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ΓΕΝΙΚΑ 

Όπως γνωρίζετε, �ε το νό�ο 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/23-8-2005) ρυθ�ίζονται θέ�ατα 

εισόδου, δια�ονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια 

και θεσπίζονται  �ια σειρά από αλλαγές, σε σχέση  �ε το υφιστά�ενο νο�οθετικό πλαίσιο. 

Μεταξύ των αλλαγών είναι και η ενοποίηση της άδειας εργασίας και δια�ονής σε �ία πράξη, 

η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γρα��ατέα της οικείας Περιφέρειας. 

Για την εφαρ�ογή των �εταβατικών ρυθ�ίσεων (άρθρο 91, παρ. 10 και 11), η ισχύς των 

οποίων άρχισε από τη δη�οσίευση του νό�ου, δηλ. από 23-8-2005, εκδόθηκε η εγκύκλιός  �ας 

αριθ�. 7/2005 και τα έγγραφά �ας αριθ�. 79498/20-10-2005, 86126/2-11-2005, 28/4-1-2006 και 

21698/2-3-2006. 

Με την παρούσα, στο Α' ΜΕΡΟΣ, σας ενη�ερώνου�ε για τις διατάξεις του νό�ου, που 

ισχύουν από 1-1-2006, για την είσοδο και δια�ονή των υπηκόων τρίτων χωρών για εξηρτη�ένη 

εργασία ή για ανεξάρτητη οικονο�ική δραστηριότητα καθώς και για τις διατάξεις που ορίζουν 

τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών δια�ονής που θα λήξουν �ετά την 1-

1-2006. 

Στο Β' ΜΕΡΟΣ σας παρέχου�ε οδηγίες για την εφαρ�ογή των ανωτέρω διατάξεων, σε 

όσες περιπτώσεις αρ�όδιος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΟΓΑ. 
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Τέλος, στο Γ' ΜΕΡΟΣ σας ενη�ερώνου�ε για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για τη χορήγηση και την ανανέωση άδειας δια�ονής για οικογενειακή επανένωση 

καθώς και για το δικαίω�α δια�ονής υπηκόων τρίτων χωρών που είναι �έλη οικογένειας Έλληνα 

ή πολίτη κράτους-�έλους της Ε.Ε και σας παρέχου�ε σχετικές οδηγίες για τα ως άνω  �έλη 

οικογένειας των ασφαλισ�ένων του ΟΓΑ. 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3386/2005 

Σύ�φωνα �ε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, ο υπήκοος τρίτης χώρας που 

αιτείται τη χορήγηση άδειας δια�ονής στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του νό�ου αυτού, 

οφείλει �ετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου να υποβάλει 

αίτηση για τη χορήγησή της. Αρ�όδια για την εξέταση της αίτησης είναι η Υπηρεσία 

Αλλοδαπών της Περιφέρειας που λειτουργεί στο νο�ό του τόπου κατοικίας ή δια�ονής του. 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών δια�ονής κατατίθενται στο ∆ή�ο 

ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή δια�ονής του αιτούντος. 

Μαζί  �ε την αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας δια�ονής, ο αιτών πρέπει να 

καταθέτει τα απαιτού�ενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, που καθορίζονται  �ε απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών, ∆η�όσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Εάν τα απαιτού�ενα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη, οι αρ�όδιες Υπηρεσίες χορηγούν στον αιτούντα σχετική 

«Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας δια�ονής». 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε ε�πρόθεσ�α αίτηση χορήγησης ή 

ανανέωσης της άδειας δια�ονής  �ε όλα τα απαιτού�ενα δικαιολογητικά και έχει λάβει την 

παραπάνω βεβαίωση, θεωρείται ότι νο�ί�ως δια�ένει στη Χώρα, έως ότου η ∆ιοίκηση 

αποφανθεί επί του αιτή�ατός του. 

∆ιατάξεις για άδεια δια�ονής για εξηρτη�ένη ή ανεξάρτητη οικονο�ική 

δραστηριότητα 

Σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του νό�ου, επιτρέπεται η είσοδος 

υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, �ε  �ετάκληση, για απασχόληση  �ε σχέση εξηρτη�ένης 

εργασίας σε συγκεκρι�ένο εργοδότη και για ορισ�ένο είδος απασχόλησης, εφόσον του έχει 

χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου. 
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Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή 

εξηρτη�ένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια δια�ονής για εξηρτη�ένη εργασία, 

εφόσον έχει συνάψει σύ�βαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η α�οιβή του είναι ίση, 

τουλάχιστον, �ε τις  �ηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και προσκο�ίσει τα 

απαιτού�ενα δικαιολογητικά που καθορίζονται  �ε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

∆η�όσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Για την ανανέωση άδειας δια�ονής για εξηρτη�ένη εργασία, ο υπήκοος τρίτης χώρας 

οφείλει, �έσα σε χρονικό διάστη�α δύο  �ηνών πριν από τη λήξη της άδειας δια�ονής, να 

καταθέσει στο ∆ή�ο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή δια�ονής του αίτηση και 

δικαιολογητικά από τα οποία, εκτός των άλλων, να προκύπτει η πραγ�ατοποίηση ελάχιστου 

αριθ�ού η�ερο�ισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται  �ε κοινή 

Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆η�όσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονο�ίας και Οικονο�ικών, και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του νό�ου, επιτρέπεται, υπό 

προϋποθέσεις, η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στη Χώρα, προκει�ένου αυτός να ασκήσει 

ανεξάρτητη οικονο�ική δραστηριότητα. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, �ετά την είσοδό του στη 

Χώρα, καταθέτει αίτηση για χορήγηση άδειας δια�ονής στο ∆ή�ο ή στην Κοινότητα του τόπου 

κατοικίας ή δια�ονής του. 

Σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του νό�ου, �ε απόφαση των 

υπουργών Εσωτερικών, ∆η�όσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο�ίας και Οικονο�ικών, 

και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται ο ελάχιστος αριθ�ός η�ερο�ισθίων 

ή το ελάχιστο χρονικό διάστη�α ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα, προκει�ένου να 

πληρούται η οικεία υποχρέωση στο πλαίσιο ανανέωσης των αδειών δια�ονής του νό�ου, τα 

απαιτού�ενα, κατά περίπτωση, σχετικά δικαιολογητικά, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις 

πρόσβασης στη �ισθωτή εργασία και στην ανεξάρτητη οικονο�ική δραστηριότητα. 

Τέλος, σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 91 του ν.3386/2005, για όσες 

άδειες δια�ονής λήξουν  �ετά την 1.1.2006, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανανέωσής τους 

υπάγονται στις ρυθ�ίσεις του νό�ου αυτού. Αιτήσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών 

δια�ονής, που λήγουν  �έχρι την 1.1.2006, διεκπεραιώνονται σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις του ν. 

2910/2001. 

Κοινή Υπουργική απόφαση 

Κατ‘ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 90 εκδόθηκε η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση αριθ�. 160/2006  «Καθορισ�ός ελάχιστου αριθ�ού η�ερο�ισθίων ή 
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ελάχιστου χρονικού διαστή�ατος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση 

άδειας δια�ονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης 

στην �ισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονο�ική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 

59 του ν.3386/05» (ΦΕΚ 6/τ.β΄/4-1-2006). 

Σύ�φωνα  �ε την ως άνω ΚΥΑ, για τους ασφαλιζό�ενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων 

χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών δια�ονής για παροχή εξαρτη�ένης εργασίας σε σταθερό 

εργοδότη και για ορισ�ένο είδος απασχόλησης, ή σε περισσότερους του ενός  �η σταθερούς 

εργοδότες, καθώς και για τους υπηκόους τρίτων χωρών που απασχολούνται ως επαγγελ�ατίες ή 

βιοτέχνες και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, ως ελάχιστο χρονικό διάστη�α ασφάλισης, 

ορίζεται το ένα έτος ασφάλισης, το οποίο αναλογεί σε τουλάχιστον 150 η�έρες εργασίας. Οι 

ως άνω υπήκοοι τρίτης χώρας ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα 

προσκο�ίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενη�ερότητας. Ειδικά κατά την πρώτη ανανέωση της 

άδειας δια�ονής τους, σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις του ν. 3386/2005, ή κατά τον πρώτο χρόνο 

απασχόλησής τους στην αγροτική οικονο�ία, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΟΓΑ, �πορούν να προσκο�ίζουν αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής 

ενη�ερότητας, επικυρω�ένο φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Απογραφής που θα χορηγείται από 

τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κατά την επικύρωση του ∆ελτίου Απογραφής θα προστίθεται η 

ση�είωση  «Εκκρε�εί στον ΟΓΑ. Έχει απασχοληθεί στην αγροτική οικονο�ία κατά τα 

έτη…………………». 

Απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α για καθορισ�ό των δικαιολογητικών 

Σε εφαρ�ογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 και της παρ. 5 του άρθρου 90 

του νό�ου, εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆η�όσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης αριθ. 24103/2005 «Καθορισ�ός απαιτού�ενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση 

και ανανέωση της άδειας δια�ονής σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις του ν. 3386/2005» 

(ΦΕΚ1804/τ.β΄/21-12-2005), σύ�φωνα  �ε την οποία οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εκτός των 

κοινών δικαιολογητικών για όλους τους τύπους αδειών, θα πρέπει να προσκο�ίζουν για τη 

χορήγηση ή ανανέωση της άδειας δια�ονής για εξαρτη�ένη εργασία ή ανεξάρτητη οικονο�ική 

δραστηριότητα, �εταξύ των άλλων, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Για την αρχική χορήγηση άδειας δια�ονής: 

‹ Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την 

κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρ�ακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχή�ατος. 
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Για την ανανέωση της άδειας δια�ονής: 

‹ Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο 

ασφαλιστικό φορέα. 

‹ Επικυρω�ένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα. 

Σύ�φωνα �ε την εγκύκλιο αριθ. 5/2006 του ΥΠΕΣ∆∆Α �ε την οποία δόθηκαν, εκτός των 

άλλων, οδηγίες για την εφαρ�ογή της παραπάνω απόφασης, οι υπήκοοι τρίτων χωρών των 

οποίων εκκρε�εί αίτηση για την εγγραφή ή την επανεγγραφή τους στα Μητρώα 

Ασφαλισ�ένων του ΟΓΑ, κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας δια�ονής τους, σύ�φωνα �ε τις 

διατάξεις του ν. 3386/2005, �πορούν να προσκο�ίζουν στις αρ�όδιες υπηρεσίες των ∆ή�ων ή 

των Κοινοτήτων του τόπου κατοικίας τους, αντί του αποδεικτικού εκπλήρωσης των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων και του βιβλιαρίου υγείας, επικυρω�ένο φωτοαντίγραφο του 

∆ελτίου Απογραφής που θα χορηγείται από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κατά την 

επικύρωση του ∆ελτίου Απογραφής, θα προστίθεται η ση�είωση  «Εκκρε�εί στον ΟΓΑ-έχει 

απασχοληθεί στην αγροτική οικονο�ία τα έτη………..» 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ασφαλιζό�ενα στον ΟΓΑ πρόσωπα 

Όπως είναι γνωστό, στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών υπάγονται 

υποχρεωτικά και αυτοδίκαια τα πρόσωπα που απασχολούνται συστη�ατικά και κατά κύριο 

επάγγελ�α στην αγροτική οικονο�ία (αγρότες, αγρεργάτες, κτηνοτρόφοι κ.λπ.), οι αλιείς 

που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα, και οι επαγγελ�ατίες, βιοτέχνες και έ�ποροι 

που ασκούν το επάγγελ�ά τους σε χωριά ή οικισ�ούς �ε πληθυσ�ό κάτω των 2000 κατοίκων (ή 

1000 κατοίκων για τους νο�ούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βοιωτίας και Κορινθίας), υπό 

ορισ�ένες προϋποθέσεις και εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 

(ΤΕΒΕ œ ΤΑΕ). 

Επίσης, σύ�φωνα �ε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 που ισχύουν από 1-1-

2004, στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγονται και οι ανειδίκευτοι εργάτες που απασχολούνται στον 

πρωτογενή το�έα σε επιχειρήσεις ζωϊκής ή φυτικής παραγωγής καθώς και οι αλιεργάτες που 

απασχολούνται στην παράκτια και �έση αλιεία. 

Συνεπώς, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ασκούν επάγγελ�α καλυπτό�ενο από την 
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ασφάλιση του ΟΓΑ, σύ�φωνα �ε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, και έχουν άδεια δια�ονής 

για εργασία, ασφαλίζονται στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 

Οι ασφαλιζό�ενοι στον ΟΓΑ υπήκοοι τρίτων χωρών, για τη χορήγηση ή ανανέωση της 

άδειας δια�ονής τους θα προσκο�ίζουν στις αρ�όδιες υπηρεσίες των ∆ή�ων ή των Κοινοτήτων 

του τόπου κατοικίας τους, σύ�φωνα  �ε την προαναφερό�ενη Υπουργική Απόφαση αριθ. 

24103/2005 και την εγκύκλιο αριθ. 5/2006 του ΥΠΕΣ∆∆Α, τα παρακάτω, εκτός των άλλων, 

δικαιολογητικά, τα οποία θα χορηγούνται από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ. 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

Στους υπηκόους τρίτων χωρών που  �ετακαλούνται στη χώρα προκει�ένου να 

απασχοληθούν στην αγροτική οικονο�ία, θα χορηγείται Βεβαίωση, ότι έχει υποβληθεί αίτηση 

για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, η οποία είναι και αίτηση για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, 

ιατροφαρ�ακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχή�ατος. 

Η Βεβαίωση θα συ�πληρώνεται στο συνη��ένο στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο 

υπόδειγ�α 3 του ν. 3386/2005 και θα χορηγείται από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή του τόπου 

απασχόλησής τους, αφού προηγου�ένως γίνει η απογραφή τόσο των ιδίων όσο και των 

εργοδοτών τους. 

Οδηγίες για την απογραφή �ετακλητών - εργοδοτών 

Η απογραφή του  �ετακλητού θα γίνεται σύ�φωνα  �ε τις οδηγίες της εγκυκλίου  �ας 

αριθ�. 11/2004 και αφού πρώτα καταβληθούν από τον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές 

τριών �ηνών, σύ�φωνα �ε τις οδηγίες του εγγράφου �ας αριθ. 76568/12-10-2005 (συ�πλήρωση 

Ατο�ικής Βεβαίωσης Απασχόλησης - έντυπο Α2, ∆ελτίο Απογραφής Ασφαλισ�ένου κ.λ.π ). 

Επίσης πρέπει να απογραφεί και ο εργοδότης του, αν βεβαίως δεν έχει ήδη απογραφεί. 

Ειδικότερα ση�ειώνου�ε ότι: 

α) Για τη χορήγηση ΑΦΜ ο υπήκοος τρίτης χώρας θα προσκο�ίζει στην αρ�όδια ∆ΟΥ 

το διαβατήριό του  (ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο) επί του οποίου πρέπει να υπάρχει η θεώρηση 

εισόδου (VISA). 

β) Ο εργοδότης θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέτει για την απογραφή του �ετακλητού, 

εκτός των άλλων δικαιολογητικών, επικυρω�ένο αντίγραφο της σύ�βασης εξαρτη�ένης 

εργασίας που έχει συνάψει �ε τον �ετακλητό, �ε θεωρη�ένο το γνήσιο της υπογραφής του (της 

ίδιας σύ�βασης που θα υποβληθεί στην αρ�όδια υπηρεσία, για τη χορήγηση της άδειας δια�ονής 

από την Περιφέρεια). 

γ) Όσον αφορά στη συ�πλήρωση του εντύπου Α2 "ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" για τους ως άνω �ετακλητούς, στις ενδείξεις ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / 
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Α∆ΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ θα τίθενται, αντίστοιχα, η 

η�ερο�ηνία έναρξης απασχόλησης και η η�ερο�ηνία λήξης της απασχόλησης που αναφέρονται 

στη σύ�βαση εξαρτη�ένης εργασίας. Εισφορές καταβάλλονται για ένα τρί�ηνο από το  �ήνα 

έναρξης της απασχόλησης  (ή το  �ήνα εισόδου στη χώρα, αν αυτός είναι  �εταγενέστερος) και 

�ετά. Αν π.χ. η είσοδος στη χώρα είναι στις 27-2-2006 και η έναρξη απασχόλησης, όπως αυτή 

προκύπτει από τη σύ�βαση, στις 15-3-2006, θα προκαταβληθούν εισφορές για τους  �ήνες 

Μάρτιο έως και Μάιο. 

Επιση�αίνου�ε, ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έρχονται στην Ελλάδα για να 

απασχοληθούν εποχικά στην αγροτική οικονο�ία για διάστη�α �έχρι έξι (6) συνολικά  �ήνες, 

�ετά τη λήξη του οποίου πρέπει να αναχωρήσουν από τη χώρα  (διατάξεις του άρθρου 16 του 

ν.3386/2005 για εποχική εργασία), δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, επειδή 

απασχολούνται ευκαιριακά στην αγροτική οικονο�ία, και συνεπώς δεν θα απογράφονται στον 

Κλάδο Κύριας Ασφάλισης  (σχετικά σας έχου�ε ενη�ερώσει και  �ε την εγκύκλιό  �ας αριθ�. 

11/2004). 

Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

Για την ανανέωση της άδειας δια�ονής κατά τις διατάξεις του νό�ου 3386/2005, οι 

υπήκοοι τρίτων χωρών που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ θα προσκο�ίζουν, ανάλογα, στις αρ�όδιες 

υπηρεσίες των ∆ή�ων ή των Κοινοτήτων του τόπου κατοικίας τους, τα παρακάτω, εκτός των 

άλλων, δικαιολογητικά, που θα χορηγούνται από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ. 

Τα δικαιολογητικά αυτά θα χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερό�ενος 

δια�ένει νο�ί�ως στη χώρα, δηλαδή είναι κάτοχος άδειας δια�ονής σε ισχύ ή του έχει 

χορηγηθεί, από την οικεία Περιφέρεια, Βεβαίωση ότι έχει καταθέσει ε�πρόθεσ�α αίτηση �ε όλα 

τα απαιτού�ενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας δια�ονής του. 

1. Οι εν ενεργεία ασφαλισ�ένοι του ΟΓΑ θα προσκο�ίζουν: 

‹ Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενη�ερότητας και Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης, 

συ�πληρω�ένη στο συνη��ένο στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο υπόδειγ�α 1 ν. 3386/2005, από 

τον αρ�όδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ. 

‹ Επικυρω�ένο, από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, φωτοαντίγραφο του 

βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ (πρώτη σελίδα και σελίδα �ε την ισχύουσα θεώρηση). 
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2. Οι παλαιοί ασφαλισ�ένοι του ΟΓΑ που έχει διακοπεί η ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, 

είτε εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονο�ία είτε διέκοψαν πρόσφατα την 

απασχόλησή τους, θα προσκο�ίζουν: 

‹ Ειδική Βεβαίωση του αρ�όδιου Ανταποκριτή του ΟΓΑ, συ�πληρω�ένη στο 

συνη��ένο στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο υπόδειγ�α 2 ν. 3386/2005. 

3. Οι ενδιαφερό�ενοι των οποίων εκκρε�εί αίτηση ασφάλισής τους στον ΟΓΑ, κατά 

την πρώτη ανανέωση που θα γίνει στην άδεια δια�ονής τους  �ε τις διατάξεις του νέου νό�ου 

3386/2005 (ασχέτως δηλαδή αν είχε ή όχι ανανεωθεί η άδειά τους και στο παρελθόν  �ε 

προηγού�ενες διατάξεις) θα προσκο�ίζουν: 

‹ Επικυρω�ένο από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ φωτοαντίγραφο του 

∆ελτίου Απογραφής, �ε τη ση�είωση «Εκκρε�εί στον ΟΓΑ - έχει απασχοληθεί στην αγροτική 

οικονο�ία κατά τα έτη ………………» 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αντίγραφο θα χορηγείται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ που έχει 

συ�πληρώσει το ∆ελτίο Απογραφής, θα επικυρώνεται (σφραγίδα, υπογραφή) και θα πρέπει 

οπωσδήποτε να τίθεται επ‘ αυτού η παραπάνω ση�είωση για τα έτη που έχει απασχοληθεί 

ο ενδιαφερό�ενος στην αγροτική οικονο�ία, σύ�φωνα  �ε τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 

εργοδοτών, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό από τις αρ�όδιες υπηρεσίες των ∆ή�ων ή 

των Κοινοτήτων. (Για τους επαγγελ�ατίες, βιοτέχνες και ε�πόρους, η συνέχιση της 

άσκησης του επαγγέλ�ατός τους θα διαπιστώνεται από τα εκκαθαριστικά ση�ειώ�ατα της 

αρ�όδιας ∆ΟΥ). 

4. Οι απασχολού�ενοι ως ανειδίκευτοι εργάτες στον πρωτογενή το�έα ή ως 

αλιεργάτες, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, θα 

προσκο�ίζουν: 

‹ Ειδική Βεβαίωση του αρ�όδιου Ανταποκριτή του ΟΓΑ, συ�πληρω�ένη στο 

συνη��ένο στη παρούσα εγκύκλιο έντυπο υπόδειγ�α 3 ν. 3386/2005. 

‹ Επικυρω�ένο, από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ, φωτοαντίγραφο του 

βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ (πρώτη σελίδα και σελίδα �ε την ισχύουσα θεώρηση). 

Οδηγίες-Επιση�άνσεις για τους Ανταποκριτές ΟΓΑ 

Για τη διευκόλυνση του έργου των Ανταποκριτών του ΟΓΑ έχουν εκτυπωθεί και 

αποστέλλονται συνη��ένα, σε κάθε ∆η�οτικό ∆ια�έρισ�α ή Κοινότητα, καταστάσεις στις 

οποίες ε�φανίζονται  �ε αλφαβητική σειρά όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί 
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στα Μητρώα Ασφαλισ�ένων του συγκεκρι�ένου ∆η�οτικού ∆ια�ερίσ�ατος ή Κοινότητας, 

δηλαδή οι αυτοτελώς απασχολού�ενοι ασφαλισ�ένοι καθώς και οι απασχολού�ενοι ως 

ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 

7 του ν. 3232/2004, είτε είναι εν ενεργεία είτε σε διακοπή. Επίσης αναγράφεται ο Αριθ�ός 

Μητρώου ασφάλισης �ε τον αντικώδικα, τα χρονικά διαστή�ατα ασφάλισης, το οφειλό�ενο 

ποσό και το υπόδειγ�α βεβαίωσης που θα πρέπει να χρησι�οποιείται για κάθε περίπτωση. Αν ο 

υπήκοος τρίτης χώρας έχει ασφαλισθεί στον ΟΓΑ και ως αυτοτελώς απασχολού�ενος και ως 

ανειδίκευτος εργάτης ή αλιεργάτης  (άρθρο 7 του ν.3232/2004), ή αν είχε διακοπεί η ασφάλισή 

του και επανεγγράφηκε στα Μητρώα �ε η�ερο�ηνία επανεγγραφής  �εταγενέστερη της 

διακοπής, τα χρονικά διαστή�ατα ασφάλισης αναγράφονται χωριστά, σε διαφορετική σειρά. 

Ση�ειώνου�ε, ότι οι σχετικές καταστάσεις θα εκτυπώνονται και θα αποστέλλονται στο 

εξής, για τη διευκόλυνση των Ανταποκριτών του ΟΓΑ, κάθε εξά�ηνο, �αζί  �ε τους Πίνακες 

Υπόχρεων Καταβολής Εισφοράς. 

Όσον αφορά στη χορήγηση των προαναφερό�ενων δικαιολογητικών για την ανανέωση 

των αδειών δια�ονής, επιση�αίνου�ε τα παρακάτω: 

1. Η βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενη�ερότητας και Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης 

(υπόδειγ�α 1 ν. 3386/2005) και το επικυρω�ένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας θα 

χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι εν ενεργεία ασφαλισ�ένοι του ΟΓΑ, από 

τον αρ�όδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆η�οτικού ∆ια�ερίσ�ατος ή της Κοινότητας, στα Μητρώα 

Ασφαλισ�ένων του οποίου είναι εγγεγρα��ένος ο ασφαλισ�ένος. Αν ο ασφαλισ�ένος έχει 

αλλάξει τόπο κατοικίας, αλλά δεν έχει γίνει  �εταφορά της  �ερίδας του στα Μητρώα 

Ασφαλισ�ένων του νέου τόπου κατοικίας του, τα εν λόγω δικαιολογητικά θα χορηγούνται από 

τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆η�. ∆ια�ερίσ�ατος ή της Κοινότητας που εξακολουθεί να είναι 

εγγεγρα��ένος. 

Ο αρ�όδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ θα χορηγεί τη Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενη�ερότητας 

και Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης, �όνο εφόσον διαπιστώσει ότι ο ενδιαφερό�ενος είναι εν 

ενεργεία ασφαλισ�ένος του ΟΓΑ και δεν οφείλει εισφορές ή, σε περίπτωση που έχει ρυθ�ίσει 

τις οφειλές του, ότι τηρεί τους όρους της ρύθ�ισης. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι κ.κ Ανταποκριτές ΟΓΑ να ενη�ερώνουν τους 

ασφαλισ�ένους, ότι θα πρέπει να φροντίζουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους ε�πρόθεσ�α 

και �ε τις ειδοποιήσεις που τους αποστέλλονται, ώστε να �ην αντι�ετωπίζουν προβλή�ατα �ε 

τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης. 

Η ίδια Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενη�ερότητας και Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης 

(υπόδειγ�α 1 ν. 3386/2005) θα χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που είχε διακοπεί η 
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ασφάλισή τους και επανεγγράφηκαν στα Μητρώα (είτε από τότε που είχε διακοπεί η 

ασφάλισή τους είτε �εταγενέστερα), εάν δεν οφείλουν ληξιπρόθεσ�ες εισφορές ή, σε περίπτωση 

ρύθ�ισης δόσεων, εάν τηρούν τους όρους της ρύθ�ισης. 

Σε κάθε περίπτωση οι αρ�όδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ �πορούν να συ�βουλεύονται, για τα 

οφειλό�ενα ποσά, τις προαναφερό�ενες καταστάσεις υπηκόων τρίτων χωρών εγγεγρα��ένων 

στα Μητρώα Ασφαλισ�ένων, στις οποίες ε�φανίζονται τα ποσά που ισχύουν  �έχρι την 

καταληκτική η�ερο�ηνία πληρω�ής των εισφορών. 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί πρόσφατα στα Μητρώα 

Ασφαλισ�ένων και δεν συ�περιλα�βάνονται στους τελευταίους Πινάκες Υπόχρεων Καταβολής 

Εισφοράς ούτε στις ως άνω καταστάσεις, έχουν ενη�ερωθεί από τον ΟΓΑ για την εγγραφή 

τους, την έναρξη ασφάλισής τους και τον Αριθ�ό Μητρώου τους, �ε πρόσφατο σχετικό 

Ενη�ερωτικό Ση�είω�α, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και στον αρ�όδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ. Οι 

ενδιαφερό�ενοι αυτοί δεν έχουν λάβει ακό�η ειδοποίηση καταβολής εισφορών και δεν έχουν 

βεβαιω�ένες ληξιπρόθεσ�ες εισφορές. Συνεπώς θα τους χορηγείται, �ε βάση το Ενη�ερωτικό 

Ση�είω�α, η ίδια βεβαίωση (υπόδειγ�α 1 ν. 3386/2005). 

2) Στους υπηκόους τρίτων χωρών παλαιούς ασφαλισ�ένους του ΟΓΑ που έχει διακοπεί 

η ασφάλισή τους, αλλά εξακολουθούν να απασχολούνται στην αγροτική οικονο�ία και έχουν 

προσκο�ίσει δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισή τους, θα χορηγείται από τον 

Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆η�. ∆ια�/τος ή της Κοινότητας, στα Μητρώα Ασφαλισ�ένων του 

οποίου είναι εγγεγρα��ένοι, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή απασχόλησής τους, 

βεβαίωση όπως το συνη��ένο έντυπο υπόδειγ�α 2 ν. 3386/2005 που επισυνάπτου�ε, εφόσον: 

α. Έχουν εξοφλήσει όλες τις εισφορές τους �έχρι τη διακοπή της ασφάλισής τους και 

β. Έχουν προσκο�ίσει τα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής τους. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερό�ενος απασχολείται σε διαφορετικό τόπο εκείνου που είναι 

εγγεγρα��ένος και έχει καταθέσει δικαιολογητικά για τη συνέχιση της ασφάλισής του στον 

Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου απασχόλησής του, προκει�ένου να λάβει την ως άνω Βεβαίωση 

από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου που είναι εγγεγρα��ένος, θα πρέπει να του προσκο�ίσει 

φωτοαντίγραφα των σχετικών Υπεύθυνων ∆ηλώσεων εργοδοτών, επικυρω�ένα από τον 

Ανταποκριτή ΟΓΑ στον οποίο έχει καταθέσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Η ίδια βεβαίωση, υπόδειγ�α 2 ν. 3386/2005, θα χορηγείται και στους υπηκόους τρίτων 

χωρών που είχαν ασφαλισθεί στον ΟΓΑ και η ασφάλισή τους διακόπηκε επειδή στα�άτησαν 

να απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες (έχουν ασφαλιστεί σε άλλο φορέα κ.λπ.). Η βεβαίωση 
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θα χορηγείται  �όνο εφόσον ο ενδιαφερό�ενος έχει εξοφλήσει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές 

του. 

3) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ενώ υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ δεν έχουν 

υποβάλει σχετική αίτηση για ασφάλιση, �πορούν να υποβάλουν αίτηση (∆ελτίο Απογραφής και 

Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας) για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, �αζί  �ε όλα τα 

απαιτού�ενα δικαιολογητικά, σύ�φωνα �ε τις ισχύουσες �έχρι σή�ερα οδηγίες �ας. 

Τα ως άνω πρόσωπα, κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας δια�ονής τους �ε τις 

διατάξεις του νό�ου 3386/2005, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενη�ερότητας, �πορούν να 

προσκο�ίζουν επικυρω�ένο φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Απογραφής σύ�φωνα  �ε όσα 

προαναφέρου�ε (σελ. 10 περίπτ. 3). 

4) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών (�ετακλητοί ή όχι) που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004  (ανειδίκευτοι εργάτες, αλιεργάτες) θα πρέπει να 

απευθύνονται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆η�οτικού ∆ια�ερίσ�ατος ή της Κοινότητας 

όπου απογράφηκαν οι ίδιοι και οι εργοδότες τους για να τους χορηγήσει σχετική Βεβαίωση, 

συ�πληρω�ένη στο συνη��ένο έντυπο υπόδειγ�α 3 του ν. 3386/2005. 

Το έντυπο αυτό  (υπόδειγ�α 3 του ν. 3386/2005) θα χρησι�οποιείται είτε ο υπήκοος 

τρίτης χώρας έχει εγγραφεί στα Μητρώα του Κλάδου είτε εκκρε�εί η εγγραφή του  (θα 

διαγράφεται ανάλογα η παράγραφος 1 ή 2 του εντύπου). 

Υπενθυ�ίζου�ε, ότι σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις του ν. 3232/2004 υπόχρεος για την 

καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο νό�ι�ος εκπρόσωπος της 

επιχείρησης ή εκ�ετάλλευσης όπου απασχολούνται τα ανωτέρω πρόσωπα ή ο προσκαλών αν 

πρόκειται για  �ετακλητούς αλλοδαπούς, και ως εκ τούτου, ανεξάρτητα αν ο εργοδότης έχει 

καταβάλει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, οι ασφαλισ�ένοι δεν οφείλουν εισφορές στον ΟΓΑ. 

Συνεπώς η Βεβαίωση θα χορηγείται ανεξάρτητα αν οι εργοδότες οφείλουν ή όχι 

εισφορές. 

Είναι αυτονόητο, ότι στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας είχε ασφαλισθεί στον 

Κλάδο και στο παρελθόν, ως αυτοτελώς απασχολού�ενος (π.χ. αγρεργάτης), η Βεβαίωση θα του 

χορηγείται �όνον εφόσον δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές για το σχετικό χρόνο ασφάλισης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ - ∆ΕΛΤΙΟ 

∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΑ Ή ΠΟΛΙΤΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε 

1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 

Σύ�φωνα  �ε τις διατάξεις για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας δια�ονής για 

οικογενειακή επανένωση ( άρθρα 53 έως και 60 του νό�ου), ο υπήκοος τρίτης χώρας που 

κατοικεί νό�ι�α στην Ελλάδα επί δύο τουλάχιστον έτη, δικαιούται να ζητήσει την είσοδο και 

δια�ονή στη χώρα �ελών της οικογένειάς του (σύζυγο άνω των 18 ετών, άγα�α τέκνα κάτω των 

18 ετών), υπό προϋποθέσεις. 

Έγκριση για οικογενειακή επανένωση 

Ο συντηρών καταθέτει αίτηση στο ∆ή�ο ή στην Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή 

δια�ονής του για την έγκριση οικογενειακής επανένωσης. Μεταξύ των δικαιολογητικών που 

πρέπει να καταθέσει είναι και Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι 

ασφαλισ�ένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατρικής και φαρ�ακευτικής 

περίθαλψης, η οποία  �πορεί να καλύψει και τα �έλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται 

από αυτόν. 

Στις περιπτώσεις που ο αιτών την οικογενειακή επανένωση είναι ασφαλισ�ένος του 

ΟΓΑ, θα καταθέτει στην αρ�όδια Υπηρεσία Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενη�ερότητας και 

Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης, συ�πληρω�ένη στο συνη��ένο στην παρούσα εγκύκλιο 

έντυπο υπόδειγ�α 1 ν. 3386/2005, η οποία θα χορηγείται από τον αρ�όδιο Ανταποκριτή του 

ΟΓΑ, σύ�φωνα �ε όσα προαναφέρου�ε στη σελίδα 11. 

Άδεια δια�ονής για οικογενειακή επανένωση 

Τα  �έλη της οικογένειας του συντηρούντος, �ετά την είσοδο τους στη Χώρα και πριν 

από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, καταθέτουν αίτηση στο ∆ή�ο ή στην Κοινότητα του τόπου 

κατοικίας ή δια�ονής τους για χορήγηση άδειας δια�ονής για οικογενειακή επανένωση. 

Ειδικά στις περιπτώσεις  �ελών οικογενείας ασφαλισ�ένων του ΟΓΑ, εκτός των άλλων 

δικαιολογητικών, για τη χορήγηση της σχετικής άδειας θα προσκο�ίζεται στην αρ�όδια 

Υπηρεσία Βεβαίωση Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης  �έλους οικογένειας ασφαλισ�ένου 

ΟΓΑ, συ�πληρω�ένη στο συνη��ένο στην παρούσα εγκύκλιο έντυπο υπόδειγ�α 4 ν. 
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3386/2005, η οποία θα χορηγείται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του ∆η�οτικού ∆ια�ερίσ�ατος ή 

της Κοινότητας στα Μητρώα Ασφαλισ�ένων του οποίου είναι εγγεγρα��ένος ο συντηρών. 

Ο αρ�όδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ θα χορηγεί τη Βεβαίωση Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης 

�έλους οικογένειας ασφαλισ�ένου ΟΓΑ, �όνο εφόσον διαπιστώσει ότι ο συντηρών είναι εν 

ενεργεία ασφαλισ�ένος του ΟΓΑ και δεν οφείλει εισφορές ή, σε περίπτωση που έχει ρυθ�ίσει 

τις οφειλές του, ότι τηρεί τους όρους της ρύθ�ισης. 

Η άδεια δια�ονής είναι ατο�ική και χορηγείται, αρχικά, για χρονικό διάστη�α ενός 

έτους, �πορεί δε να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον πληρούνται οι απαιτού�ενες προϋποθέσεις. 

Για την ανανέωση της άδειας δια�ονής το  �έλος οικογένειας ασφαλισ�ένου του ΟΓΑ θα 

πρέπει να προσκο�ίζει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, επικυρω�ένο, από τον αρ�όδιο 

Ανταποκριτή ΟΓΑ, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Υγείας του (πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου 

Υγείας ΟΓΑ και σελίδα �ε την ισχύουσα θεώρηση). 

Αυτοτελής άδεια δια�ονής �ελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας 

Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται να 

αποκτήσουν αυτοτελή άδεια δια�ονής στην Ελλάδα, υπό προϋποθέσεις. Η διάρκεια της 

αυτοτελούς άδειας δια�ονής δεν  �πορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της 

επιτρέπεται σύ�φωνα �ε όσα ορίζει ο ν. 3386/2005. 

∆ικαίω�α πρόσβασης στην εργασία 

Το  �έλος οικογένειας που είναι κάτοχος άδειας δια�ονής για λόγους οικογενειακής 

επανένωσης ή κάτοχος αυτοτελούς άδειας δια�ονής έχει δικαίω�α πρόσβασης στην εργασία, 

και αν επιθυ�εί να απασχοληθεί σε  �ισθωτή εργασία ή να ασκήσει ανεξάρτητη οικονο�ική 

δραστηριότητα, υποβάλλει αίτηση στην αρ�όδια υπηρεσία, προκει�ένου να εκδώσει σχετική 

απόφαση για την έγκριση πρόσβασης στην εργασία, ισόχρονης διάρκειας  �ε την άδεια 

δια�ονής. 

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 

ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ Ή ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ -

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Σε �έλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους - �έλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επιθυ�ούν να δια�είνουν �αζί του, εφόσον αυτός δια�ένει 

νό�ι�α στη Χώρα, και η διάρκεια της δια�ονής τους υπερβαίνει τους τρεις  �ήνες, χορηγείται 

«∆ελτίο ∆ια�ονής  �έλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους - �έλους της Ε.Ε.». Το 

∆ελτίο αυτό είναι ατο�ικό και έχει πενταετή διάρκεια ή την προβλεπό�ενη περίοδο δια�ονής 
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του πολίτη κράτους - �έλους της Ε.Ε, εφόσον αυτή είναι �ικρότερη των πέντε ετών. Οι κάτοχοι 

του ∆ελτίου ∆ια�ονής δικαιούνται να εργάζονται. 

Για την αρχική χορήγηση του ∆ελτίου ∆ια�ονής, το  �έλος οικογένειας ασφαλισ�ένου 

του ΟΓΑ, θα προσκο�ίζει στην αρ�όδια Υπηρεσία Βεβαίωση Ιατροφαρ�ακευτικής Κάλυψης 

�έλους οικογένειας ασφαλισ�ένου ΟΓΑ, συ�πληρω�ένη στο συνη��ένο στην παρούσα 

εγκύκλιο έντυπο υπόδειγ�α 4 ν. 3386/2005, η οποία θα χορηγείται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ 

του ∆η�οτικού ∆ια�ερίσ�ατος ή της Κοινότητας, στα Μητρώα Ασφαλισ�ένων του οποίου είναι 

εγγεγρα��ένος ο συντηρών, σύ�φωνα �ε όσα αναφέρου�ε παραπάνω ( βλ. σελ. 15). 

Για την ανανέωση του ∆ελτίου ∆ια�ονής, το �έλος οικογένειας ασφαλισ�ένου του ΟΓΑ 

θα πρέπει να προσκο�ίζει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, επικυρω�ένο, από τον αρ�όδιο 

Ανταποκριτή ΟΓΑ, φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου Υγείας του (πρώτη σελίδα του Βιβλιαρίου 

Υγείας ΟΓΑ και σελίδα �ε την ισχύουσα θεώρηση). 

3.ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Οι κάτοχοι άδειας δια�ονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και οι κάτοχοι 

αυτοτελούς άδειας δια�ονής  �πορούν να υποβάλουν αίτηση για ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, 

εφόσον έχουν λάβει έγκριση για πρόσβαση στην εργασία και πληρούν τις απαιτού�ενες 

ασφαλιστικές προϋποθέσεις. 

Ο�οίως, �πορούν να υποβάλουν αίτηση για ασφάλιση στον ΟΓΑ και τα  �έλη 

οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους - �έλους της Ε.Ε που είναι κάτοχοι του ως άνω ∆ελτίου 

∆ια�ονής και ασκούν επάγγελ�α για τα το οποίο υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 

Στο ∆ελτίο Απογραφής, ως η�ερο�ηνία έναρξης ασφάλισης θα τίθεται η η�ερο�ηνία 

έναρξης της απασχόλησης. Σε περίπτωση που η απόφαση �ε την οποία εγκρίνεται η πρόσβαση 

στην εργασία  (για τους κατόχους άδειας δια�ονής οικογενειακής επανένωσης ή αυτοτελούς 

άδειας δια�ονής) ή το ∆ελτίο ∆ια�ονής  (για τα  �έλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους -

�έλους της Ε.Ε) έχει εκδοθεί  �ετά την έναρξη της απασχόλησης, ως η�ερο�ηνία έναρξης 

ασφάλισης, θα τίθεται η η�ερο�ηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ή του ∆ελτίου ∆ια�ονής. 

Επισυνάπτεται παράρτη�α �ε τις σχετικές διατάξεις του νό�ου. 

Ο ∆ιοικητής 

- Συνη��ένα: 4 φύλλα & 

Καταστάσεις υπηκόων τρίτων χωρών Λευτέρης Ν. Παπαγεωργόπουλος 

εγγεγρα��ένων στα Μητρώα Ασφαλισ�ένων 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Γεν. Γρα��ατέα Κοιν. Ασφαλίσεων 
-∆/νση Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων 
Ο�άδων 
Σταδίου 29 
105 59 ΑΘΗΝΑ 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γενική ∆/νση Εργασίας 
∆/νση Απασχόλησης 
Τ�ή�α ΙΙΙ 
Πειραιώς 40 
101 82 ΑΘΗΝΑ 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γεν. Γρα��ατέα 
Σταδίου 31 
10559 ΑΘΗΝΑ 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
Γεν. ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης 
∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Α΄ Τ�ή�α Αδειών Παρα�ονής 
Ευαγγελιστρίας 2 
10563 ΑΘΗΝΑ 

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
Γενική Γρα��ατεία ∆η�όσιας ∆ιοίκησης 
∆/νση Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 
& Παραγωγικότητας 
Βασ. Σοφίας 15 
10674 ΑΘΗΝΑ 

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
&ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Καραγεώργη Σερβίας 10 

10184 ΑΘΗΝΑ 
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

∆/νσεις Αστικής Κατάστασης και 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

8. Κ.Η.Υ.Κ.Υ. 
Γενική ∆ιεύθυνση Συντήρησης 
κ΄ Ροής Εφαρ�ογών 
Λεωφ. Συγγρού 101 
117 45 ΑΘΗΝΑ 

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ 
(ΠΟΕ _ ΟΤΑ) 
Καρόλου 24 
104 37 ΑΘΗΝΑ 

10. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ 
(ΟΜΕ œ ΟΤΑ) 
Βερανζέρου 22 
104 32 ΑΘΗΝΑ 

11. ΠΑΣΕΓΕΣ 
Κηφισίας 16 
115 26 ΑΘΗΝΑ 

12. ΓΕΣΑΣΕ 
Κηφισίας 16 
115 26 ΑΘΗΝΑ 

13. ΣΥ∆ΑΣΕ 
Κηφισίας 16 
115 26 ΑΘΗΝΑ 

14. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 
Χατζηγιάννη Μέξη 5 
11528 ΑΘΗΝΑ 

15. CALL CENTER HELLAS 
Ελ.Βενιζέλου 280 (Θησέως) 
176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρα��ατεία ∆ιοίκησης 
2. Γενική ∆/νση Ασφάλισης 
3. Γενική ∆/νση ∆ιοικ. Υποστήριξης 
4. Κλάδους και Υπηρεσίες 
5. Περιφερειακά Υποκαταστή�ατα ΟΓΑ 
6. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ 
7. ∆/νσεις Υγιεινής Νο�αρχιών 

(υπαλλήλους ΟΓΑ) 
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