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Εγκύκλιος αριθμ. 21 
 

   ΘΔΜΑ:Δθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 28 ηος ν. 3613/2007(ΦΔΚ 263/ Α/ 2007) 

 

αο γλσξίδνπκε φηη ζην ΦΔΚ/263/Α/23.11.2007 δεκνζηεχηεθε ν Ν.3613/07 «Ρπζκίζεηο 

ζεκάησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ππφςε λφκνπ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

Α) Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 28, ε νπνία αληηθαζηζηά ην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, δελ πθίζηαηαη πιένλ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, 

εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

δηαδηθαζία. 

 πλεπψο,  ε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, 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, 

παξακέλεη ελεξγφο, κέρξη  λα εμεηαζζεί ην ζχλνιν  ησλ  αηηήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην ξπζκηζηηθφ 

πεδίν ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ απφ  ην ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ είρε απνζηαιεί απφ ηελ νηθεία ππεξεζία  

ηεο Πεξηθέξεηαο πξνέθππηε ππνρξέσζε εμαγνξάο ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ/κελψλ αζθάιηζεο θαη 

πξνζθφκηζεο ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο  εμαγνξάο κέρξη 30.9.2007 θαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

πξνέβεζαλ ζηελ εμαγνξά ή πξνζθφκηζαλ ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε εμαγνξάο κεηά ηελ 30/9/2007 
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θαη πάλησο εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ ζρεηηθνχ 

εγγξάθνπ πνπ ηνπο είρε απνζηαιεί, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα, εθφζνλ πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο εθ ηνπ 

λφκνπ νξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο, ζα γίλνληαη δεθηά. 

Β) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ  2 ηνπ άξζξνπ 28, ε νπνία αληηθαζηζηά ην πξψην εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3386/05, νξίδνπλ,  φηη γηα ηελ αλαλέσζε αδεηψλ δηακνλήο 

γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ απαηηείηαη  ε  παξαπνκπή πξνο παξνρή 

ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο,  ζηελ Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3386/05. Με ηε 

ξχζκηζε απηή επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο, 

ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 25, παξ.3 ηνπ λ.3386/05, φπσο ηζρχεη, έρνπλ 

αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα. 

 Ωζηφζν, ζε φζεο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη απαξαίηεην, είλαη απηνλφεην φηη νη ζρεηηθνί 

θάθεινη κπνξνχλ λα παξαπεκθζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Μεηαλάζηεπζεο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.3386/05. 

Γ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 28 θαηαξγείηαη ε πξνζηεζείζα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3536/07, πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 75 θαη κε 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, αληηθαζίζηαηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 87 ηνπ λ. 3386/05 και πλέον, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3613/2007, ε κε 

εθπιήξσζε όλυν  ησλ  πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/05, 

ππνρξεψζεσλ, ζπλεπάγεηαη επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ 

θαη πεληαθνζίσλ (500) επξψ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

Σα ελ ιφγσ πξφζηηκα, βεβαηψλνληαη θαη επηβάιινληαη, βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

ππ’ αξηζ. 10486/14.5.2007(ΦΔΚ /Β/ 901/7.6.2007) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, δηαδηθαζίαο. 

ε φζεο πεξηπηψζεηο νη ππεξεζίεο ζαο θαηά ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ αλαλέσζεο αδεηψλ 

δηακνλήο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ λ.3386/05, δηαπίζησζαλ 

παξαβηάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί 

θαη ηνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη δελ επέβαιιαλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ζα ηηο εμεηάζνπλ, γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ππφ ην πξίζκα ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

 Σνχην θξίλεηαη ζθφπηκν, παξά ηελ πάγηα αξρή φηη ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα εμεηάδεη 

εθθξεκή αηηήκαηα θαη θαη’ αλαινγηθή επέθηαζε ηεο αξρήο απηήο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

γεληθφηεξα ζρέζεηο δηνίθεζεο – δηνηθνχκελνπ, κε βάζε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, θαζφηη ελ πξνθεηκέλσ ιακβάλεηαη ππφςε ε κεηαβνιή ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ε νπνία θαηέζηε επλντθφηεξε γηα ην δηνηθνχκελν.  

 

 



 3 

Δηδηθά γηα ηελ ππνρξέσζε δήισζεο, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο, ηεο απψιεηαο ή αλαλέσζεο ή κεηαβνιήο ηνπ δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ 

εγγξάθνπ (πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73), ζε δηάζηεκα εληφο κελφο αθφηνπ 

ζπκβεί ην αληίζηνηρν γεγνλφο, ζαο γλσξίδνπκε φηη απηφ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ή παξάηαζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηφ παξαιακβάλεηαη 

κεηαγελέζηεξα ηεο έθδνζήο ηνπ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηάζηεκα ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 

δηαβαηεξίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ πξνμεληθή αξρή ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ θαηά ην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο ρψξαο ηζαγέλεηαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο, νη πξνμεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπ ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα αλαλέσζεο ή 

κεηαβνιήο δηαβαηεξίσλ θαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κεηαβεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε ρψξα ηνπ, ην 

δηάζηεκα ηνπ ελφο κελφο ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο επαλεηζφδνπ ηνπ ζηελ Διιάδα.  

  Γ) Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3613/2007, επηιχεηαη, ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ην πξφβιεκα ηεο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, 

κε ηηο νπνίεο γίλνληαη ηειηθά δεθηέο αηηήζεηο αθχξσζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαηά πξάμεσλ 

αλάθιεζεο ή απφξξηςεο αηηεκάησλ έθδνζεο ή αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ή αδεηψλ εξγαζίαο 

ηνπο. 

H ξχζκηζε αθνξά ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, φηαλ ην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 

ζε πξψην βαζκφ ή ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ζε δεχηεξν βαζκφ έθαλε δεθηή αίηεζε αθχξσζεο, 

ηελ νπνία είραλ ππνβάιεη θαηά πξάμεσο ηεο Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία: 

α) Απνξξίθζεθε ην αίηεκα αξρηθήο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ή άδεηαο εξγαζίαο. 

Δμππαθνχεηαη φηη ε ξχζκηζε δελ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο αξρηθήο ρνξήγεζεο αδεηψλ εξγαζίαο, 

φηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2910/2001 πξνβιεπφηαλ φηη ε άδεηα εξγαζία θαηεξηίδεην πξηλ ηελ 

είζνδν ηνπ αιινδαπνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα (π.ρ. κεηάθιεζε γηα εμαξηεκέλε ή επνρηαθή 

εξγαζία).  

β) Απνξξίθζεθε ην αίηεκα αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ή εξγαζίαο. 

γ) Αλαθιήζεθε ε άδεηα δηακνλήο ή ε άδεηα εξγαζίαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππφςε δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε αλαλεψζεηο αδεηψλ εξγαζίαο ή 

δηακνλήο, αιιά γίλεηαη αλάινγε εθαξκνγή θαη ζηηο αξρηθέο ρνξεγήζεηο γηα ιφγνπο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, δεδνκέλνπ φηη θαη νη πεξηπηψζεηο απηέο ζχκθσλα κε ηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία. 
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Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ αθπξψζεθαλ ελδέρεηαη λα έρνπλ εθδνζεί: 

α) απφ ηα παξαξηήκαηα ηνπ ΟΑΔΓ, αλ πξφθεηηαη γηα πξάμε πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηα 

Π.Γ. 358/1997 θαη 359/1997, 

β) απφ ηελ Πεξηθέξεηα, αλ πξφθεηηαη γηα απφξξηςε έθδνζεο ή αλαλέσζεο ή αλάθιεζε 

άδεηαο δηακνλήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.2910/2001 ή λ.3386/2005, 

γ) απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, αλ πξφθεηηαη γηα απφξξηςε έθδνζεο ή αλαλέσζεο 

άδεηαο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.2910/2001, 

δ) απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, αλ πξφθεηηαη γηα απφξξηςε έθδνζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο 

δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ λ.2910/2001 ή 3386/2005, φηαλ βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ησλ λφκσλ απηψλ ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα αλήθε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

 

Γιαδικαζία έκδοζηρ ηηρ άδειαρ διαμονήρ 

Η δηαδηθαζία απηή δηαθξίλεηαη ζηα θαησηέξσ ηξία ζηάδηα:  

1
ο
 ζηάδιο 

Όηαλ εθδνζεί ε αθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ νπνία αθπξψλεηαη ε 

δηνηθεηηθή πξάμε, πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε κπνξεί λα έρεη εθδνζεί απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ηελ 

Πεξηθέξεηα, ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ή ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ν ελδηαθεξφκελνο 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηφηε πνπ ζα ιάβεη 

γλψζε θαη ζα ηνπ επηδνζεί ε απφθαζε απηή, λα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ ππεξεζία, πνπ είρε εθδψζεη 

ηελ αθπξσζείζα απφθαζε, επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο. Με ηελ 

αίηεζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο δεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο, ηελ νπνία ε νηθεία ππεξεζία ηνπ 

είρε αλαθαιέζεη ή ηνπ είρε αξλεζεί ηελ έθδνζε, κε ηα ίδηα ρξνληθά φξηα θαη ηνλ ίδην ζθνπφ. Η 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ρνξεγεί ζρεηηθή βεβαίσζε θαηαρψξηζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 

ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999). ηελ πεξίπησζε πνπ αξκφδηα αξρή είλαη ε 

Πεξηθέξεηα, ε ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα. Δπλφεην είλαη φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη αιιάμεη ηφπν θαηνηθίαο, ε αίηεζε ζα ππνβιεζεί ζηελ 

ππεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ αθπξσζείζα πξάμε θαη φρη ζε απηήλ ηεο λέαο ηνπ θαηνηθίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα  

Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο είρε δεηήζεη απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπ ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο εξγαζίαο ηνπ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 23.5.2003 έσο 

22.5.2005. Η Ν.Α. επεηδή δηαπίζησζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ πιεξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

λ.2910/2001 απέξξηςε ην αίηεκα θαη ν ελδηαθεξφκελνο πξνζέθπγε ζην αξκφδην Γηνηθεηηθφ 

Πξσηνδηθείν, ην νπνίν κε απφθαζή ηνπ αθχξσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ αλσηέξσ Ν.Α. επηζπλάπηνληαο ηε ζρεηηθή 

αθπξσηηθή απφθαζε, θαη ζα δεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο εξγαζίαο κε ηζρχ απφ 

23.5.2003 έσο 22.5.2005. 
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2
ο
 ζηάδιο 

Η αξκφδηα ππεξεζία εμεηάδεη ην θάθειν ηεο ππφζεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηηο 

πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηέο ηεο. 

 

α)  ε πεξίπησζε πνπ απφ ην ζθεπηηθφ ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο θαηαξξίπηεηαη ε αηηηνινγηθή 

βάζε ηεο αθπξσζείζεο απνξξηπηηθήο ή αλαθιεηηθήο απφθαζεο, ε ππεξεζία ζα πξέπεη λα θάλεη 

δεθηή ηελ αίηεζε θαη λα εθδψζεη ηε ζρεηηθή απφθαζε ή λα επαλεθδψζεη ηελ αλαθιεζείζα 

απφθαζε, κλεκνλεχνληαο ζην ζθεπηηθφ απηήο θαη ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Πξσηνδηθείνπ. 

 

β)  ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία ζεσξεί φηη ε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ 

πεξηέρεη εζθαικέλε εξκελεία ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ηελ επίδηθε ππφζεζε, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηε 

ζχληαμε εγγξάθνπ πξνο ην νηθείν Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ, γηα ηελ άζθεζε πεξαηηέξσ 

έλδηθσλ κέζσλ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ζην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην 

ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, ε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηα ζεκεία απηήο, πνπ θαηά ηελ άπνςή ηεο έηπραλ 

εζθαικέλεο εξκελείαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 58, παξ.3 ηνπ Π.Γ.18/1989, έθεζε 

κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο πνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε κε επηκέιεηα ηνπ δηαδίθνπ θαη πάλησο κέζα ζε 

έλα έηνο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο (νη πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ ελψπηνλ ηνπ ηΔ 

αλαζηέιινληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1
εο

 έσο 31
εο

 Απγνχζηνπ).  

 Δάλ ε ππεξεζία αζθήζεη έλδηθα κέζα θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέρξηο φηνπ εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε επί ηεο εθθξεκνχο αηηήζεσο αθπξψζεσο, 

δειαδή κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο ηνπ ηΔ, ζε φζνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ έρεη 

ρνξεγεζεί αλαζηνιή απφ ην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν, κπνξεί λα ρνξεγείηαη ε βεβαίσζε 

λφκηκεο δηακνλήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θ.π.α. 21535/7.11.2006 (ΦΔΚ 1677 Β΄).  

 

γ)  ε πεξίπησζε, ηέινο, πνπ ε αίηεζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απνξξίθζεθε γηα ηππηθνχο 

ιφγνπο (π.ρ. ιφγνη εθπξνζέζκνπ), ελψ ζπλέηξεραλ θαη άιινη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

πιεξνχληαλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ ή σο αηηηνινγηθή βάζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο 

αλαθέξζεθε έλαο εθ πεξηζζνηέξσλ ιφγσλ πνπ ζπλεγνξνχζαλ ζηελ απφξξηςε απηήο, ε ππεξεζία ζα 

πξέπεη λα πξνβεί ζε επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ζπκκνξθνχκελε πξνο ην ζθεπηηθφ θαη δηαηαθηηθφ 

κέξνο ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη εάλ ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη άιινη ιφγνη γηα ηελ 
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απφξξηςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζα εθδίδεη λέα απνξξηπηηθή απφθαζε κλεκνλεχνληαο ηφζν ηελ 

ππφςε δηθαζηηθή απφθαζε φζν θαη ηνπο ινηπνχο ιφγνπο βάζεη ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί ε αηηνχκελε άδεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
ο
 ζηάδιο 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ηειηθά εθδνζεί ε θαηά ηα αλσηέξσ πξάμε ηεο Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ είηε ζε πξψην (Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν) είηε ζε 

δεχηεξν βαζκφ (.η.Δ.), θαη εληφο κελφο απφ ηελ έθδνζε απηήο, ν ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο (έληππν Μ1) ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ζεκεξηλνχ 

ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Παξάδεηγκα 1 

Μηα Πεξηθέξεηα απνξξίπηεη ην αίηεκα αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο γηα ιφγνπο εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ελφζσ ππήξραλ θαη άιιεο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν ελδηαθεξφκελνο δελ πιεξνχζε (π.ρ. ειιηπή έλζεκα, έιιεηςε 

ζχκβαζεο). Σν Γηθαζηήξην αθχξσζε ηελ πξάμε απηή δεδνκέλνπ φηη ζεψξεζε φηη ζπλέηξερε 

ιφγνο αλσηέξαο βίαο, ζεξαπεχνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην εθπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο. Η 

Γηνίθεζε ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ θαθέινπ ζεσξψληαο ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο εκπξφζεζκε θαη λα πξνβεί ζηελ εθ λένπ απφξξηςή ηεο γηα ην ιφγν φηη δελ πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, αλαθέξνληαο απηνχο αλαιπηηθά. 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα 2 

Μηα ππεξεζία απνξξίπηεη ην αίηεκα αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο κε αηηηνινγία φηη απηφο δελ είρε πξνζθνκίζεη ελεξγή ζχκβαζε 

εξγαζίαο θαη νχηε είρε εθπιεξψζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Σν Γηθαζηήξην 

αθχξσζε ηελ πξάμε απηή δεδνκέλνπ φηη ε Γηνίθεζε σο εθδίδνπζα δπζκελή πξάμε δελ 

εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο λα θαιέζεη ηνλ αηηνχληα ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε. Η 

Γηνίθεζε ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα θαιέζεη ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε πξνεγνχκελε 

αθξφαζε, λα αθνχζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαη εάλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ιφγνη γηα ηελ εθ 

λένπ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο λα εθδίδεη απηήλ κλεκνλεχνληαο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο θαζψο 

θαη ην γεγνλφο ηεο θιήζεο ηνπ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε. 
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α)  Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο αθπξσηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, 

β)  ηελ θαηά ηα αλσηέξσ εθδνζείζα απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο θαη  

γ)  φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο 

δηακνλήο αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο άδεηαο πνπ αηηείηαη κε εμαίξεζε ηελ εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ 

θαη ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ηα νπνία δελ απαηηνχληαη. 

 Αλ πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία άδεηαο δηακνλήο, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο αξκφδην είλαη ηνπ 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (π.ρ. αλζξσπηζηηθνί ιφγνη), ε ζρεηηθή αίηεζε ζα θαηαηίζεηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηεο Γ/λζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 Η αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή ππεξεζία εθφζνλ δηαπηζηψλεη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη 

πιήξε, ζα ρνξεγεί ζρεηηθή βεβαίσζε ηχπνπ Α. 

 Η δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ ζα εθδίδεηαη είλαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.3386/2005, φπσο ηζρχεη γηα αξρηθή άδεηα δηακνλήο ηεο νηθείαο θαηεγνξίαο κε έλαξμε ηζρχνο 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 

 Με ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ν ελδηαθεξφκελνο  απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνβαίλεη ζε δηαδνρηθέο αλαλεψζεηο κέρξη λα απνθηήζεη ηζρπξή άδεηα δηακνλήο.  

Όπσο ζαο είλαη γλσζηφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2910/2001 ε αλάθιεζε ηεο άδεηαο 

εξγαζίαο νδεγνχζε ζε αλάθιεζε θαη ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη αληίζηξνθα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

νξηδφκελσλ ζηελ ππφςε δηάηαμε αξθεί ε έθδνζε αθπξσηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο είηε θαηά 

απφθαζεο, κε ηελ νπνία αλαθαιείηαη ή απνξξίπηεηαη αίηεκα αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο είηε  θαηά 

απφθαζεο, κε ηελ νπνία αλαθαιείηαη ή απνξξίπηεηαη αίηεκα αλαλέσζεο άδεηαο εξγαζίαο.  

  

 Ο δηαλπζείο ρξφλνο απφ ηελ απφξξηςε ηεο έθδνζεο ή αλαλέσζεο ή ηελ αλάθιεζε ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ή άδεηαο εξγαζίαο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο λέαο άδεηαο δηακνλήο, ζεσξείηαη σο 

ρξφλνο λφκηκεο δηακνλήο γηα θάζε ζπλέπεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηίαο πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο λα ιάβεη αξγφηεξα άδεηα δηακνλήο 

αφξηζηεο δηάξθεηαο ή ηεο πεληαεηίαο γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ 

δηακέλνληνο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο. 

 Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα ρσξήζεη αλεμάξηεηα εάλ ν 

ελδηαθεξφκελνο έρεη εθνδηαζηεί κε βεβαίσζε πξνζσξηλήο δηακνλήο, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θ.π.α. αξηζ.21535/7.11.2006 (ΦΔΚ 1677 Β΄). Πάλησο εάλ έρεη εθνδηαζηεί κε ηε βεβαίσζε απηή, ζα 

πξέπεη λα ηελ επηζηξέςεη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ 

έθδνζε ζχγρξνλεο άδεηαο δηακνλήο νπφηε εθνδηάδεηαη, φπσο πξνεηπψζεθε, κε βεβαίσζε ηχπνπ Α΄. 
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 Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ησλ νπνίσλ αλαθιήζεθε ε άδεηα 

δηακνλήο, πνπ είραλ ιάβεη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ιφγσ αλάθιεζεο 

ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο, εθφζνλ ν ζπληεξψλ δηθαησζεί χζηεξα απφ αθπξσηηθή 

δηθαζηηθή απφθαζε, ζα δηθαηνχληαη θαη απηά ηελ έθδνζε άδεηαο δηακνλήο θαη’ αλαινγία κε ηνλ 

θχξην θάηνρν αδηαθξίησο ηεο ηπρφλ ππνβνιήο ή κε απφ θάζε κέινο μερσξηζηά αηηήζεσλ 

αθπξψζεσο θαη αλαζηνιήο. Σνχην ηζρχεη αθφκε θαη αλ ην νηθείν Γηθαζηήξην απνξξίςεη ηελ 

ζρεηηθή αίηεζε αθχξσζεο θάπνηνπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο θαζφζνλ λνκίκσο ε Πεξηθέξεηα είρε 

αλαθαιέζεη απηήλ χζηεξα απφ ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο. 

 

Αλλαγή ζκοπού 

 Καηά ηελ έθδνζε ηεο ζχγρξνλεο άδεηαο δηακνλήο (3
ν
 ζηάδην) είλαη δπλαηή ε αιιαγή 

ζθνπνχ εθφζνλ ηνχηνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ θαηείρε άδεηα δηακνλήο ή εξγαζίαο γηα 

εμαξηεκέλε εξγαζία ή αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2910/2001, θαη εθδίδεηαη ε ζρεηηθή άδεηα χζηεξα απφ αθπξσηηθή απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ (1
ν
 

ζηάδην), κπνξεί λα πξνβεί ζε αλαλέσζε απηήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (3
ν
 

ζηάδην) πξνζθνκίδνληαο νηθνλνκνηερληθή κειέηε, απνδεηθηηθά φηη δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο 

(60.000 €), θιπ.  

Αληίζεηα ζε πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαηείρε άδεηα, ε νπνία ηνπ επέηξεπε 

ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηεο αδείαο θαη 

εθφζνλ ζηα πιαίζηα απηά είρε αλαπηχμεη ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζπλερίδεηαη, κπνξεί λα 

δεηήζεη ηελ έθδνζε αληίζηνηρεο άδεηαο ρσξίο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ή λα δεηήζεη αιιαγή 

ζθνπνχ γηα εμαξηεκέλε εξγαζία εάλ ηελ έρεη δηαθφςεη. 

Δάλ ε επαλεθδηδφκελε, θαηφπηλ δηθαζηηθήο απφθαζεο, άδεηα δηακνλήο αλήθεη ζε θαηεγνξία 

άδεηαο, γηα ηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ζθνπνχ, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαλέσζή ηεο (3
ν
 

ζηάδην) ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο αλαλέσζήο ηεο ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Γηα 

παξάδεηγκα ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο σο ζηέιερνο ππνθαηαζηήκαηνο 

αιινδαπήο εηαηξείαο (άξζξν 35 λ.2910/2001) πξνζέθπγε ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην θαηά 

πξάμεο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ νπνία αλαθιήζεθε ε άδεηα δηακνλήο ηνπ γηα ιφγνπο δεκφζηαο 

ηάμεο θαη αζθάιεηαο (παξάβαζε ηνπ Κ.Ο.Κ.). Σν δηθαζηήξην ζηαζκίδνληαο ηε βαξχηεηα ηνπ 

αδηθήκαηνο αθχξσζε ηελ αλσηέξσ δηνηθεηηθή πξάμε θαη ε Πεξηθέξεηα επαλέθδσζε ηελ 

αλαθιεζείζα άδεηα δηακνλήο. Πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο λα αλαλεψζεη πεξαηηέξσ ηελ άδεηα 

απηή πξέπεη λα απνδείμεη φηη ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη ζε εηαηξεία πνπ ππάγεηαη ζην άξζξν 17 ηνπ 

λ.3386/05, φπσο ηζρχεη θαη λα θαηαζέζεη ζρεηηθή αίηεζε ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζην νπνίν 

κεηαβηβάζηεθε ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. 
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Τποζηήπιξη ηυν απότευν ηηρ Γιοίκηζηρ 

Με ηελ επθαηξία ηνλίδνπκε φηη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχλ αλαιπηηθά ηφζν ηηο απνξξηπηηθέο ή αλαθιεηηθέο απνθάζεηο 

πνπ εθδίδνπλ φζν θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ Μεηαλάζηεπζεο, 

εθαξκφδνληαο πηζηά ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 17 θαη 15 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

(λ.2690/1999), αληίζηνηρα. 

Δπίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο δπζκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, νη ππεξεζίεο νθείινπλ 

λα θαινχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ άξζξνπ 20, παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο. πλαθψο 

επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο λα θαιέζεη 

ηνλ αηηνχληα ζε αθξφαζε α) φηαλ ε δηαδηθαζία πνπ θαηέιεμε ζηελ έθδνζε ηεο δπζκελνχο πξάμεο 

θηλήζεθε κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κε ηελ νπνία απηφο κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ηηο 

απφςεηο ηνπ (ηΔ 452/04, 5536/96, 5429/95) θαη β) ζε πεξηπηψζεηο δπζκελψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, πνπ εθδίδνληαη βάζεη αληηθεηκεληθψλ πξνυπνζέζεσλ, πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ νπνίνπ ηα ζπκθέξνληα ζίγνπλ (ηΔ 551/03, 

3076/02, 4302/01, 3222/00, 1058/79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα 1 

Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο ππέβαιε αίηεζε πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 18, παξ.4 ηνπ λ.3536/2007 ρσξίο λα πξνζθνκίδεη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ηεο 

δηακνλήο ηνπ ζηε ρψξα πξηλ ηελ 31.12.2004. ηελ πεξίπησζε απηή ε Πεξηθέξεηα δελ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ηνλ θαιέζεη ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε δεδνκέλνπ φηη απηφο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθνκίζεη ην απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ λφκνπ, 

πξάγκα ην νπνίν δελ έπξαμε. 
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Οη απφςεηο ηεο Γηνίθεζεο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη έγθαηξα ζηα θαζ’ χιελ αξκφδηα 

Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία φηαλ απνζηέιινληαη αηηήζεηο αλαζηνιήο ή αθχξσζεο. Η πξνζεζκία γηα 

ηελ απνζηνιή ησλ απφςεσλ ηεο Γηνίθεζεο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ αλαζηνιήο είλαη ε 

ηαζζφκελε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ (παξ.3 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Π.Γ.18/1989, φπσο 

ηζρχεη), ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ αθχξσζεο νη ζρεηηθέο απφςεηο απνζηέιινληαη ηξηάληα 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα δηθάζηκν εθφζνλ ην ζρεηηθφ δηθφγξαθν έρεη επηδνζεί 

ζηε Γηνίθεζε δχν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε δηθάζηκν, δηαθνξεηηθά ζε εχινγν ρξφλν πξηλ ηε 

δηθάζηκν (άξζξν 23, παξ.2 ηνπ Π.Γ.18/1989).  

Η έθζεζε ησλ απφςεσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζχληνκε αλαθνξά ζηηο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνγή, ζην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, 

αληίθξνπζε θαζελφο απφ ηνπο πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο θαη ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ κε ηελ ππφζεζε έγγξαθν ηνπ νηθείνπ θαθέινπ 

(π.ρ. αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ, ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά, πξαθηηθφ Δπηηξνπήο Μεηαλάζηεπζεο 

θιπ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ εγγξάθσλ, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ν ρξφλνο 

θνηλνπνίεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ αηηνχληα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε 

εκπξφζεζκε ή κε ππνβνιή ηεο πξνζθπγήο. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 

Παξάδεηγκα 2 

 Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία ζπλειήθζε 

γηα κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη θαηαδηθάζηεθε κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ζε 

δεθαεηή θπιάθηζε. Η Πεξηθέξεηα νθείιεη λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ ρσξίο λα είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ηνλ θαιέζεη ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε θαζφζνλ ε απφθαζή ηεο εθδίδεηαη 

βάζεη αληηθεηκεληθψλ πξνυπνζέζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

Παξάδεηγκα 3 

 Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα δήηεζε ηελ αλαλέσζή ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ θαη ε Πεξηθέξεηα δηαπίζησζε φηη 

απηφο δηαηεξεί θαη δεχηεξν θαηάζηεκα ζε άιιν λνκφ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 25, παξ.3 

ηνπ λ.3386/05. ηελ πεξίπησζε απηή ε ππεξεζία νθείιεη λα ηνλ θαιέζεη ζε πξνεγνχκελε 

αθξφαζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπ νξίζεη πξνζεζκία γηα ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεχηεξνπ 

θαηαζηήκαηνο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ.  
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ηνπ Π.Γ.18/1989, ε αίηεζε αθχξσζεο αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ 

ηελ επνκέλε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ή ηεο δεκνζίεπζήο ηεο, αλ ηελ 

ηειεπηαία επηβάιιεη ν λφκνο ή, δηαθνξεηηθά, απφ ηφηε πνπ ν αηηψλ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο πξάμεο. 

Αθφκε είλαη δπλαηφλ λα ζπλαρζεί ηεθκήξην γλψζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζην εχινγν θαη δηθαηνινγεκέλν ελδηαθέξνλ  γηα ηελ ππφζεζε απφ ηνλ αηηνχληα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ απέθεπγε λα παξαιάβεη ηελ απνξξηπηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερίζεη ηε δηακνλή ηνπ ζηε ρψξα βάζεη ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο θαηάζεζεο αίηεζεο θαη 

ππνβάιιεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο κεηά ηελ παξέιεπζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Σέινο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα έθζεζε απφςεσλ επί αηηήζεσο αθπξψζεσο, ζα 

πξέπεη λα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη απφ ηνλ 

νηθείν λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Γεκνζίνπ. 

 Η παξάιεηςε ηεο έγθαηξεο απνζηνιήο πξνο ην Γηθαζηήξην ηεο παξαπάλσ έθζεζεο κε ηα 

ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε ζηνηρεία, ζπληζηά ηδηαίηεξν πεηζαξρηθφ αδίθεκα ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ. 

Δ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 28 ζπκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ 

άξζξνπ 85 ηνπ λ.3386/05 θαη πιένλ ε ελ ιφγσ δηάηαμε νξίδεη φηη, νη  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, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη   θαηέρνπλ  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’). Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, δελ απαηηείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο ζχληαμεο πιεξεμνπζίσλ ζε δηθεγφξνπο  πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζχληαμεο  ζπκβνιαηνγξαθηθψλ 

πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηέθλσλ εθηφο γάκνπ,  φηαλ  ν έηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

γνλέσλ είλαη Έιιελαο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο πνπ δηακέλεη λνκίκσο ζηελ Διιάδα. 

Σ) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ  7 ηνπ άξζξνπ  28 αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 

ηνπ άξζξνπ  88 ηνπ  λ.3386/05  θαη πιένλ  νη πξνβιεπφκελεο  απφ ην ίδην άξζξν θπξψζεηο 

επηβάιινληαη,  πιελ ησλ αεξνπνξηθψλ  ή  λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαη ζε θάζε άιιν θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν  πνπ εθηειεί  νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεκφζηα κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη δέρεηαη  

γηα κεηαθνξά  ή δελ ιακβάλεη θάζε κέηξν πνπ λα απνθιείεη ηε κεηαθνξά απφ ην εμσηεξηθφ ζηελ 

Διιάδα  ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ είλαη  εθνδηαζκέλνη  κε ηα απαξαίηεηα δηαβαηήξηα ή άιια  
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ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη ζεψξεζε εηζφδνπ φπνπ απαηηείηαη. ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη 

ζε θάζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξαβαίλεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο επηβάιιεηαη ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο ρξεκαηηθφ πξφζηηκν. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3613/2007, 

ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 03/6.2.2007 εγθχθιην ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο 

Γ/ζεο ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ καο ε νπνία έρεη απνζηαιεί ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο ηεο 

ρψξαο. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε παξαθξάηεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 30% επί ησλ εηζπξαηηνκέλσλ 

εζφδσλ, αθνξά ζηα παξάβνια πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ 

αδεηψλ δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, δηάξθεηαο κέρξηο ελφο, δχν θαη ηξηψλ εηψλ, θαζψο 

θαη ζηα παξάβνια πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε εηδηθήο βεβαίσζεο λφκηκεο δηακνλήο. 

Αληηζέησο, ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηα παξάβνια πνπ θαηαβάιινληαη θαηά ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο θαζψο θαη γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο, δελ ππφθεηληαη ζηελ σο άλσ παξαθξάηεζε. 

 

 

                                                                                            Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

                                                                                                       Π. ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ 

 

      

 

 

 

     Κοινοποίηση 

1. Όια ηα Τπνπξγεία 

Γξαθεία Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ 

2. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

& Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Γ/λζε ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε 

Βαζ. νθίαο 15 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ  

Γ/λζε Μεηξψνπ 
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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 

     6.  Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

  7.  Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

     8.  Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο 

 Γ/λζε Αιινδαπψλ 

9. Όιεο ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

10. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

11. ψκα Διεγθηψλ-Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

12. Ιλζηηηνχην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΜΔΠΟ) 

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 

 

      Δζυηεπική Γιανομή: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν θ. Ννκηθνχ πκβνχινπ 

5. Γξαθεία Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 

6. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Ο.Σ.Α. 

7. Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ηιεθηξνληθήο Δπεμ. ηνηρείσλ 

8. Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ 

  


