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Δγκύκλιορ απιθ. 36 

 

ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ απιθμ. 11702/06 (ΦΔΚ 

892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α πεπί «Καθοπιζμού ηηρ διαδικαζίαρ και ηων 

πποϋποθέζεων ςπαγωγήρ ζηιρ πςθμίζειρ ηος ν. 3386/2005 ηων ςπηκόων ηπίηων 

σωπών πος θοιηούν ή έσοςν αποθοιηήζει από δημόζια εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα» 

 

 

αο γλσξίδνπκε όηη ζην Φ.Δ.Κ. 416/Β΄/26.3.07 δεκνζηεύζεθε ε αξηζκ. 

5652/14.3.07 Κ.Τ.Α πνπ αθνξά ζηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππαγσγήο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο ελ ζέκαηη Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κέρξη ηελ 30.9.2007. 

Γεδνκέλνπ όηη ην παξόλ ρξνληθό δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

3536/2007( ΦΔΚ 42/Α΄/23.2.2007), γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νπνίαο πθίζηαληαη 

ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο ζηελ αξηζκ. 30/2007 εγθύθιην καο θαη ύζηεξα από ζρεηηθά 

εξσηήκαηα ησλ ππεξεζηώλ ζαο, θξίλνπκε ζθόπηκν λα ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο 

νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ Κ.Τ.Α. γηα θάζε πξνβιεπόκελε 

θαηεγνξία.  
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η
 Καηηγοπία:παπάγπαθορ 1, πεπίπηωζη α 

 

ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία ππάγνληαη νη ελήιηθνη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη 

νπνίνη πξέπεη λα πιεξνύλ ζσξεπηηθά ηηο θαησηέξσ πξνϋπνζέζεηο: 

α) Να θοιηούν ζε δημόζια εκπαιδεςηικά ιδπύμαηα δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη δηεηή θνίηεζε ζε δεκόζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο Κ.Τ.Α.(12.7.2006)  

β) Να ζηεξνύληαη λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ ή λα ήηαλ θάηνρνη αδεηώλ δηακνλήο 

πνπ έιεμαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ΚΤΑ (12.7.06) θαη δελ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο 

λα αλαλεσζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005 ή λα ήηαλ θάηνρνη αδεηώλ 

δηακνλήο πνπ έιεμαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ΚΤΑ θαη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθό 

αίηεκα αλαλέσζεο επί ηος οποίος έσει εθδνζεί απνξξηπηηθή απόθαζε, κε εμαίξεζε 

ηνπο ιόγνπο δεκόζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο. 
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ηνπο αλσηέξσ ππεθόνπο ζα ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο εηήζηαο δηάξθεηαο ε 

νπνία αλαλεώλεηαη γηα ηζόρξνλν δηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ 

ζπνπδώλ πξνζαπμεκέλνπ θαηά ην ήκηζπ θαη είλαη δπλαηό λα αλαλεσζεί πεξαηηέξσ, 

κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο ηνπ λ. 3386/2005.  

Ιδηαηηέξσο, ζαο επηζεκαίλνπκε, όηη ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νκνίσο νη 

πεξηπηώζεηο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ εηζήιζαλ κε εηδηθή ζεώξεζε εηζόδνπ γηα 

ζπνπδέο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά δελ πεξάησζαλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπο εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο, εθόζνλ ζπλερίδνπλ λα θνηηνύλ ζε απηά θαη πιεξνύλ ηηο απαηηνύκελεο 

πξνϋπνζέζεηο βάζεη ησλ δηαιακβαλόκελσλ ζην παξόλ.  
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η
 καηηγοπία, Παπάγπαθορ 1, πεπίπηωζη β 

 

ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία ππάγνληαη νη ελήιηθνη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη 

νπνίνη πξέπεη λα πιεξνύλ ζσξεπηηθά ηηο θαησηέξσ πξνϋπνζέζεηο: 

α) Να έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηξηεηή θνίηεζε ζε δεκόζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από ηα νπνία έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο Κ.Τ.Α.(12.7.2006) θαη λα δηακέλνπλ έθηνηε ζηελ Διιάδα.  

β) Να ζηεξνύληαη λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ ή λα ήηαλ θάηνρνη αδεηώλ δηακνλήο 

πνπ έιεμαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ΚΤΑ θαη δελ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο λα 

αλαλεσζνύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/2005 ή λα ήηαλ θάηνρνη αδεηώλ 

δηακνλήο πνπ έιεμαλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ΚΤΑ θαη έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθό 

αίηεκα αλαλέσζεο ηνπο επί ηος οποίος έσει εθδνζεί απνξξηπηηθή απόθαζε, κε 

εμαίξεζε ηνπο ιόγνπο δεκόζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο. 

Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ, ζα ειέγρεηαη ε ζπλερήο 

δηακνλή ηνπο ζηε ρώξα από ηελ ζηηγκή ηεο πξώηεο εηζόδνπ ζηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, βάζεη ηνπ δηαβαηεξίνπ 

θαη ηπρόλ ρξνληθά δηαζηήκαηα απνπζίαο, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην ηξίκελν 

αλά έηνο, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

ηνπο αλσηέξσ ππεθόνπο ζα ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο εηήζηαο δηάξθεηαο 

πνπ επέρεη ζέζε άδεηα εξγαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλαλ από ηνπο 

ιόγνπο ηνπ λ. 3386/2005 ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή ζεώξεζε εηζόδνπ. 

Οη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ αδεηώλ δηακνλήο θαηά ην ρξόλν ηζρύνο απηώλ έρνπλ 

πξόζβαζε ζηε κηζζσηή απαζρόιεζε ζε νπνηνδήπνηε λνκό ηεο ρώξαο αιιά δεν έσοςν 

δικαίωμα άζκηζηρ ανεξάπηηηηρ οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. 
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η 

καηηγοπία: παπάγπαθορ 1, πεπίπηωζη γ 

 

ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία ππάγνληαη αλήιηθα ηέθλα ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ 

πνπ θνηηνύλ ζε δεκόζην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο θαηά ηε 

ζρνιηθή ρξνληά επηεκβξίνπ 2006 - Ινπλίνπ 2007 θαη νη γνλείο ηνπο δηακέλνπλ 

λόκηκα ζηελ Διιάδα. 

Τα ζσεηικά αιηήμαηα για σοπήγηζη άδειαρ διαμονήρ ςποβάλλονηαι από 

ηον αζκούνηα ηη γονική μέπιμνα και ζύμθωνα με ηα πποβλεπόμενα ζηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 13 ηος ν. 3536/2007, δεν απαιηείηαι καηαβολή παπαβόλος.  

ηνπο αλσηέξσ ππεθόνπο ρνξεγείηαη είηε άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 56-58 ηνπ λ. 3386/2005, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

απόδεημε επαξθώλ πόξσλ ή ύπαξμε ζεώξεζεο εηζόδνπ, είηε δειηίν δηακνλήο ζε 

πεξηπηώζεηο κειώλ νηθνγέλεηαο έιιελα ή πνιίηε Δ.Δ., ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3386/2005, ηζόρξνλε κε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ 

γνλέα ζε θάζε πεξίπησζε.  

Οη αλσηέξσ άδεηεο αλαλεώλνληαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 57 θαη 60-63 ηνπ ηδίνπ λόκνπ αληίζηνηρα. 

 

 Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ ππάγνληαη ζε κία εθ ησλ αλσηέξσ ηξηώλ θαηεγνξηώλ, 

κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηεο αξηζκ. 11702/06 Κ.Τ.Α, ζην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα ηνπ 

ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο κέρξη ηελ 30/9/2007. 

Δπηπξόζζεηα ζαο γλσξίδνπκε όηη βάζεη ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/23.2.2007), νη αηηήζεηο 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη ιόγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ζηεξνύληαη 

δηαβαηεξίνπ, ζα γίλνληαη νκνίσο απνδεθηέο εθόζνλ πιεξνύληαη θαηά ηα ινηπά νη 

ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη.  

ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο αληί ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηνπ ηαμηδησηηθνύ εγγξάθνπ 

ζα ππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εηδηθνί ιόγνη θαη 

ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία γηα ηελ πθηζηάκελε αληηθεηκεληθή αδπλακία θαηνρήο ηνπ ή 

ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηνλ ηζρπξηζκό πεξί κε θαηνρήο (π.ρ. έγγξαθν ηεο 

πξνμεληθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο επίζεκα 

επηθπξσκέλν θαη κεηαθξαζκέλν) θαη ζα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν δεκόζηαο αξρήο, 

ειιεληθήο ή ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο από ην νπνίν ζα 

αληινύληαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ(δηαβαηήξην, αζρέησο ιήμεο 

ηεο ηζρύνο ηνπ, ηαπηόηεηα, πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο, πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο). 

Η εμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηηήζεσλ ζα γίλεηαη βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 3386/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3536/2007 θαη ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα 

ζηελ αξηζκ. 30/2007 εγθύθιην καο. 

 

Οη εκπιεθόκελνη θνξείο ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα εγθύθιηνο  

παξαθαινύκε λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνθεηκέλνπ ε όιε δηαδηθαζία λα 

θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή θαη λα απνθεπρζεί όζν ην δπλαηόλ ε ηαιαηπσξία ησλ 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ελ ζέκαηη Κ.Τ.Α. 

 
   Ο  Γεν. Γπαμμαηέαρ                                                                                                                                   

 

 

        Π. Γεωπγιάδηρ 

 

     Κοινοποίηζη: 

1. Όια ηα Τπνπξγεία 

Γξαθεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 

2. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γ.Γ.Α. 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

& Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Γ/λζε ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε 

Βαζ. νθίαο 15 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ  

Γ/λζε Μεηξώνπ 

4. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

 Γ/λζε Γ4 Γηθαηνζύλεο, Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 

    & Schengen 
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5. Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο & Κνηλ. Πξνζηαζίαο 

α) Γ/λζε Απαζρόιεζεο  

    Σκήκα ΙΙΙ 

    Πεηξαηώο 40 

β) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

       6.  Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

   7.  Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο 

       8.  Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο 

 Γ/λζε Αιινδαπώλ 

9. πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

10. ώκα Διεγθηώλ-Δπηζεσξεηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

11. Ιλζηηηνύην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΜΔΠΟ) 

12. Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΔΔΣΑΑ) 

13. ΓΑΔΜ 

14. Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ  

15. πκβνιαηνγξαθηθό ύιινγν Δθεηείσλ Αζελώλ- Πεηξαηώο, Αηγαίνπ θαη 

Γσδεθαλήζνπ 

16. ΟΑΔΓ 

17. ΓΔΔ 

18. Ι.Κ.Α 

19. Ο.Γ.Α. 

20. Ο.Α.Δ.Δ 

 
 
 
      Δζωηεπική Γιανομή: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν θ. Ννκηθνύ πκβνύινπ 

5. Γξαθείν Γεληθήο Γηεπζύληξηαο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

6. Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ηιεθηξνληθήο Δπεμ. ηνηρείσλ 

7. Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ 


