 

θαζηεξψλεη γηα πξψηε θνξά ξχζκηζε λνκηκνπνίεζεο αιιά ζπκπιέθεηαη κε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη ζεζπηζζεί κε ην άξζξν 91 ηνπ λ.3386/05. 

Ωο εθ ηνχηνπ ε παξνρή επθαηξίαο λνκηκνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζε ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο 
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βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 9, 10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05, 

εάλ ην αίηεκά ηνπο είρε εγθαίξσο εμεηαζζεί θαη απνξξηθζεί.    

Π.ρ. Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε εθδνζεί ηελ 20.12.2004 θαη έιεμε ηελ 19.12.2006 

θαη δελ αλαλεψζεθε ή ην ζρεηηθφ αίηεκα αλαλέσζεο απνξξίθζεθε ηελ 2.1.2007, κε 

αηηηνινγηθφ ηελ άζθεζε ηαπηφρξνλα θαη κηζζσηήο απαζρφιεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα 

απνξξίθζεθαλ θαη ηα αηηήκαηα γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε ππαγσγήο ζηε λνκηκνπνίεζε, 

πξνζθνκίδνληαο σο απνδεηθηηθφ δηακνλήο ζηε ρψξα, βεβαίσζε εγγξαθήο ηέθλνπ ζε 

δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ 

ην ηέθλν ηνπ ελεγξάθε πξηλ απφ ηελ 31.12.2004 θαη ζπλερίδεη λα θνηηά κέρξη ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ. 

Πξνζνρή: Γελ είλαη δπλαηή ε ππαγσγή ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ησλ νπνίσλ εθθξεκνχλ αηηήκαηα γηα ππαγσγή ζηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05  

δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, αθφκε θαη αλ απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ ζρεηηθψλ  

θαθέισλ πξνθχπηεη  φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, πξηλ απηά απνξξηθζνχλ. 

Γειαδή ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα πξέπεη λα εμεηαζζνχλ θαη λα εθδνζνχλ 

απνξξηπηηθέο επί απηψλ απνθάζεηο ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ λ.3536/07. 

Οη αλσηέξσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, φπσο άιισζηε 

αλαθέξεηαη θαη ζηελ ππ’ αξηζ. 30/2007 εγθχθιην  λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εμαγνξάο 

ζηελ νπνία είραλ πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζεο, εθφζνλ βέβαηα δελ ηνπο έρεη ελ ησ κεηαμχ επηζηξαθεί ην 

θαηαβιεζέλ πνζφ.  

 

Β’ Γηεξεύλεζε ηεο ζπλερνύο δηακνλήο ζηε ρώξα πξηλ ηελ 31.12.04 θαη 

εληεύζελ 

Όπσο ζαο επηζεκάλακε παξαπάλσ, θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ ππαγσγή ζηε 

δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, πέξαλ 

ηεο απφδεημεο δηακνλήο κέρξη ηελ 31.12.2004, απνθιεηζηηθά κε έλα εθ ησλ ξεηά 

αλαθεξνκέλσλ ζην λφκν απνδεηθηηθψλ δηακνλήο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπλερνχο 

δηακνλήο ζηε ρψξα γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηελ 31.12.2004 θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη πάλησο κέρξη ηελ 30.9.2007. 

Ο έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη ηπρφλ ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απνπζίαο, απφ 1.1.2005 έσο 23.2.2007, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 

ηξίκελν αλά έηνο, δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, δεδνκέλνπ φηη ελδερνκέλσο νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ήηαλ θάηνρνη βεβαηψζεσλ πνπ επέηξεπαλ ηελ έμνδν θαη 

επαλείζνδφ ηνπο ζηε ρψξα γηα ηα δηαζηήκαηα πνπ ρνξεγνχληαλ αληίζηνηρε άδεηα απφ 

ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο ή θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο. 

 

 

Γ’ Απνδεηθηηθά δηακνλήο θαη δηθαηνχρνη λνκηκνπνίεζεο αλά θαηεγνξία 

 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, κε ηα απνδεηθηηθά δηακνλήο πνπ αλαθέξνληαη 

απνθιεηζηηθά ζην λφκν θαη ηα ινηπά θαηά θαηεγνξία δηθαηνινγεηηθά φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ’αξηζ.30/2007 εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο, λνκηκνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 
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 Δηδηθφηεξα: 

     α) Με ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ ε εγγξαθή είρε γίλεη 

πξηλ ηελ 31.12.2004 λνκηκνπνηνχληαη ελήιηθνη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δηακέλνπλ έθηνηε θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3536/07ζηε 

ρψξα εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα θνηηνχλ ζηελ ίδηα ή αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ή 

έρεη νινθιεξσζεί ε θνίηεζή ηνπο ζηελ ίδηα ή αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

 β)  Με ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο εγγξαθήο ηέθλνπ ην νπνίν ελεγξάθε ζε 

δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξηλ 

ηελ 31.12.2004 θαη ζπλερίδεη λα θνηηά κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.3536/07 ζηελ ίδηα 

ή αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, λνκηκνπνηνχληαη νη γνλείο θαη ην  αλήιηθν ηέθλν 

ηνπο, θαζψο θαη ηα ινηπά αλήιηθα ηέθλα ηνπο πνπ δηακέλνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζηε ρψξα.  

Απφ ηε  ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε δελ πξνθχπηεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηε λνκηκνπνίεζε γνλέα αλήιηθνπ ηέθλνπ, πιεξνπκέλσλ ησλ παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεσλ, ε παξακνλή θαη ηνπ έηεξνπ ησλ γνλέσλ ζηε ρψξα, φπσο δελ 

απαηηείηαη ε λφκηκε δηακνλή ηνπ ελφο εθ ησλ δχν γνλέσλ ε νπνία φκσο δελ 

απνθιείεηαη. 

Πξνζνρή: Ζ εγγξαθή ηέθλνπ ζε δεκφζηα λεπηαγσγεία θαη ζε λεπηαθά 

ηκήκαηα θξαηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ πξηλ ηελ 31.12.2004, ζεσξείηαη 

απνδεηθηηθφ δηακνλήο, δεδνκέλνπ φηη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.1566/1985, φπσο ηζρχεη, ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε παξέρεηαη ζηα 

λεπηαγσγεία θαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ είηε σο 

αλεμάξηεηα είηε κέζα ζε παηδηθά θέληξα, ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ καδί κε 

θξαηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο. 

Αληηζέησο, δελ πξνθχπηεη ππαγσγή γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα αλήιηθα 

ηέθλα θνηηνχζαλ ζε δεκφζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο.  

ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ ηέθλνπ ζην  νηθείν 

ίδξπκα, δελ πξνθχπηεη εάλ είλαη λεπηαθφ ηκήκα ή βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο, ε 

νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ε εγγξαθή 

ηνπ ηέθλνπ, κέρξη ηελ 31.12.2004, αθνξά εγγξαθή ζε λεπηαθφ ηκήκα θξαηηθνχ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ, ζα ειέγρεη ηελ ειηθία ηνπ ηέθλνπ θαηά ηελ εκεξνκελία 

εγγξαθήο θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ, θαηά ηελ εκεξνκελία  είρε 

ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ ηξηάκηζη εηψλ, ζα δέρεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

δηθαηνινγεηηθφ σο απνδεηθηηθφ δηακνλήο γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζεο.   

γ) Με ηελ πξνζθφκηζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ζηελ Διιάδα 

λνκηκνπνηνχληαη ελήιηθνη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ εθφζνλ δηακέλνπλ έθηνηε θαη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηε ρψξα 

δ)  Με ηελ πξνζθφκηζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ηέθλνπ ζηελ Διιάδα 

κέρξη 31.12.2004, λνκηκνπνηνχληαη ην αλήιηθν ηέθλν θαη ν έλαο εθ ησλ γνλέσλ θαζψο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία  είλαη ε λφκηκε δηακνλή ζηε 

ρψξα ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ θαη  γνλέα ηνπ ηέθλνπ, θαζψο θαη ηα ινηπά αλήιηθα 

ηέθλα ηνπο πνπ δηακέλνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζηε 

ρψξα. 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία έρεη εθδνζεί απφθαζε 

δηαδπγίνπ θαη ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ θαη  γνλέαο ηνπ ηέθλνπ εμαθνινπζεί λα  δηακέλεη 

λφκηκα ζηε ρψξα  ή  ν λφκηκα δηακέλσλ ζηε ρψξα έηεξνο ησλ ζπδχγσλ θαη γνλέαο 

ηνπ ηέθλνπ έρεη απνβηψζεη, λνκηκνπνηείηαη ν δηακέλσλ κε λφκηκα ζηε ρψξα γνλέαο 

θαη ην αλήιηθν ηέθλν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζθνκηζζεί απφθαζε δηαδπγίνπ 
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θαη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο δηακνλήο ηνπ έηεξνπ γνλέα  ζηε 

ρψξα ή, αληίζηνηρα, ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ θαη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε 

λφκηκε δηακνλή ηνπ έηεξνπ γνλέα ζηε ρψξα κέρξη ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ.     

ε) Με ηελ πξνζθφκηζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ πνπ ηειέζηεθε ζηελ 

Διιάδα, κέρξη 31.12.2004 λνκηκνπνηνχληαη ν έλαο εθ ησλ ζπδχγσλ θαζψο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία  είλαη ε λφκηκε δηακνλή ζηε 

ρψξα ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ, θαζψο θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο πνπ δηακέλνπλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζηε ρψξα. 

Οκνίσο, ζε πεξηπηψζεηο δηαδπγίνπ ή ζαλάηνπ ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ 

ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα  

ζη)  Με ηελ πξνζθφκηζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, επί αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο 

δηακνλήο πνπ είρε ππνβιεζεί  κέρξη 31.12.2004  θαη  απνξξίθζεθε  κεηαγελέζηεξα 

θαη κέρξη ηελ 30.9.2007, λνκηκνπνηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο θαη αλήιηθα ηέθλα), εθφζνλ ε  ζχδπγνο 

δελ απνδεηθλχεη απηνηειψο ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκβηψλνπλ κε ηνλ  

αηηνχληα  

δ)    Με ηελ πξνζθφκηζε  απνξξηπηηθήο απφθαζεο επί αηηήζεσο  γηα ρνξήγεζε 

Δ.Γ.Σ.Ο. πνπ είρε ππνβιεζεί κέρξη ηελ 31.12.2004 θαη απνξξίθζεθε κεηαγελέζηεξα 

θαη κέρξη ηελ 30.9.2007, λνκηκνπνηείηαη  ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο θαη αλήιηθα ηέθλα), εθφζνλ ε  ζχδπγνο 

δελ απνδεηθλχεη απηνηειψο ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκβηψλνπλ κε ηνλ  

αηηνχληα. 

ε)  Με ηελ πξνζθφκηζε Δ.Γ.Σ.Ο. ην νπνίν έιεμε κέρξη 31.12.2004 θαη δελ 

αλαλεψζεθε λνκηκνπνηείηαη ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαη ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (ζχδπγνο θαη αλήιηθα ηέθλα), εθφζνλ ε  ζχδπγνο δελ 

απνδεηθλχεη απηνηειψο ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπκβηψλνπλ κε ηνλ  αηηνχληα. 

Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07 θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ’αξηζ.30/2007 εγθχθιηφ 

καο.  

 

 

 

 

Γ’ Δμαγνξά ππνιεηπφκελσλ εηζθνξψλ γηα ηελ ππαγσγή ζηε λνκηκνπνίεζε 

 

ε πεξηπηψζεηο πνπ λνκηκνπνηνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07 θαη νη δχν ζχδπγνη, ππνρξενχληαη θαη νη δχν  ζηελ 

εμαγνξά ηπρφλ ππνιεηπνκέλσλ εηζθνξψλ γηα αζθάιηζε 150 εκεξψλ. 

Οκνίσο θαη ηα ελήιηθα ηέθλα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

λνκηκνπνηνχληαη απηνηειψο, αδηαθξίησο εάλ εξγάδνληαη ή φρη. 
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Δ’ Τπαγσγή ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ππεθφσλ Βνπιγαξίαο θαη 

Ρνπκαλίαο   

 

Γεδνκέλνπ φηη ζηελ παξνχζα θάζε γηα ηηο ρψξεο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο ε ρψξα καο έρεη δηαηεξήζεη δηεηή κεηαβαηηθή πεξίνδν, απφ ηελ 

εκεξνκελία πξνζρψξεζήο ηνπο ζηελ Δ.Δ., αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε 

κηζζσηή απαζρφιεζε, νη ππήθννη ησλ ρσξψλ απηψλ πνπ δηακέλνπλ κε λφκηκα ζηελ 

Διιάδα δελ ζεσξνχληαη θνηλνηηθνί ππήθννη αιιά ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαη ζπλεπψο 

έρνπλ δηθαίσκα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο νξηδφκελεο  πξνυπνζέζεηο, λα ππνβάιινπλ 

αηηήζεηο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα, κεηά 

ηελ πάξνδν δσδεθάκελεο δηακνλήο γηα απαζρφιεζε, λα θαηνρπξψζνπλ δηθαίσκα 

θνηλνηηθνχ ππεθφνπ. 

 

Σ’ Με λφκηκα δηακέλνληα αλήιηθα ηέθλα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

λνκίκσο δηακελφλησλ ζηε ρψξα  

 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07 δελ 

πξνθχπηεη δπλαηφηεηα λνκηκνπνίεζεο παξάλνκα δηακελφλησλ ζηε ρψξα αλήιηθσλ 

ηέθλσλ ππεθφσλ ρσξψλ φηαλ δηακέλνπλ θαη νη δχν γνλείο λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

Σνχην δηφηη, θαηά ην παξειζφλ έρνπλ δνζεί επαλεηιεκκέλσο επθαηξίεο 

λνκηκνπνίεζεο αλήιηθσλ ηέθλσλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα θαη παξά ηαχηα, αλ θαη 

πθίζηαηαη δπλαηφηεηα λφκηκεο εηζφδνπ ησλ ηέθλσλ ζηελ Διιάδα γηα ιφγνπο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, εηζέξρνληαη ζπλερψο ζηελ ρψξα κε κε λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο θαη πξνθαλή ζθνπφ θαηαζηξαηήγεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

Παξά ηα παξαπάλσ, γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ζην πιαίζην 

πξνζηαζίαο ηεο  ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο, παξέρεηαη επθαηξία λνκηκνπνίεζεο θαη 

ζηα αλήιηθα ηέθλα ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, εθφζνλ 

ππνβάιινπλ κέρξη ηελ 30.9.2007 αίηεζε γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, κε φια ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά  θαη ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, είλαη: 

α) Δγγεγξακκέλα θαη θνηηνχλ  ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο. Ζ 

δηαδηθαζία ππαγσγήο γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 11702/06 (ΦΔΚ 

892/Β/12.7.2006) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 5652/14.3.07(ΦΔΚ 42/Β/26.3.07) 

β)  Έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα θαη νη γνλείο δελ δήισζαλ, εληφο κελφο, 

σο φθεηιαλ, ηε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο 

ζηα ηέθλα. 

Δθφζνλ νη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δειψζνπλ ηε κεηαβνιή ζα 

πξέπεη λα αηηεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη ρνξήγεζε  άδεηα δηακνλήο γηα ην ηέθλν ηνπο, 

αλεμαξηήησο εάλ ε κεηαβνιή δειψλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ν γνλέαο 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο. 

Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζα ρνξεγήζεη βεβαίσζε ηχπνπ Α’ γηα ην ηέθλν  

θαη ζα απνζηείιεη άκεζα ην ζρεηηθφ θάθειν ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο, θάλνληαο ζρεηηθή κλεία ηεο παξαβίαζεο εθπιήξσζεο ηεο 

ππνρξέσζεο, 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία ζα επηβάιιεη ην  πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3536/07, πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 250 επξψ θαη ζα απνζηέιιεη, κέζσ ηνπ Γήκνπ ή ηεο 

Κνηλφηεηαο  ζρεηηθφ έγγξαθν ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ην νπνίν ζα ηνλ ελεκεξψλεη 
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θαη ζα ηνπ νξίδεη ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ην θαηαβάιιεη 

θαη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ δηπιφηππν είζπξαμεο ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

εθδνζεί ε άδεηα δηακνλήο. 

Ζ ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο ζα ρνξεγείηαη γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο θαη ζα είλαη ηζφρξνλε κε ηνπ ζπληεξνχληνο. 

γ) Δίραλ άδεηα δηακνλήο, ε νπνία ηνπο είρε ρνξεγεζεί είηε γηα ιφγνπο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο είηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ 

άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05 θαη, εθ παξαδξνκήο, δελ αλαλεψζεθε ηαπηφρξνλα κε 

ηνπ ζπληεξνχληνο.  

Οη ελ ιφγσ αηηήζεηο δελ ζα ζεσξεζνχλ εθπξφζεζκεο θαη νη άδεηεο 

δηακνλήο ζα ρνξεγεζνχλ γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ζα είλαη 

ηζφρξνλεο κε ηνπ ζπληεξνχληνο. 

 

 

Δ. ΘΔΜΑΣΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΠΑΝΔΝΩΖ  

 

 ηελ ελ ιφγσ ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη απαληήζεηο επί ησλ ζπρλφηεξα 

ππνβαιιφκελσλ εξσηεκάησλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην δηθαίσκα ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 

 Δηδηθφηεξα, εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα: 

α)  Γηα ηηο άδεηεο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε  πνπ ρνξεγήζεθαλ 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2910/01, αδηαθξίησο ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαλεψζεσλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.2910/01, θαζψο θαη  γηα ηηο άδεηεο 

δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 

91 ηνπ λ.3386/05 θαη  αλαλεψλνληαη γηα πξψηε θνξά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05 

θαη ηνπ 131/2006 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, δελ απαηηνχληαη νη επαξθείο πφξνη, φπσο 

απηνί έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζ.4415/17.3.2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 

β)  Γηα ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο ζεψξεζεο 

εηζφδνπ γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ζα αλαδεηείηαη, πξνο δηεξεχλεζε ηνπ 

επαξθνχο εηζνδήκαηνο, ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, απφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη 

φηη ν αηηψλ δηαζέηεη εηήζην πξνζσπηθφ εηζφδεκα ζηαζεξφ θαη ηαθηηθφ ην νπνίν είλαη 

κεγαιχηεξν ή ίζν ησλ 8.500 επξψ πξνζαπμεκέλν θαηά 20% γηα ηε ζχδπγν θαη θαηά 

15%  γηα θάζε ηέθλν. 

Όηαλ θαη νη δχν γνλείο δηακέλνπλ ήδε λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη αηηνχληαη 

έγθξηζε ρνξήγεζεο ζεψξεζεο εηζφδνπ γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε αλήιηθα 

ηέθλα , δελ απαηηείηαη ε πξνζαχμεζε ηνπ 15%. 

Οκνίσο, θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή, δελ αλαδεηείηαη ε πξνζαχμεζε θαηά 15% 

γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν εθφζνλ νη γνλείο δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα θαη θαηά ηελ 

αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα αλαδεηείηαη κφλν ε πξνζαχμεζε θαηά 20% γηα ηε 

ζχδπγν.  

γ)  Σα αλήιηθα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18
νπ

 έηνπο  ηέθλα ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ 

δ)  Ο θάηνρνο  άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο δελ 

επηηξέπεηαη λα αιιάμεη θαηεγνξία, δειαδή δελ δηθαηνχηαη λα απνθηήζεη απηνηειή 

άδεηα δηακνλήο ζηελ Διιάδα, πιελ ησλ εηδηθά αλαθεξφκελσλ ζην 131/2006 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ιφγσλ, εάλ δελ παξέιζεη πεληαεηία απφ ηελ αξρηθή ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο.  
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Αληίζεηα θάηνρνο ηζρχνπζαο  άδεηαο δηακνλήο γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

λφκνπ, έρεη δηθαίσκα, θαηά ηελ αλαλέσζε απηήο, λα αηηεζεί άδεηα δηακνλήο γηα 

ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο εθ ηνπ λφκνπ 

νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο, ρσξίο λα πθίζηαηαη ν παξαπάλσ ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. 

 ε)  Ο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο  γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο έρεη 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο  κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ. 160/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 

 πλεπψο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο   πνπ  επηζπκεί  λα απαζρνιεζεί ζε 

κηζζσηή εξγαζία, ζα πξέπεη λα  ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, 

ζπλππνβάιινληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

απαζρφιεζεο πνπ ζα παξέρεη. Δηδηθά γηα ην πξψην δσδεθάκελν δηάζηεκα δηακνλήο, 

απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο  αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ε 

αξκφδηα ππεξεζία απνθαζίδεη βάζεη ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά εηδηθφηεηα, 

φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05. 

 Η αξκφδηα ππεξεζία εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε  κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ 

πξφζβαζε ζηελ εξγαζία ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ηζφρξνλεο δηάξθεηαο κε ηελ άδεηα 

δηακνλήο ηνπ. 

  Δάλ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο επηζπκεί λα αζθήζεη αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, 

θαηαζέηνληαο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζπλνδεπφκελα κε ηελ αληίζηνηρε 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε. Ο θάθεινο ζα δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπηηξνπή ηεο παξ. 5 ηνπ 

άξζξνπ 24 ε νπνία ζα γλσκνδνηεί ζρεηηθά. 

 Δάλ ε αλσηέξσ Δπηηξνπή γλσκνδνηήζεη ζεηηθά, ε αξκφδηα ππεξεζία ζα 

εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζα είλαη ηζφρξνλε κε 

ηελ άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε. 

 Η άδεηα δηακνλήο ζα αλαλεψλεηαη γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην 131/2006 π.δ. θαη κφλνλ εάλ ην 

κέινο επηζπκεί λα ζπλερίζεη ηε κηζζσηή εξγαζία ή ηελ άζθεζε ηεο αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε πιήξσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπ ζπληεξνχληνο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ απηφ είρε 

πξφζβαζε ζε κηζζσηή απαζρφιεζε ή αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γεδνκέλνπ φηη κε ηελ ελ ιφγσ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πξνβιέπεηαη γηα 

πξψηε θνξά ε πιήξσζε πξνυπνζέζεσλ θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπ ζπληεξνχληνο  

πξνθεηκέλνπ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ, ήηνη  

ειάρηζηνο αξηζκφο εκεξψλ εξγαζίαο ζαο γλσξίδνπκε φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ είραλ 

ρνξεγεζεί, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2910/01, ζε θαηφρνπο άδεηαο δηακνλήο γηα 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, άδεηεο εξγαζίαο, ηζφρξνλεο δηάξθεηαο θαη θαηά ηελ 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο αηηνχληαη  θαη ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπο, δελ ζα αλαδεηεζεί ε πιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

 Απηή ζα αλαδεηείηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζρεηηθή έγθξηζε δφζεθε 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3386/05.  

Η σο άλσ δηαδηθαζία, αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη 

απηνηειψλ αδεηψλ δηακνλήο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο είλαη απηνλφεην, φηη ε δπλαηφηεηα 

απαζρφιεζεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο  παξέρεηαη κφλν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ 

ζηνλ νπνίν δηακέλεη κφληκα ε νηθνγέλεηα. 
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Π.ρ. δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε απφθαζεο έγθξηζεο απαζρφιεζεο γηα 

εξγαζία ζην Ν. Κπθιάδσλ,  ζε κέινο νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο πνπ δηακέλεη κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελψλ.    

ζη) ηα κέιε νηθνγέλεηαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηά γηα 

ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη δηθαηνχληαη, βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ην ππ’αξηζ.131/2006 Π.Γ., απηνηειή άδεηα δηακνλήο, είηε 

ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ζπληεξνχληνο είηε ιφγσ δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ γάκνπ ή 

απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, ζα ρνξεγείηαη απηνηειήο άδεηα 

δηακνλήο, δηάξθεηαο ελφο έηνπο, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο ηνπ λφκνπ 3386/05. 

Δάλ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ 

θαηείρε, είρε έγθξηζε πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κπνξεί, εάλ ην επηζπκεί θαη 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, λα αλαλεψζεη ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο ηνπ λ.3386/05, απεπζείαο, ρσξίο λα κεζνιαβεί ελδηακέζσο απηνηειήο άδεηα 

δηακνλήο.  

εκεηψλνπκε, φηη ε αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο είηε ζε 

απηνηειή άδεηα δηακνλήο είηε ζε άδεηα δηακνλήο  γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

λ.3386/05, ππνβάιιεηαη ηαπηφρξνλα  κε  ηε δήισζε ηνπ αληίζηνηρνπ γεγνλφηνο ζηελ 

νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ πξνζηαηεπφκελα 

αλήιηθα ηέθλα, ησλ νπνίσλ έρνπλ ηελ επηκέιεηα, ζα αηηνχληαη άδεηα δηακνλήο γηα 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε ηα ηέθλα ηνπο, ρσξίο λα αλαδεηείηαη  πξνζαχμεζε, επί 

ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαηά 15% γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν, εθφζνλ ν γνλέαο δηακέλεη 

λφκηκα ζηε ρψξα.   

δ)  Μεηά ηελ  έθδνζε ηνπ131/2006 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ ξπζκίδεη ηα 

δεηήκαηα ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, επήιζαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ηεο απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο, ζηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είραλ γίλεη δεθηά γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη 

ελειηθηψλνληαη. 

Δηδηθφηεξα, ε απηνηειήο άδεηα δηακνλήο, δελ κπνξεί  λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

έηνπο θαη  αλαλεψλεηαη αλά έηνο. 

Η αλαλέσζε απηήο επηηξέπεηαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 21
νπ

 έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 21
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, επηηξέπεηαη 

αλαλέσζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ.3386/05. 

Αλ ην ηέθλν αλαλεψζεη ηελ απηνηειή άδεηα γηα ζπνπδέο, ηφηε κπνξεί κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, λα ηελ αλαλεψζεη απηνηειψο γηα έλα αθφκε 

έηνο θαη θαηφπηλ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ. 

ε)  Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζηελ Διιάδα γηα ιφγνπο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη έρνπλ αλαλεψζεη απηή γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, 

κπνξνχλ νπνηεδήπνηε, αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο 

λα ηε κεηαηξέςνπλ ζε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο, πξνζθνκίδνληαο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε, κε εμαίξεζε ηελ 

ππνρξέσζε ζεψξεζεο εηζφδνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ζα αλαδεηείηαη, αλαινγηθά, ε εθπιήξσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

  Η άδεηα δηακνλήο ρνξεγείηαη γηα έλα έηνο θαη αλαλεψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3386/05. 
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Μεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

ηνπ λ.3386/05. 

ζ) Γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί γηα ιφγνπο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ιακβάλνπλ άδεηα δηακνλήο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ δελ 

απαηηείηαη, γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ε απφδεημε ηεο 

επάξθεηαο πφξσλ, φπσο απηνί έρνπλ νξηζζεί  κε ηελ ππ’ αξηζ. 4415/06(ΦΔΚ 398 

Β’/3.4.06) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε. 

Σα αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο 

ππνβάιινληαη ζηνλ ηφπν κφληκεο δηακνλήο ηνπο, ήηνη ζηνλ ηφπν πνπ δηακέλεη ε 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη φρη ζηνλ ηφπν πνπ κεηαβαίλνπλ γηα ζπνπδέο. 

 

 

Σ.   ΓΟΝΔΗ ΑΝΖΛΗΚΩΝ ΖΜΔΓΑΠΩΝ 

 

 Αλαθνξηθά κε εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζρεηηθά κε ηελ πθηζηακέλε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

61 ηνπ λ. 3386/05 θαη ηνπ θαζεζηψηνο πνπ  ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

94 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζαο γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.3386/05 ξπζκίδεηαη ην θαζεζηψο ηεο 

δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ  πνπ είλαη κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε 

άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

 Με ην ίδην άξζξν νξίδνληαη, ζπγθεθξηκέλα, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

Έιιελα ή ηνπ πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. πνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

Γειηίνπ Γηακνλήο. 

 Αληίζηνηρα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3386/05, ξπζκίδεηαη ην 

θαζεζηψο δηακνλήο ησλ γνλέσλ αλήιηθσλ εκεδαπψλ. 

 Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, φηη ππάξρεη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν 

θαζεζηψησλ, παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπψλ  ιακβάλνπλ ην 

Γειηίν Γηακνλήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λφκνπ, κε αλάινγε ηήξεζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΑ’, δηαθνξεηηθά δελ ζα πθίζηαην ε 

αλαγθαηφηεηα εηδηθφηεξεο πξφβιεςεο. 

 Δμάιινπ θαη απφ   ηελ  πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 

3386/05, ζχκθσλα κε ηελ νπνία  σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε άιινπ 

θξάηνπο κέινπο, λννχληαη νη απεπζείαο αληφληεο ηνπ Έιιελα ή πνιίηε θξάηνπο- 

κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ,  πνπ ζπληεξνχληαη απφ απηνχο, 

πξνθχπηεη φηη γηα ηνπο γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπψλ ηεξείηαη ε αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο   δεδνκέλνπ φηη ελ πξνθεηκέλσ   αληφληεο  ηνπ Έιιελα είλαη νη γνλείο 

αλήιηθσλ εκεδαπψλ νη νπνίνη δελ ζπληεξνχληαη απφ απηφλ. 

 Πξνο επίξξσζε  ησλ αλσηέξσ,  ε εξκελεπηηθή εγθχθιηνο( αξηζκφο 38/2005) 

ηνπ λ. 3386/05  νξίδεη, φηη ζηνπο γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

απεπζείαο αληφληεο ηνπ Έιιελα ή ηνπ πνιίηε Δ.Δ. θαη ηνπ εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ, 

παξέρεηαη δηθαίσκα εξγαζίαο.   

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζαο γλσξίδνπκε φηη αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο  ζε πξνζηαηεπφκελα κέιε ησλ   

ππεθφσλ  ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ.3386/05, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ ππ’ αξηζ. 131 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο (ΦΔΚ 

143/Α/13.7.2006) κε ην νπνίν ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 

2003/86/ΔΚ, ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ησλ νξηδνκέλσλ 

ζηελ αξηζ. πξση. 17684/8.9.2006 (αξηζκφο 33/2006) εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο. 
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πλεπψο, νη αλσηέξσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αηηνχληαη άδεηα δηακνλήο θαη γηα ηα ινηπά αλήιηθα ηέθλα ηνπο, εθφζνλ ηνπο έρεη 

αλαηεζεί ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο θαη εθφζνλ βέβαηα πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο φρη φκσο γηα ηνπο αληφληεο ηνπο 

θαζφηη ζηα κέιε νηθνγέλεηαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη θαη δηακέλνπλ 

ζηε ρψξα ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη νη 

αληφληεο. 

 

 

Ε. ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηηο ππ’ αξηζ. 38/2005 θαη 30/2007 

εγθπθιίνπο ηεο ππεξεζίαο καο αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα: 

α) Όπσο είλαη γλσζηφ, κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 1751/2006 θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε, γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή, 

βηνκεραληθή, βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε, θαζψο θαη απφ θάζε άιιε 

επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ρψξν εθηφο ηεο 

θαηνηθίαο ηνπο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο / 

κεηαβνιήο εξγαζηψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 36 ηνπ λ. 2859/2000 θαη ηελ  

1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ 1062 Β’), θαζψο θαη γηα 

θάζε ζεψξεζε (αξρηθή θαη επφκελεο) ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ.186/1992 ( ΦΔΚ Α,84), είλαη ε θαηνρή άδεηαο δηακνλήο γηα 

άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα αλάπηπμε επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24, 25 θαη 26 ηνπ λ. 

3386/2005. 

Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε εηδνπνηφο δηαθνξά 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζηελ θαηεγνξία ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή έξγνπ ή ηεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη ε 

εγθαηάζηαζε  ηεο επηρείξεζεο ζε έδξα εληφο ή εθηφο νηθίαο, αλεμαξηήησο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 

πλεπψο, βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζε φζεο πεξηπηψζεηο ε δξαζηεξηφηεηα 

αζθείηαη ζε ρψξν εθηφο ηεο θαηνηθίαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, αθνξά ζε άζθεζε 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο πνπ αζθείηαη ζε ρψξν 

εληφο ηεο νηθίαο ηνπο, ν νπνίνο δειψλεηαη σο επαγγεικαηηθή έδξα, αθνξά ζε παξνρή 

ππεξεζηψλ ή έξγνπ. 

β)   Ζ  άδεηα δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί 

λα αλαλεψλεηαη εθφζνλ: 

 

 Η εγθξηζείζα δξαζηεξηφηεηα εμαθνινπζεί λα αζθείηαη θαη εθφζνλ 

απνδεηθλχεηαη φηη έρεη δηαηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ηνπιάρηζηνλ ην 

πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ 

 Πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα 

 Έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

 Η δξαζηεξηφηεηα εμαθνινπζεί λα αζθείηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ 

λνκνχ 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη ζαθψο, φηη θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε πιήξσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ θαη 

κφλν θαη  δελ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεηε ζε πεξαηηέξσ ειέγρνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ 
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πθίζηαηαη ξεηή εμνπζηνδφηεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, εθθεχγνπλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζαο θαη ε επζχλε δηεξεχλεζήο ηνπο αλάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ 

ππεξεζηψλ. 

 Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

ζαο γλσξίδνπκε ε ελ ιφγσ δηάηαμε δελ ζπλαξηάηαη επ’ νπδελί κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

χςνπο ηνπ δεισζέληνο ή ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, θαζφηη ην χςνο ηνπ  

εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο 

δηακνλήο, φπσο θαη γηα ηελ αλαλέσζε φισλ ησλ ηχπσλ αδεηψλ δηακνλήο  ηνπ λφκνπ, 

αθνχ δελ απνηειεί, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ λ.3386/05, γεληθή 

θαη νξηδφληηα πξνυπφζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο νχηε πξνβιέπεηαη απφ ηα 

νξηδφκελα ζηελ 24103/05 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ 

απαηηνχκελσλ γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο δηθαηνινγεηηθψλ. 

ε φζεο πεξηπηψζεηο ην δηθαίσκα δηακνλήο ζπλαξηάηαη κε  απφδεημε επαξθψλ 

πφξσλ, αλαθέξεηαη  ξεηά ζην λφκν θαη ζηελ ππ’αξηζ.4415/06 θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε. 

πλεπψο, ν έιεγρνο ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ζπλίζηαηαη ζε δηεξεχλεζε ηεο ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 

θνξνινγηθή λνκνζεζία ηεο ρψξαο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπιήξσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζαο 

γλσξίδνπκε φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ, ζα αλαδεηείηαη, πιελ ηεο εθπιήξσζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

  Αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή πνπ ηεξείηαη απφ θάπνηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

θαηά ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν ηνπ χςνπο ηνπ δεισζέληνο ή ηνπ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ απηφ λα εθιεθζεί σο απνδεηθηηθφ 

βησζηκφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, ζαο γλσξίδνπκε φηη γηα ηε βησζηκφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο ζπλεθηηκψληαη πνιιά ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ε θάιπςε ησλ 

εμφδσλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη θπξίσο ην γεγνλφο φηη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο  

βησζηκφηεηαο κηαο επηρείξεζεο δελ ιακβάλνπκε ππφςε, σο δείθηε, έλα απνδεηθηηθφ 

πνπ έρεη  ζηηγκηαίν ραξαθηήξα, αλαθέξεηαη δειαδή ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αιιά  πξννδεπηηθφ. 

Δμάιινπ απνηειεί βάζηκν ελδερφκελν φηη κηα επηρείξεζε θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κπνξεί λα είλαη δεκηνγφλνο. 

πλεπψο, επεηδή  ε ελ ιφγσ δηεξεχλεζε αθελφο  δελ πξνθχπηεη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη αθεηέξνπ δελ ζεσξείηαη  επαξθήο, ζεσξνχκε φηη δελ ζπληζηά 

ιφγν απφξξηςεο ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο θαη  εθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, είλαη 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο θαη πιεξνί ηηο εθ ηνπ λφκνπ νξηδφκελεο 

ινηπέο  πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη  θαηνρχξσζεο  ηνπ 

δηθαηψκαηνο δηακνλήο ηνπ, ζα πξέπεη λα πξνβαίλεηε ζε αλαλέσζε  

Αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαθξίβσζε ηεο άζθεζεο ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία έρεη αδεηνδνηεζεί ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ λνκνχ, ζαο γλσξίδνπκε φηη ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη δηθαίσκα λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ εληφο ηνπ 

ίδηνπ λνκνχ, κε ηελ δεκηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ, θαζψο θαη λα πξνβεί ζε 

επέθηαζε, νκνεηδνχο ραξαθηήξα, ηεο αξρηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ ζε θάζε 

πεξίπησζε παξακέλεη σο βαζηθφο ππξήλαο ε αξρηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, απηή 
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γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο έρεη εγθξηζεί ε ζθνπηκφηεηα άζθεζήο ηεο θαη ηνπ 

έρεη ρνξεγεζεί ε αληίζηνηρε άδεηα.. 

Π.ρ. ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη ιάβεη άδεηα δηακνλήο πξνθεηκέλνπ λα 

αζθήζεη αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζε απφθηεζε 

εηζνδήκαηνο απφ επηρείξεζε πψιεζεο ελδπκάησλ θαη πξνβαίλεη ζε έλαξμε 

βηνηερλίαο, ζηα φξηα ηνπ ίδηνπ λνκνχ, ζηελ νπνία παξάγεη ηα ελδχκαηα πνπ πσιεί.  

Δθφζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη ελεκεξψζεη ηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε κεηαβνιή πνπ επήιζε ζηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ, 

ιφγσ επέθηαζεο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, θαη έρεη δηαηεξήζεη ηνλ αξρηθφ ππξήλα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, δειαδή ην θαηάζηεκα πψιεζεο ελδπκάησλ, ζεσξνχκε φηη 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλαλέσζήο ηεο.   

Αληηζέησο δελ εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, ε πεξίπησζε ππεθφνπ 

ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο έιαβε ηελ αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο γηα άζθεζε 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ζε επηρείξεζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, π.ρ. κεηαθξαζηηθφ γξαθείν θαη πξνρψξεζε  θαη ζηελ έλαξμε θαη 

ιεηηνπξγία θνκκσηεξίνπ, θαζφηη δηαηεξεί κελ ηελ επηρείξεζε βάζεη ηεο νπνίαο 

αδεηνδνηήζεθε, αιιά ε επέθηαζε αθνξά ζε άιινπ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία 

ν αξρηθφο ππξήλαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ δελ ζπλδέεηαη. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνρξεψλνληαη ζε αλαρψξεζε απφ ηε ρψξα, ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

νη νπνίνη  δηακέλνπλ  λφκηκα θαη επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα θαη  γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο έρνπλ αδεηνδνηεζεί, πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ζθνπνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο 

δηακνλήο, εθφζνλ, κεηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ είρε ρνξεγεζεί  γηα 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε δξαζηεξηφηεηα 

απνδεδεηγκέλα δηαθνπεί. 

Οη αλσηέξσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, εθφζνλ δειψζνπλ ζηελ νηθεία ππεξεζία 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη  

πξνζθνκίζνπλ, εληφο κελφο  βεβαίσζε  δηαθνπήο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζα πξέπεη 

λα  αηηεζνχλ άδεηα δηακνλήο γηα ηελ θαηεγνξία πνπ επηζπκνχλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο  άδεηαο δηακνλήο. 

Η άδεηα δηακνλήο πνπ ζα ρνξεγείηαη ζα έρεη δηεηή δηάξθεηα ηζρχνο κε έλαξμε 

ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζήο ηνπο. 

 

ε πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαηφρσλ άδεηαο δηακνλήο γηα 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα αλαλέσζεο αδεηψλ 

δηακνλήο απνξξίπηνληαη, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3386/05, πξνζεζκία κέρξη έμη κήλεο γηα ηελ 

αλαρψξεζή ηνπ απφ ηελ Διιάδα, εθφζνλ βέβαηα απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο λα δηεπθνιχλεηαη ζηηο ηπρφλ 

απαηηνχκελεο ζπλαιιαγέο ηνπ κε άιιεο ππεξεζίεο ζα ηνπ ρνξεγείηαη, κε 

απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, άδεηα δηακνλήο εμάκελεο δηάξθεηαο, ε νπνία 

ζα εθδίδεηαη κε κνξθή απφθαζεο. 
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γ) Αλαλέσζε αδεηψλ δηακνλήο  γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ είραλ ρνξεγεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2910/01 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα παξνρή αλεμαξηήησλ 

ππεξεζηψλ ή έξγνπ πνπ  ρνξεγήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2910/01 θαη ησλ 

δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ εγθχθιην ππ’αξηζ.12/2004, νη νπνίεο παξείραλ ην δηθαίσκα 

ζηνλ θάηνρφ ηνπο λα δηαηεξεί επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζε έδξα εθηφο νηθίαο, 

θαζφηη  δελ ίζρπε ν αλσηέξσ δηαρσξηζκφο, φπσο π.ρ. ξαπηεξγάηεο ζε δηθά ηνπο 

εξγαζηήξηα νη νπνίνη δελ απαζρνινχζαλ πξνζσπηθφ νη νπνίεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3386/05 εληάζζνληαη πιένλ ζηελ θαηεγνξία ηεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, δελ ζα αλαδεηεζεί, σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηνπο γηα 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε απφδεημε επέλδπζεο ησλ  εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000 ) επξψ. 

Δίλαη επίζεο απηνλφεην, φηη  δελ αλαδεηείηαη, θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρνξεγήζεθαλ 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2910/01, ε απφδεημε επέλδπζεο ( βάζεη παξαζηαηηθψλ ) 

ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, εθφζνλ ηνχην ζεζκνζεηείηαη γηα 

πξψηε θνξά  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Πξνζνρή: ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηείραλ άδεηα 

δηακνλήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ ή γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, ε νπνία  δελ 

επέηξεπε ηελ άζθεζε  αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξά 

ηαχηα νη ελ ιφγσ ππήθννη πξνέβεζαλ ζε έλαξμε εξγαζηψλ θαη άζθεζαλ 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμαξηήησο εάλ ε λνκνζεζία άιισλ 

ππεξεζηψλ ην επέηξεπε, ζεσξνχκε φηη, γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο, παξφηη 

παξέβεζαλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ζπλεπψο ηα αηηήκαηά ηνπο, αθφκε θαη αλ 

νη επηρεηξήζεηο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα  ιεηηνπξγνχλ, ζα έπξεπε λα απνξξηθζνχλ, 

ζα πξέπεη λα  εμεηαζζνχλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, σο αξρηθή ρνξήγεζε 

γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δμάιινπ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο 1751/2006 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, ε 

νπνία νξίδεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε  ππνβνιή 

δήισζεο έλαξμεο / κεηαβνιήο εξγαζηψλ, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 36 ηνπ λ. 

2859/2000 θαη ηελ  1070576/2627/ΓΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 Α.Τ.Ο.Ο. (ΦΔΚ 1062 

Β’), θαζψο θαη γηα θάζε ζεψξεζε (αξρηθή θαη επφκελεο) ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ.186/1992 ( ΦΔΚ Α,84), ζα πξέπεη λα 

είλαη θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλάγεηαη 

φηη, γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο , νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα  δηαθφςνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, νη ελ ιφγσ ππήθννη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ  

φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αιιαγήο ζθνπνχ 

γηα  αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

θαη βεβαίσο, απαηηείηαη  ε απφδεημε επέλδπζεο ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) 

επξψ. Μέρξη δε ηελ ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε θακία 

ελέξγεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 
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δ)  Αιιαγή ζθνπνχ 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. 38/2005  εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο, νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία ή παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ, κε ηελ επηθχιαμε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηε ρψξα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάθιεζεο, έρνπλ δηθαίσκα δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, λα 

αηηεζνχλ αλαλέσζε απηήο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ  αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ωο γλσζηφλ, νη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δηακέλνπλ επί καθξφλ ζηε 

ρψξα θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

θαθέινπ ηνπο θαη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζεσξνχληαη κελ λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα, δελ κπνξνχλ φκσο λα 

αζθήζνπλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εάλ δελ εθδνζεί ε αληίζηνηρε 

άδεηα, νχηε λα παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία ή παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη ελ ιφγσ ππήθννη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

δηακέλνπλ θαηά θχξην ιφγν επί καθξφλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη έρνπλ 

απνθηήζεη δεζκνχο κε ηε ρψξα, ζεσξνχκε, φηη αθελφο ε ελδερφκελε απφξξηςε ηνπ 

αηηήκαηφο ηνπο, πνπ ζπλαξηάηαη  κε πξνζδνθία   κεηαβνιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

εξγαζηαθνχ ηνπο status, δελ πξέπεη λα νδεγήζεη, ζε εμαλαγθαζκέλε άκεζε 

αλαρψξεζή ηνπο απφ ηελ Διιάδα, κε δπζκελή επαθφινπζα γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη αθεηέξνπ φηη ζα πξέπεη λα ηνπο παξαζρεζεί δηθαίσκα 

εξγαζίαο γηα φζν  δηάζηεκα ην αίηεκά ηνπο εθθξεκεί ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχπηνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο αλάγθεο θαη λα θαηνρπξψλεηαη ε  ζπλέρεηα ηεο δηακνλήο ηνπο ζηε ρψξα. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, θξίλνπκε ζθφπηκν, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ησλ αξρψλ 

ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, θαη ηδίσο πξνο απνθπγή αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνκάθξπλζε επί καθξφλ δηακελφλησλ ζηε ρψξα ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, κε ην αηηηνινγηθφ φηη  ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή δελ πιεξνχλ θάπνηεο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ 

δηαδηθαζία: 

 

Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ επηζπκεί αιιαγή ζθνπνχ ζα ππνβάιιεη θαηά 

ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ 

κφληκεο δηακνλήο ηνπ, αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα  κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

Δθφζνλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο,  ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζα ηνπ ρνξεγεί 

βεβαίσζε ηχπνπ Α’ επί ηεο νπνίαο ζα ηίζεηαη, κε  ζθξαγίδα, ε επηζεκείσζε φηη 

έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αληίζηνηρν κε απηφ πνπ ηνπ 

παξείρε ε πξνεγνχκελε άδεηα δηακνλήο πνπ θαηείρε θαη ζα πξνσζεί άκεζα ην 

θάθειν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Με ηε βεβαίσζε ηχπνπ Α΄ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη δηθαίσκα λα 

εξγάδεηαη κε εμαξηεκέλε εξγαζία ή λα παξέρεη ππεξεζίεο ή έξγν, δελ έρεη φκσο 

δηθαίσκα λα αζθεί αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα νχηε λα πξνβεί ζε 

νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζή ηεο. 

Δθφζνλ ε νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, εγθξίλεη ηε ζθνπηκφηεηα 

άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, ζα εθδίδεη ηελ άδεηα δηακνλήο γηα 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε δηεηή δηάξθεηα ηζρχνο θαη κε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο. 
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Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο 

κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα ηνπ ρνξεγεί ζρεηηθή 

βεβαίσζε φηη ήηαλ λφκηκα δηακέλσλ ψζηε λα κελ παξνπζηάδεηαη θελφ ζην ρξφλν 

δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα. 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο είλαη απηνλφεην φηη ε βεβαίσζε 

ηχπνπ Α’ επηζηξέθεηαη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα πνπ ηελ είρε ρνξεγήζεη. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ζρεηηθφ αίηεκα δελ γίλεη δεθηφ,  ζα ζπζηήλεηαη, 

εγγξάθσο, ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ε πξνζθφκηζε, εληφο δηκήλνπ, ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ  έθδνζε άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία ή παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ αληίζηνηρα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε άδεηα δηακνλήο ζα εθδίδεηαη γηα δχν έηε θαη ε 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ζα είλαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αξρηθνχ 

αηηήκαηνο. 

  

 

Ζ.  ΔΗΟΓΟ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΝΖ ΤΠΖΚΟΩΝ ΣΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ 

ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ Δ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔ ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ  

 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ππ’αξηζ.30/2007 εγθχθιην,  αλαθνξηθά 

κε ην ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ζπκπιεξσκαηηθά φηη σο θνξείο αληαιιαγψλ, πιελ ησλ 

δηεζλψλ θνξέσλ αληαιιαγψλ θνηηεηψλ AIESEC θαη IAESTE, ζεσξνχληαη ηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (Α.Δ.Ι. θαη Σ.Δ.Ι. ) ηεο ρψξαο καο πνπ έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο αληαιιαγψλ θνηηεηψλ  κε αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηεο 

αιινδαπήο. 

 Δηδηθά γηα ηα πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο  πνπ απνηεινχλ ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ζηα πιαίζηα δηαθξαηηθψλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, σο θνξέαο αληαιιαγψλ θαηά ηα αλσηέξσ,  ζεσξείηαη ν 

Οξγαληζκφο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Σ.Δ.Κ.). 

 χκθσλα κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο, ην Τπνπξγείν Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, έρεη ππνγξάςεη δηκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηηο ρψξεο ηεο Αξκελίαο, Γεσξγίαο, Αηγχπηνπ, Σνπξθίαο θαη Ιλδηψλ θαη 

ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο πξνο απηέο, ν Ο.Σ.Δ.Κ., έρεη 

αλαιάβεη, σο αξκφδηνο θξαηηθφο θνξέαο πινπνίεζεο, ηελ ππνρξέσζε εθηέιεζεο 

πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο γηα 

ζπνπδαζηέο Σνπξηζηηθψλ ρνιψλ κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 Καηά ζπλέπεηα, απνθιείεηαη εθεμήο  ε είζνδνο θαη δηακνλή  ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, βάζεη «ηδησηηθψλ ζπκθσληψλ» 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ή ηδηψηεο θαη είλαη 

απφιπηα ζαθέο φηη ζα πξέπεη λα  είλαη εθνδηαζκέλνη κε  βεβαίσζε ελφο εθ ησλ σο 

άλσ νξηδφκελσλ θνξέσλ θαη εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Πξνζνρή: Βάζεη ηνπ ππ’ αξηζ. 30917/18.5.2007  ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηεο 

Γ/λζεο Απαζρφιεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, νη ππήθννη Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα 

ζην πιαίζην πξαθηηθήο άζθεζεο ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο δελ 
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εληάζζνληαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ έρεη θξαηήζεη ε ρψξα καο φζνλ 

αθνξά ηελ κηζζσηή εξγαζία γηα ηηο ρψξεο απηέο.  

 

 

 

 

Θ. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΤΠΖΚΟΩΝ ΣΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 

 Γεδνκέλνπ φηη σο  ζεκείν, δηα ηνπ νπνίνπ έξρνληαη ζε επαθή νη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ  κε ηελ δηνίθεζε,  έρνπλ νξηζζεί  νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο ηεο 

ρψξαο, παξαθαινχκε ηδηαηηέξσο ηνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ νξηζζεί γηα ηελ 

εμππεξέηεζή ηνπο, λα ηνπο ελεκεξψλνπλ δηεμνδηθά γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ψζηε λα γλσξίδνπλ θάζε θνξά ζε πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα 

πξνβαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα κελ εθπίπηνπλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη λα κελ πθίζηαληαη 

νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο(π.ρ. επηβνιή πξνζηίκσλ) 

 

 Πέξαλ ησλ βαζηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, δειαδή ηεο ηήξεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη 

ησλ λφκσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο 

λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα αθφινπζα βαζηθά δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζε 

ππνρξεψζεηο ηνπο: 

 

α) Η άδεηα δηακνλήο αλαλεψλεηαη δχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο ή κέρξη έλα 

κήλα απφ ηε ιήμε ηεο κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ην νπνίν έρεη νξηζζεί ζην πνζφ ησλ 

50 επξψ ή ζε δηάζηεκα ελφο κήλα απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ή εθπξνζέζκσο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο  

β) Σα αηηήκαηα γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε 

ηνπ ζπληεξνχληνο, αθφκε θαη εάλ νη άδεηεο δηακνλήο ησλ κειψλ   ηεο νηθνγέλεηαο δελ 

έρνπλ εθδνζεί 

γ) Οη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο ή κε εθπξνζψπεζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ 

πιεξεμνχζην δηθεγφξν είηε απφ ζπδχγνπο, αληφληεο θαη ελήιηθνπο θαηηφληεο, εθφζνλ 

ε πιεξεμνπζηφηεηα απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο 

ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απνθιεηζηηθά απφ αζηπλνκηθήο αξρή ή απφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην. 

δ)  Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ αθνξά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

ηδίσο δε ηελ αιιαγή ηζαγέλεηαο, ηε ζχλαςε, ιχζε ή αθχξσζε γάκνπ  ή ηε γέλλεζε 

ηέθλνπ, ζα πξέπεη λα ηε δειψλνπλ εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο αθφηνπ ζπκβεί ην 

αληίζηνηρν γεγνλφο, άιισο, ζα ηνπο επηβιεζεί πξφζηηκν ην νπνίν έρεη νξηζζεί ζην 

πνζφ ησλ 250 επξψ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 500 επξψ 

ε) Η κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζήο ηνπο πξέπεη λα δειψλεηαη εληφο κελφο, εθηφο 

απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζην νηθείν αζηπλνκηθφ Σκήκα, άιισο 

ζα ηνπο επηβιεζεί πξφζηηκν ην νπνίν έρεη νξηζζεί ζην πνζφ ησλ 250 επξψ θαη ζε 

πεξίπησζε ππνηξνπήο 500 επξψ 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δ θαη ε είλαη απηνλφεην φηη ζε πεξηπηψζεηο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, νη αλσηέξσ δειψζεηο απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ 

ζπληεξνχληνο θαη θαηά ζπλέπεηα, ζε ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ , ην 

πξφζηηκν επηβάιιεηαη κφλν ζηνλ ζπληεξνχληα θαη φρη ζηα ινηπά κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. 
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ζη)  Η απψιεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, φπσο θαη ε απψιεηα ή αλαλέσζε ή 

κεηαβνιή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ  εγγξάθνπ ζα πξέπεη λα 

δειψλεηαη εληφο κελφο αθφηνπ ζπκβεί ην αληίζηνηρν γεγνλφο, δεδνκέλνπ φηη ε 

παξαβίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο ζπληζηά εθεμήο ιφγν κε ρνξήγεζεο, 

αλάθιεζεο ή κε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο 

δ)  Κάζε   κεηαβνιή  ζην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε φπσο θαη ε θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο πξέπεη λα δειψλεηαη εληφο κελφο αθφηνπ ζπκβεί ην αληίζηνηρν 

γεγνλφο, άιισο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ην νπνίν έρεη νξηζζεί ζην πνζφ ησλ 250 επξψ 

θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο 500 επξψ 

ε)  Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη εηζέιζεη ζηε ρψξα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάθιεζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αξρηθήο άδεηαο 

δηακνλήο  λα αιιάμεη εξγνδφηε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ηεο 

εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία ηνπ ρνξεγήζεθε ε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ θαζψο θαη  ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Γελ κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αξρηθήο άδεηαο 

δηακνλήο λα αιιάμεη λνκφ θαη δελ κπνξεί λα αλαλεψζεη ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ γηα 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο αξρηθήο 

ζ) Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εξγαζία κπνξεί λα 

εξγαζζεί ζε άιιν λνκφ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο Πεξηθέξεηαο νπνηεδήπνηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, εθφζνλ ζην λέν λνκφ πνπ κεηαβαίλεη 

δειψλεη θαη’ αξρήλ ηελ αιιαγή δηεχζπλζεο θαηνηθίαο, ην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε ηνπ 

θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. 

Αληίζηνηρε ππνρξέσζε έρεη θαη ν εξγνδφηεο. 

Δάλ δελ δεισζνχλ ηα αλσηέξσ εληφο κελφο αθφηνπ ζπκβεί ε κεηαβνιή 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν σο αλσηέξσ. 

Πξνζνρή: Ζ δήισζε ησλ κεηαβνιψλ γίλεηαη ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα 

ζηελ νπνία κεηαβαίλεη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

η)  Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο  αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί θαηφπηλ ζεψξεζεο εηζφδνπ ή 

αιιαγήο ζθνπνχ, δελ επηηξέπεηαη λα αιιάμεη ζθνπφ πξηλ ηελ παξέιεπζε δηεηίαο απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε άδεηα αλαλεσζεί γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη θαηφπηλ 

επέιζεη απνδεδεηγκέλε δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, 

νθείιεη εληφο κελφο λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε δηαθνπήο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη 

λα αηηεζεί αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα φπνην ιφγν επηζπκεί 

ηα)  Οη  ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία 

ή ππεξεζίεο ή έξγν ή λα αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εάλ δελ 

θαηέρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα δηακνλήο. 

ηβ)   Οη   ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ππνρξενχληαη ζε θνξνινγία εθφζνλ 

απνθηνχλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα 

ηγ)  Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ζθνπνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο παξά κφλν θαηά ηελ αλαλέσζε απηήο.   

ηδ)  Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ αδεηνδνηνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

άξζξσλ 16 έσο 23, 28,30,32,33, 34, 36 έσο 43 θαη 45 ηνπ λ.3386/05, ήηνη, νη θάηνρνη 

αδεηψλ δηακνλήο πνπ έρνπλ εηζέιζεη κε ζεψξεζε εηζφδνπ γηα επνρηαθή απαζρφιεζε, 

σο κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηέο θαη πξνζσπηθφ εηαηξηψλ, σο 

κεηαθηλνχκελνη απφ επηρείξεζε εγθαηεζηεκέλε ζε θξάηνο- κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο, σο 

κεηαθηλνχκελνη απφ επηρείξεζε εγθαηεζηεκέλε ζε ηξίηε ρψξα κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

ππεξεζίαο, σο αζιεηέο – πξνπνλεηέο, σο κέιε θαιιηηερληθψλ ζπγθξνηεκάησλ, σο 
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πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί, σο κέιε μέλσλ αξραηνινγηθψλ ζρνιψλ, σο  ζπνπδαζηέο , σο 

νηθνλνκηθά αλεμάξηεηα άηνκα, σο ελήιηθα ηέθλα δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ θαη 

ππεξεηνχληεο σο ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ, σο αληαπνθξηηέο 

μέλνπ ηχπνπ σο ιεηηνπξγνί γλσζηψλ ζξεζθεηψλ, σο θνηηεηέο ζηελ Αζσληάδα 

Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία ηνπ Αγίνπ Όξνπο, φπσο επίζεο θαη  γηα ζπνπδή, γλσξηκία 

θαη άζθεζε ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ, σο αξρεγνί νξγαλσκέλσλ Οκάδσλ Σνπξηζκνχ, σο 

εξεπλεηέο θαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε 

θακία πεξίπησζε λα κεηαβάιινπλ ζθνπφ.  

Πξνζνρή: Γελ ζπληζηά αιιαγή ζθνπνχ ε πεξίπησζε ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη ηζρχνπζαο άδεηαο δηακνλήο γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

ηνπ λφκνπ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ηνπο ζηα άξζξα 59 

(νηθνγελεηαθή επαλέλσζε), 60, παξ.5(ζχδπγνη επαλαπαηξηζζέληνο, 

παιιηλνζηήζαληνο, νκνγελνχο), 61 ( κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε Δ.Δ.) θαη 

94 (γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπψλ ), δεδνκέλνπ φηη ζπληζηά αιιαγή ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπο θαηάζηαζεο. Οκνίσο δελ ζπληζηά αιιαγή ζθνπνχ ε ππαγσγή ζην θαζεζηψο 

ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο ή ε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο. 

ηε)  Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ππνρξενχληαη λα παξνπζηαζζνχλ, θαηφπηλ 

θιήζεο πνπ γίλεηαη κε απφδεημε, ζηελ Δπηηξνπή Μεηαλάζηεπζεο. 

Με εκθάληζή ηνπο δηθαηνινγείηαη κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. Δάλ θιεζεί 

εθ λένπ γηα ζπλέληεπμε θαη δελ εκθαληζζεί, ην αίηεκά ηνπ απνξξίπηεηαη. 

ηζη)    Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ππνρξενχληαη λα αλαρσξνχλ απφ ηελ 

Διιάδα , ρσξίο θακία άιιε εηδνπνίεζε κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο ιήμεο ηεο 

ηζρχνο ηεο, εθηφο αλ πξηλ  απφ ηε  ιήμε ηεο έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηελ 

αλαλέσζή ηεο θαη ηνπο έρεη ρνξεγεζεί ε βεβαίσζε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ.3386/05, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε α’ 

ηνπ παξφληνο. 

 

Πέξαλ ησλ βαζηθψλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ νη λφκηκα δηακέλνληεο 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιάδα, δειαδή ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ 

αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο απηά δηαηππψλνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο, ηεο πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο, βαζηθά επί πιένλ 

δηθαηψκαηα  γηα ηα νπνία πξέπεη λα  ελεκεξψλνληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 α) Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα 

αζθαιίδνληαη ζηνπο νηθείνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη έρνπλ ηα ίδηα 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα κε ηνπο εκεδαπνχο 

 β)   Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 57/1973, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, γηα ηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία, εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα 

ζηελ Διιάδα. 

 γ)   Οη θξαηνχκελνη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ελεκεξψλνληαη ζε γιψζζα πνπ 

θαηαλννχλ, ακέζσο κεηά ηελ θξάηεζή ηνπο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. Γηεπθνιχλεηαη επίζεο, ε επηθνηλσλία ηνπο κε δηπισκαηηθνχο ή πξνμεληθνχο 

ππαιιήινπο ηνπ Κξάηνπο, ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ή απφ ην νπνίν 

πξνέξρνληαη, θαζψο θαη κε ηνπο πιεξεμνπζίνπο δηθεγφξνπο ηνπο. 

 δ) Οη πξάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1έσο 3 ηνπ λ.927/1979                  

(ξαηζηζκφο θαη μελνθνβία) δηψθνληαη απηεπάγγειηα 
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 ε)   Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη 

εμέξρνληαη πξνζσξηλά απφ ην Διιεληθφ έδαθνο δηθαηνχληαη επαλεηζφδνπ, εθφζνλ ε 

άδεηα δηακνλήο ηνπο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο επαλφδνπ ηνπο. 

 ζη) Αλήιηθνη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε, φπσο θαη νη εκεδαπνί θαη 

εθφζνλ απνθνηηνχλ απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ππφ ηνπο απηνχο  φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο , φπσο 

θαη νη εκεδαπνί. 

 Έρνπλ επίζεο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, πξφζβαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ζρνιηθήο ή εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, εγγξάθνληαη κε ηα αληίζηνηρα πξνβιεπφκελα 

γηα ηνπο εκεδαπνχο δηθαηνινγεηηθά. 

Καη’ εμαίξεζε, εγγξάθνληαη κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ηα ηέθλα ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, αθφκε θαη αλ δελ έρεη ξπζκηζηεί ε λφκηκε 

δηακνλή ηνπο ζε απηήλ. 

 δ) Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο 

θαη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζε λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα  ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ. 

 Δηδηθά ηα λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα θαη θιηληθέο, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο αθφκε θαη ζε κε λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ εηζάγνληαη εθηάθησο γηα λνζειεία θαη ζε αλήιηθα παηδηά, αλεμαξηήησο αλ 

πξφθεηηαη γηα έθηαθηε ή ηαθηηθή λνζειεία.       

ε)  Οη  ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ή λα 

ζπκβάιινπλ ζε θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ, εθφζνλ παξίζηαληαη 

απηνπξνζψπσο ή δειψλνπλ θαηνηθία ή δηακνλή ζηελ εκεδαπή, εθφζνλ έρνπλ 

ζεψξεζε εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο  ή έρνπλ θαηαζέζεη φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη θαηέρνπλ  ηε ζρεηηθή βεβαίσζε (ηχπνπ Α’) 

ζ)   Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ηα πξνβιεπφκελα 

έλδηθα κέζα θαηά απφθαζεο απέιαζεο, αλάθιεζεο ή απφξξηςεο επί αηηήκαηνο γηα 

ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο. 

ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί απφθαζε 

αλαζηνιήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ, επί δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηά ησλ 

νπνίσλ έρνπλ αζθήζεη αίηεζε αθχξσζεο θαη αθνξνχλ είηε ηελ απφξξηςε αηηήκαηνο 

αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο είηε ηελ αλάθιεζε εθδνζείζεο, ρνξεγείηαη, κε απφθαζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, εηδηθή βεβαίσζε λφκηκεο δηακνλήο κέρξηο 

φηνπ εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε επί ηεο εθθξεκνχο αηηήζεσο 

αθπξψζεσο. 

Δπίζεο ε αλσηέξσ βεβαίσζε ρνξεγείηαη θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ είηε απνιχνληαη ππφ φξν, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν θπιάθηζήο ηνπο δελ ήηαλ 

θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δνθηκαζίαο ηνπο, είηε ηνπο 

επηβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνδηθαζίαο πεξηνξηζηηθφο φξνο, ε ηήξεζε ηνπ 

νπνίνπ απαηηεί ηε δηακνλή ηνπ κέρξη ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. 

η)  ηνπο ππεθφνπο  ηξίησλ ρσξψλ ζηνπο νπνίνπο δελ εγθξίζεθε ε ρνξήγεζε 

άδεηαο δηακνλήο ή ε αλαλέσζή ηεο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο 

άδεηαο, παξέρεηαη  ηθαλφ δηάζηεκα λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο θαζφηη 

ππνρξενχληαη λα εγθαηαιείςνπλ ην ειιεληθφ έδαθνο ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο εληφο 

ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαη φρη άκεζα. 

 ηα)   ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα 

παξέρεηαη ην δηθαίσκα θίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, πιελ 

νξηζκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, ζηηο νπνίεο κπνξεί, κε πξνεδξηθφ 
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δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, λα 

απαγνξεχεηαη, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ε δηακνλή θαη εγθαηάζηαζή ηνπο 

ηβ)   Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε 

ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, ην δηαβαηήξην, εθφζνλ πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε απψιεηαο ή  

δηφηη εθθξεκεί αίηεζε αλαλέσζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο αξρηθήο ρνξήγεζεο είηε θαηφπηλ ζεψξεζεο 

εηζφδνπ είηε ζε πεξηπηψζεηο κεηάβαζεο απφ έλα θαζεζηψο δηακνλήο ζε άιιν, π.ρ. 

απφ άδεηα δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ή αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ζε άδεηα δηακνλήο γηα 

έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ ή απφ άδεηα δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο ζε απηνηειή, σο ειιηπέο δηθαηνινγεηηθφ  ζεσξείηαη ην βηβιηάξην πγείαο ή 

ε βεβαίσζε φηη έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα ηελ 

θάιπςε εμφδσλ λνζειείαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη εξγαηηθνχ 

αηπρήκαηνο, θαζφηη ην ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθφ είλαη πξναπαηηνχκελν ψζηε λα 

ζεσξεζεί ν θάθεινο πιήξεο θαη λα εθδνζεί ε βεβαίσζε ηχπνπ Α’ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ε άδεηα δηακνλήο. 

ηγ)  Απαγνξεχεηαη ε απέιαζε, εθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο: 

 Δίλαη αλήιηθνο θαη νη γνλείο ή ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηά 

ηνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 Δίλαη γνλέαο εκεδαπνχ αλήιηθνπ θαη έρεη ηελ επηκέιεηα ή έρεη 

ππνρξέσζε δηαηξνθήο ηελ νπνία εθπιεξψλεη 

 Έρεη ππεξβεί ην 80
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ 

 Δίλαη αλήιηθνο ζηνλ νπνίν έρνπλ επηβιεζεί αλακνξθσηηθά κέηξα κε 

απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ αλειίθσλ 

 Οη έγθπεο γπλαίθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη γηα έμη κήλεο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ  

 Έρεη αλαγλσξηζζεί σο πξφζθπγαο ή έρεη δεηήζεη ηελ παξνρή αζχινπ 

ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 32 θαη 33 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο 

ηνπ 1951. 

 

 

 

Η. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

 

  Γηα ηελ απνθπγή άζθνπεο αιιεινγξαθίαο, παξαθαινχκε λα κελ θνηλνπνηείηε 

ζηελ ππεξεζία καο έγγξαθα πνπ εθδίδεηε ζε εθαξκνγή ηνπ λ. 3386/05, φπσο ηζρχεη, 

φηαλ ζηελ ζρεηηθή δηαδηθαζία δελ εκπιέθεηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ην Τπνπξγείν 

καο, φπσο έγγξαθα πξνο ηηο ειιεληθέο πξνμεληθέο αξρέο γηα ηε δηελέξγεηα 

κεηαθιήζεσλ ή ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο ζεσξήζεσλ εηζφδνπ γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ, απνθάζεηο ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο 

αδεηψλ δηακνλήο, έγθξηζεο απαζρφιεζεο, απφξξηςεο αηηεκάησλ, θ.ι.π.. 

 Σέινο, ζαο πιεξνθνξνχκε φηη γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ππεξεζηψλ θαζψο θαη ησλ πνιηηψλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ καο 

(www.ypes. gr) θαη ζηελ επηινγή « ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ », έρνπλ αλαξηεζεί: 

 

 α) Κσδηθνπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ είζνδν, δηακνλή θαη 

θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα 

 

http://www.ypes/
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 β) Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε θνηλνηηθψλ 

νδεγηψλ 

 

 γ)  Σηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ.3386/05 αξκνδηφηεηαο ή ζπλαξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ καο 

 

 δ)   Σηο εγθπθιίνπο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα έγγξαθα κε ηα νπνία δίλνληαη 

νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. 

 

  

                                                                                  

                                                                                   

                                                                   Ο     ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

  

 

 

                                                                            Α. ΝΑΚΟ 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλνπνίεζε 

1. Όια ηα Τπνπξγεία 

Γξαθεία Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ 

2. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γ.Γ.Α. 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

& Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Γ/λζε ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε 

Βαζ. νθίαο 15 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ  

Γ/λζε Μεηξψνπ 

4. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

 Γ/λζε Γ4 Γηθαηνζχλεο, Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

    & Schengen 

5. Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο & Κνηλ. Πξνζηαζίαο 

α) Γ/λζε Απαζρφιεζεο  

    Σκήκα ΙΙΙ 

    Πεηξαηψο 40 

β) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
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     6.  Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

  7.  Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

     8.  Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο 

 Γ/λζε Αιινδαπψλ 

9. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

10. ψκα Διεγθηψλ-Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

11. Ιλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΜΔΠΟ) 

12. Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΔΔΣΑΑ) 

13. ΓΑΔΜ 

14. Γηθεγνξηθφ χιινγν Αζελψλ  

15. πκβνιαηνγξαθηθφ χιινγν  Δθεηείσλ Αζελψλ- Πεηξαηψο, Αηγαίνπ θαη 

Γσδεθαλήζνπ 

16. Ο.Α.Δ.Γ. 

17. Γ..Δ.Δ. 

18. Ι.Κ.Α 

Γ/λζε Αζθάιηζεο 

Γ/λζε Παξνρψλ  

19. Ο.Γ.Α. 

20. Ο.Α.Δ.Δ 

 

 

 

      Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν θ. Ννκηθνχ πκβνχινπ 

5. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ηιεθηξνληθήο Δπεμ. ηνηρείσλ 

7. Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ 
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