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   ΘΕΜΑ:Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α/23.12.2008)  

 
Σαο γλσξίδνπκε φηη ζην ΦΔΚ/263/Α/23.12.2008 δεκνζηεχηεθε ν Ν.3731/08 

«Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 

 Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 έσο 40 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 45  ηνπ 

ππφςε λφκνπ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ νξζή  εθαξκνγή ησλ νπνίσλ  

ζαο απνζηέιινπκε ηελ παξνχζα. 

 

  

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3731/2008 

 

Δπνρηαθά εξγαδόκελνη ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο (Άξζξν 8 ηνπ λ. 1346/83) θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο ησλ 

Ξελνδνρνυπαιιήισλ, επηιχεηαη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, 

επνρηαθά εξγαδφκελνη ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ζε επηρεηξήζεηο επηζηηηζκνχ. 

Σπγθεθξηκέλα, παξά ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ππάγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ζηαζεξφ εξγνδφηε, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  λα αλαλεψλνπλ 

ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο, αλεμαξηήησο εάλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαλέσζεο ιακβάλνπλ επίδνκα 

αλεξγίαο θαη αδπλαηνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο. 

 Τνχην δηφηη, ε εξγαζία ησλ ελ ιφγσ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζπλαξηάηαη απφιπηα κε 

επνρηθφηεηα θαη βάζεη ηεο πξναλαθεξφκελεο εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο θαη ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζηε Σπιινγηθή Σχκβαζε Δξγαζίαο, θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε επηρείξεζε είλαη 

εθηφο ιεηηνπξγίαο, νη ππφςε ππήθννη ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο. 

Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ ε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο 

ζπκπίπηεη κε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο πνπ ε επηρείξεζε είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο, νη ελ ιφγσ 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε αλαλέσζεο, πξνζθνκίδνληαο απφθαζε 
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επηδφηεζεο αλεξγίαο απφ ην νηθείν ππνθαηάζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ θαη βεβαίσζε απφ ηνλ ίδην θνξέα κε 

ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο είλαη επνρηαθά εξγαδφκελνο ζε μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο επηζηηηζκνχ  

Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ησλ ελ 

ιφγσ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, νξίδεηαη ζηηο 400 εκέξεο εξγαζίαο αλά δηεηία θαη θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπο, ην δηάζηεκα επηδφηεζήο ηνπο   απφ ηνλ ΟΑΔΓ, ζα αθαηξείηαη σο ηεθκεξησκέλνο 

ιφγνο απνρήο απφ ηελ εξγαζία. 

Ο αλσηέξσ αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο απνδεηθλχεηαη φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο  απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ήηνη 

απφ ην Λνγαξηαζκφ Αζθαιηζκέλνπ πνπ εθδίδεηαη απφ ην ΙΚΑ-ΔΤΑΜ.   

Δπηπξνζζέησο, θαη δεδνκέλνπ φηη ν έγθαηξνο εθνδηαζκφο ησλ αλσηέξσ ππεθφσλ κε 

βεβαίσζε ηχπνπ Α΄ ή άδεηα δηακνλήο είλαη απαξαίηεηνο πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθφπηεηαη ε 

επηδφηεζή ηνπο απφ ηνλ ΟΑΔΓ, παξαθαινχκε γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη  εθθξεκείο αηηήζεηο, νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο 

ηνπ λ.3731/2008 θαη ππάγνληαη ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ηεο ππόςε δηάηαμεο,  κπνξνύλ, γηα 

ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο,  λα εμεηαζζνύλ βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ, κόλνλ ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη  ππνβιήζεθαλ κεηά ηε ιήμε ηεο πεξπζηλήο  ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη  κόλνλ 

εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνπ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο επηδνηνύληαλ κε 

επίδνκα αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ.  

 

 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38 θαη ηεο πεξίπησζεο ε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3731/2008 

 

 

Άδεηα δηακνλήο ζπδύγσλ  επαλαπαηξηζζέλησλ,  παιηλλνζηεζάλησλ, νκνγελώλ – Απηνηειέο 

δηθαίσκα δηακνλήο  

 

  

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 5 θαη πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 6 ζην άξζξν 60 ηνπ λ. 3386/06, πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηνχλ ζπλνιηθά, ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζην θαζεζηψο δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, κειψλ νηθνγέλεηαο νκνγελψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ζηνπο ελ ιφγσ ππεθφνπο, δελ ηπγράλνπλ πιήξνπο  εθαξκνγήο ηα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 61 έσο 63 ηνπ λ. 3386/05 θαη ηεο εγθπθιίνπ 10/2008, ζρεηηθά κε ηα κέιε νηθνγέλεηαο 

Έιιελα αιιά νχηε κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ, ιφγσ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο ησλ 

νκνγελψλ, πιήξσο ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 131/2006 Π.Γ., ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο.  

Δηδηθφηεξα:  

Α. Οη άδεηεο δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5  ηνπ άξζξνπ 60 

ηνπ λ.3386/05, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, έρνπλ πεληαεηή δηάξθεηα ηζρχνο, παξέρνπλ ζηνλ 

θάηνρό ηνπο πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αθνξνχλ:  

α) Σε αιινγελείο ζπδχγνπο επαλαπαηξηζζέληνο ή παιηλλνζηήζαληνο ή νκνγελνχο, ζηνλ 

νπνίν έρεη ρνξεγεζεί Δηδηθφ Γειηίν Ταπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη 

θάηνρνη εηδηθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

β) Σε αιινγελείο ζπδχγνπο νκνγελψλ πνπ ελφζσ ν νκνγελήο είρε ππνβάιιεη αίηεζε γηα 

θηήζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ή ρνξήγεζε εηδηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο νκνγελνχο, δηέκελαλ  ζηε 

ρψξα κε άδεηα δηακνλήο πνπ ηνπο είρε ρνξεγεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 76 ηνπ λ.2910/01 θαη αλαλεσλφηαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ 

λ.3386/2005 θαη 
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γ) Σε αιινγελείο ζπδχγνπο νκνγελψλ, θαηφρσλ Δ.Γ.Τ.Ο., πνπ δηέκελαλ ζηε ρψξα κε άδεηα 

δηακνλήο γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λ.3386/2005 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λφκηκεο δηακνλήο 

ηνπο ζπλάςαλε γάκν κε ηνλ νκνγελή  

Δπνκέλσο, γίλεηαη ζαθέο φηη δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε εζληθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο πεληαεηνύο δηάξθεηαο, ζε αιινγελείο ζπδχγνπο 

νκνγελψλ  πνπ βξίζθνληαη ζηελ αιινδαπή ή δηακέλνπλ ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο, ε νπνία είρε   

ρνξεγεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.2910/01 θαη έρεη 

αλαλεσζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.3386/2005, πξηλ ηνλ 

εθνδηαζκφ ηνπ έηεξνπ ησλ ζπδχγσλ κε Δηδηθφ Γειηίν Ταπηφηεηαο Οκνγελνχο (Δ.Γ.Τ.Ο.). 

 Δπηζεκεηψλεηαη φηη επεηδή ζην λ. 3386/05, φπσο ηζρχεη, δελ πεξηιακβάλεηαη  δηάηαμε, 

αληίζηνηρε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.2910/01,  ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ. 3386/05, φπσο ηζρχεη, είραλ εληαρζεί θαη εμαθνινπζνχλ λα 

εληάζζνληαη θαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ  πνπ δηακέλνπλ ήδε  ζηε ρψξα κε άδεηεο δηακνλήο 

εμάκελεο δηάξθεηαο, σο αιινγελείο ζχδπγνη νκνγελψλ, νη νπνίεο είραλ ρνξεγεζεί βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ.2910/01 θαη έρνπλ αλαλεσζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.3386/2005, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα 

γηα απφθηεζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ή ρνξήγεζε Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο Οκνγελνχο ηνπ 

εηέξνπ ησλ ζπδχγσλ  δελ έρεη αθφκε  θξηζεί. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ζα είλαη ηζφρξνλε κε ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο πνπ θαηέρεη ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ. 

Η ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο ρνξεγείηαη  θαη ζηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ/ηεο ζπδχγνπ νκνγελνχο. 

 Σην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηεο ππφςε δηάηαμεο, δελ εληάζζνληαη νη αιινγελείο ζχδπγνη 

νκνγελψλ πξνεξρφκελσλ απφ Αιβαλία, ησλ νπνίσλ ε δηακνλή θαη εξγαζία θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

αξηζ. 4000/3/10-δ/13.05.2005(ΦΔΚ 646 Β/13.05.2007) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πεξί 

«Παξακνλήο θαη εξγαζίαο νκνγελψλ απφ Αιβαλία».  

   

Β. Οη αλσηέξσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ δηθαίσκα λα δηαηεξήζνπλ ην δηθαίσκα δηακνλήο ηνπο 

θαη λα απνθηήζνπλ απηνηειέο δηθαίσκα δηακνλήο, εθφζνλ: 

α) Ο επαλαπαηξηζζείο ή παιηλλνζηήζαο ή νκνγελήο ζχδπγνο απνβηψζεη, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ελ ηζρχ άδεηα δηακνλήο σο ζχδπγνη επαλαπαηξηζζέληνο ή 

παιηλλνζηήζαληνο ή νκνγελνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε άδεηα δηακνλήο πνπ ρνξεγείηαη έρεη 

πεληαεηή δηάξθεηα ηζρύνο θαη παξέρεη ζηνλ θάηνρό ηεο πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Δλ πξνθεηκέλσ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ζεψξεζεο εηζφδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε αιινγελείο ζπδχγνπο νκνγελψλ πνπ πξηλ ην ζάλαην ηνπ νκνγελνχο  

δελ δηέκελαλ ζηελ Διιάδα κε άδεηα δηακνλήο σο ζχδπγνη νκνγελψλ. 

β) Δθδνζεί ακεηάθιεηε απφθαζε δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ γάκνπ θαη εθφζνλ ν γάκνο 

δηήξθεζε, έσο ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αγσγήο δηαδπγίνπ ή ηεο αγσγήο αθχξσζεο ηνπ 

γάκνπ, επί ηξία ηνπιάρηζηνλ, έηε απφ ηα νπνία ην έλα έηνο έρεη δηαλπζεί ζηελ Διιάδα 

γ) Σπληξέρνπλ ηδηαηηέξσο δπζρεξείο θαηαζηάζεηο, φπσο ζε πεξίπησζε πνπ ην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαηέζηε ζχκα νηθνγελεηαθήο βίαο, ελφζσ  πθίζηαην ν γάκνο. 

εκεηώλεηαη όηη ζηηο αλσηέξσ β θαη γ πεξηπηώζεηο, ε δηακνλή ηνπ αιινγελνύο ζπδύγνπ 

νκνγελνύο ζηελ Διιάδα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη κε 

ηελ θαηνρή αληίζηνηρεο άδεηαο δηακνλήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηα αλσηέξσ γεγνλφηα 

ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο  εληφο δηαζηήκαηνο δχν (2) κελψλ αθφηνπ 

ζπκβνχλ θαη λα αηηεζνχλ ηε ρνξήγεζε απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο, πξνζθνκίδνληαο ηα νξηδφκελα 

απφ ηελ ππ’ αξηζ. 933/2008(ΦΔΚ/Β /53/19.01.2009) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

 

Γ. Σηηο ξπζκίζεηο ηεο  πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3731/08, ζηε 

δηαηήξεζε δειαδή ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο κεηά ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο απφθαζεο δηαδπγίνπ ή 
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αθχξσζεο ηνπ γάκνπ ή ζπλδξνκήο ηδηαηηέξσο δπζρεξψλ θαηαζηάζεσλ θαη ππφ ηηο απηέο 

πξνυπνζέζεηο,  ππάγνληαη θαη νη αιινγελείο ζχδπγνη νκνγελψλ απφ Αιβαλία, παξά ην γεγνλφο φηη 

ην θαζεζηψο δηακνλήο θαη εξγαζίαο ησλ αιινγελψλ ζπδχγσλ νκνγελψλ απφ Αιβαλία ξπζκίδεηαη 

απφ ηελ αξηζ. 4000/3/10-δ/13.05.2005(ΦΔΚ 646 Β/13.05.2007) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πεξί 

«Παξακνλήο θαη εξγαζίαο νκνγελψλ απφ Αιβαλία».  

Οη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, δεδνκέλνπ φηη ελφζσ ήηαλ ζχδπγνη νκνγελψλ δελ 

ππάγνληαλ ζην λνκηθφ πιαίζην ηνπ λ.3386/05 θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ελέρνπλ ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/05, φπσο ηζρχεη, ππνρξενχληαη εληφο 

επιφγνπ δηαζηήκαηνο πνπ δε κπνξεί θαηά ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή λα ππεξβαίλεη ην ηξίκελν, 

αθφηνπ ζπκβεί ην γεγνλφο, λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο 

αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο ζπλνδεπφκελε απφ ηα νξηδφκελα απφ ηελ ππ’ 

αξηζ. 933/2008(ΦΔΚ/Β /53/19.01.2009) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, δηθαηνινγεηηθά. 

Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λνκηκνπνηεηηθφ ηνπο έγγξαθν έρεη αλαθιεζεί, ιφγσ ηεο απφθαζεο 

δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ γάκνπ ή ηεο χπαξμεο δπζρεξψλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ελαιιαθηηθά ηελ 

απφθαζε αλάθιεζεο απφ ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηακνλήο ηνπο 

ζηελ Διιάδα, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ αιινγελνχο ζπδχγνπ νκνγελνχο απφ Αιβαλία. 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ησλ ππόςε δηαηάμεσλ, δελ πεξηιακβάλνληαη 

ξπζκίζεηο γηα δηαηήξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο δηακνλήο ησλ  αιινγελώλ ζπδύγσλ νκνγελώλ από 

Αιβαλία, ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ νκνγελνύο    

Γεδνκέλεο ηεο απνπζίαο πξνεγνχκελεο  ζρεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηνπο αιινγελείο ζπδχγνπο 

νκνγελψλ απφ Αιβαλία, θξίζεθε ζθφπηκε ε πξφβιεςε ππαγσγήο ζηηο ππφςε ξπζκίζεηο θαη ησλ 

αιινγελψλ ζπδχγσλ νκνγελψλ  πνπ εμαθνινπζνχλ λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα, αλεμαξηήησο εάλ ηα 

αλσηέξσ γεγνλφηα έιαβαλ ρψξα πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3731/2008. 

Οη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ, εληφο έηνπο απφ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 3731/2008, ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ηνπο, αίηεζε  γηα ρνξήγεζε απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Σε φζεο πεξηπηψζεηο  ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο έρνπλ 

ππνβάιιεη ζρεηηθά αηηήκαηα ζηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή 

ζηε Γ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ 

άκεζα λα ππνβάιινπλ εθ λένπ αηηήκαηα ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. 

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο απηνηεινχο άδεηαο δηακνλήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα έηνο, 

παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηεο δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο  θαη αλαλεψλεηαη γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ 

Σε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην δηθαίσκα δηακνλήο ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ αθνινπζεί 

ην δηθαίσκα δηακνλήο ηνπ γνλέα ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε επηκέιεηα. 

Δπηζεκαίλνπκε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη απφ ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ 

εμαηξνχληαη κόλνλ  νη ππαγφκελνη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.3386/05 φπσο ηζρχεη. 

Αληηζέησο, νη ππαγφκελνη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νθείινπλ λα θαηαβάινπλ παξάβνιν 

κε εμαίξεζε ηα αλήιηθα ηέθλα. 

 

 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.3731/2008 

 

Άδεηεο δηακνλήο δεθαεηνύο δηάξθεηαο 

 

 Με  ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.3731/2008, αληηθαζίζηαηαη ε 

παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/2005, φπσο ηζρχεη. 

               Με ηελ ππφςε δηάηαμε, ζην πιαίζην εμνξζνινγηζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, εηζάγνληαη ειάρηζηα επηπιένλ  θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηδίσο 
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ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ππεξδεθαεηή λφκηκε δηακνλή ζηελ Διιάδα. Δηδηθφηεξα, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, 

ε άδεηα δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο κεηαηξέπεηαη ζε άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ρσξίο ζε 

θακία πεξίπησζε λα εηζάγνληαη θξηηήξηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απφθηεζή ηεο ή ζπληεινχλ ζε 

απνκείσζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ  απφ απηήλ, κε κφλν ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφλ πιήξε 

θαη έγθπξε απεηθφληζε ηνπ αξηζκνχ  ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα, 

ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή 

πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δνκψλ έληαμεο. 

    Η ελ ιφγσ άδεηα δειαδή, ζα εμαθνινπζήζεη λα ρνξεγείηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ρνξεγνχληαλ θαη ζα παξέρεη ηα ίδηα δηθαηψκαηα, κε ηε δηαθνξά φηη ζα δίλεη ζηηο 

αξρέο ηε δπλαηφηεηα επαλειέγρνπ γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ελζσκάησζεο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ ζηε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ελδερφκελεο βειηησηηθέο θηλήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή. 

  Έηζη: 

   Οη άλσ ηνπ 21
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ άδεηαο 

δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 

3386/05, ήηνη ηελ 1.1.2006, ήηαλ θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζπκπιεξψλνπλ, απηνηειψο, δεθαεηή ζπλερή λφκηκε δηακνλή ζηε ρψξα,  

κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο. 

 Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. 

 Γηα παξάδεηγκα εάλ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαηείρε άδεηεο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία πνπ εθδίδνληαλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ε ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο, πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, εθδφζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ην αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.  

 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ δηακνλήο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηέρνληνο ηελ άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, ηζρχνπλ 

ηα αλαθεξφκελα ζην ππ’ αξηζ. 13431/18.06. 2008 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο, κε ην νπνίν ζαο 

είρακε απνζηείιεη αλαιπηηθέο νδεγίεο. 

Σην ζεκείν απηφ, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο 

δηάξθεηαο απνηειεί δηθαίσκα, ην νπνίν απνξξέεη  απνθιεηζηηθά απφ ηε καθξά θαη ζπλερή δηακνλή 

ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα θαη εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηχπν ηεο 

άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηείρε θαηά ην παξειζφλ ή θαηά  ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ν 

ελδηαθεξφκελνο.  

Έηζη,  ην δηθαίσκα ζηελ άδεηα  δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, αθνξά ζε φινπο ηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία δέθα έηε πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αλεμαξηήησο εάλ ε άδεηα δηακνλήο πνπ θαηείραλ ή θαηέρνπλ ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή επηηξέπεη ηελ αιιαγή ζθνπνχ δηακνλήο. 

Καη’ απηή ηε ινγηθή, ε ππεξεζία ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε φπνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη ηαπηνρξφλσο 

κε αίηεκα γηα αλαλέσζε ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο, δελ  εμεηάδεη εάλ ν ηχπνο ηεο άδεηαο 

δηακνλήο πνπ θαηέρεη ν ελδηαθεξφκελνο επηηξέπεη αιιαγή ζθνπνχ νχηε εάλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο αλαλέσζήο ηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία ππνβάιιεη ηαπηνρξφλσο κε ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο 

θαη αίηεζε αλαλέσζεο ηεο ηξέρνπζαο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ζα ειεγρζεί θαη’ αξρήλ ε αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο. Ήηνη, ε ζπκπιήξσζε ηεο δεθαεηνχο δηακνλήο θαη 

ε εθπιήξσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα 

ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. Σε θακία πεξίπησζε δελ ζα ειεγρζεί εάλ θαηά ηε δεδνκέλε ζηηγκή 

έρεη ζχκβαζε εξγαζίαο ζε ηζρχ. Η χπαξμε ή κε ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζα ειεγρζεί κφλν ζηελ 



 6 

πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο 

δεθαεηνχο δηάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί ε ηξέρνπζα άδεηα δηακνλήο ηνπ.   

  Όπσο  αλαθέξακε θαη ζην ππ’ αξηζ. 13431/18.06.2008 έγγξαθφ καο, ζε πεξίπησζε πνπ 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο δηακέλνπλ   κε ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ζηνλ νπνίν 

ρνξεγήζεθε άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο, κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ δελ πιεξνχλ 

απηνηειψο ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο, απηά ζα ιακβάλνπλ 

άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Η  άδεηα δηακνλήο ζα εθδίδεηαη γηα κελ ηε ζχδπγν κε 

δηεηή δηάξθεηα, γηα δε ηα αλήιηθα ηέθλα ηζφρξνλε κε ηνπ ζπληεξνχληνο, ήηνη δεθαεηνχο δηάξθεηαο.  

Δάλ ε δεθαεηήο δηάξθεηα ππεξβαίλεη ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ, ηφηε ε άδεηα δηακνλήο ζα 

εθδίδεηαη κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπ. 

Υπελζπκίδνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληεξψλ είλαη θάηνρνο δεθαεηνχο δηάξθεηαο 

δηακνλήο θαη εηζέξρνληαη ζηε ρψξα κε ζεψξεζε εηζφδνπ γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπο, ε δηάξθεηα ηζρχνο γηα κελ ηε ζχδπγν ζα είλαη εηήζηαο δηάξθεηαο γηα δε ηα ηέθλα 

δεθαεηνχο δηάξθεηαο ή κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο. 

 Απηνλφεην είλαη φηη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, απαηηείηαη ε ζπλδξνκή φισλ ησλ πξνυπνζέζεσλ 

αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο(απαηηνχκελν ειάρηζην 

εηζφδεκα, βηβιηάξην πγείαο θ.ι.π.). 

Η άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο ρνξεγείηαη εθφζνλ θαηαβιεζεί παξάβνιν 900 επξψ 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.3386/2005 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.3731/2008. Η αλσηέξσ άδεηα δηακνλήο  αλαλεψλεηαη, θαηφπηλ αίηεζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα, ρσξίο ηελ θαηαβνιή παξαβόινπ, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη 

ζπλερήο δηακνλή ζηελ Διιάδα, ε δηαθνπή ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) ζπλαπηά έηε θαη  

αζθάιηζε γηα πιήξε θάιπςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβψλεηαη ε πιήξσζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ, ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη θαηά ηελ αλαλέσζε λα πξνζθνκίδεη θσηναληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ 

ησλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία  πξηλ ηελ αλαλέσζε θαη 

βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα, γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ 

βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ν 

ελδηαθεξφκελνο ππνρξεψλεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε δεκφζην αζθαιηζηηθφ θνξέα. 

Σε πεξίπησζε πνπ απφ ην ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πξνθχςεη φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο απνπζίαζε απφ ηελ Διιάδα  γηα δχν ζπλερόκελα έηε, ε άδεηα δηακνλήο δελ ζα 

αλαλεψλεηαη, θαζφηη ζεσξνχκε φηη ε δηαθνπή ηεο δηακνλήο πνπ ππεξβαίλεη ηα δχν έηε,  

απνδεηθλχεη φηη δελ πθίζηαληαη πιένλ  ηζρπξνί δεζκνί κε ηε ρψξα θαη δελ ππάξρεη ιφγνο 

αλαλέσζεο γηα δεθαεηή δηακνλή. 

Ωζηφζν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα  αηηεζεί εθ λένπ αξρηθή ρνξήγεζε 

άδεηαο δηακνλήο γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά πιελ ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ.  

Δθηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ζηελ ππφςε δηάηαμε δελ 

πεξηιακβάλεηαη κεηαβαηηθή ξχζκηζε. 

Τνχην ζεκαίλεη φηη νη άδεηεο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο, ήηνη, δελ κεηαβάιιεηαη ε 

δηάξθεηά ηνπο, δελ ειέγρεηαη ε ζπλερήο δηακνλή ησλ θαηφρσλ ηνπο ζηε ρψξα θαη δελ ππνρξενχληαη 

κεηά ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηνχο δηακνλήο λα αηηεζνχλ αλαλέσζε. 

Οη αλσηέξσ νθείινπλ βέβαηα, ζε θάζε πεξίπησζε λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/05, φπσο ηζρχεη. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη σο πάγηα γεληθή αξρή πνπ απνξξέεη απφ ηελ αξρή 

ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε δηνίθεζε ππνρξενχηαη λα εμεηάδεη εθθξεκή αηηήκαηα κε βάζε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί θαη εθθξεκνχλ ζηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, πξηλ 
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ηελ 23
ε
 Γεθεκβξίνπ 2008, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ 3731/2008, ζα εμεηαζζνχλ βάζεη 

ησλ  πξνηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. 

Δλ πξνθεηκέλσ νη άδεηεο δηακνλήο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζα είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο. 

 

 

 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3731/2008  

 

Ρπζκίζεηο επί κέξνπο δεηεκάησλ  

 

Α’ Τπνρξεώζεηο ππεξεζηώλ θαη ππαιιήισλ – Κπξώζεηο 

 

  Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3731/2008 ζπκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 1 

ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.3386/05, φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζπλνιηθή θαη εληαία 

αληηκεηψπηζε ησλ αληηθεηκεληθά ζηεξνχκελσλ δηαβαηεξίνπ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απφ φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ ππήθννη ζπλαιιάζζνληαη. 

        Έηζη: 

  Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.3386/05, φπσο ηζρχεη, νη 

δεκφζηεο  ππεξεζίεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

νη νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη νη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ππνρξενχληαη λα κελ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζεψξεζε 

εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο. 

        Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζαθέο φηη πξνθεηκέλνπ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο λα παξέρνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο, απηνί απαηηείηαη  λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 

δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν θαη ζεψξεζε εηζφδνπ ή άδεηα δηακνλήο ήηνη, λα 

απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εηζέιζεη θαη δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα. 

  Πέξαλ ηνχηνπ, ην δηαβαηήξην ή ην ηαμηδησηηθφ έγγξαθν είλαη ην έγγξαθν απφ ην νπνίν 

αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. 

  Δλ πξνθεηκέλσ, νη αληηθεηκεληθά ζηεξνχκελνη δηαβαηεξίνπ ππήθννη ηξίηεο ρψξαο, 

αδπλαηνχλ, ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, λα  πξνζθνκίζνπλ δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Σηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο 

απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, κε ηελ ππφςε δηάηαμε, ζεζκνζεηείηαη ην δηθαίσκά ηνπο  λα πξνβαίλνπλ 

ζε νηαλδήπνηε ζπλαιιαγή  κφλν κε ηελ επίδεημε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο. 

       Τνχην δηφηη,  ε αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, 

πξηλ πξνβεί ζηελ  έθδνζε απφθαζεο αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο ζηνπο ελ ιφγσ ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ, έρεη δηελεξγήζεη φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο θαη έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ λ.3386/06, φπσο ηζρχεη, ήηνη, 

έρεη ειέγμεη πιήξσο ηελ αληηθεηκεληθή αδπλακία εθνδηαζκνχ κε δηαβαηήξην θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο. 

       Καηά ζπλέπεηα, δεδνκέλνπ φηη ε απφθαζε αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο, απνηειεί ην 

κνλαδηθφ λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν ηνπ αληηθεηκεληθά ζηεξνχκελνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη 

ηαπηνρξφλσο απνηειεί θαη  ην κνλαδηθφ έγγξαθν απφ ην νπνίν αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηάο 

ηνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ηνπ κε ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο, αξθεί ε 

επίδεημε ηεο απφθαζεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη δελ αλαδεηνχληαη πεξαηηέξσ 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 

 

      Β’ Τπνρξεώζεηο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ 

 

      Με ηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/05, 

φπσο ηζρχεη, ππνρξεψζεσλ, ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο 
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ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 3386/05, φπσο ηζρχεη, θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε 

φζνπο δελ ηεξνχλ ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο. 

Δηδηθφηεξα: 

Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3731/2008, ν ππήθννο  ηξίηεο ρψξαο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα, ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο: 

α.  Κάζε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ 

β. Κάζε κεηαβνιή ηεο πξνζσπηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ηδίσο δε ηελ αιιαγή ηζαγέλεηαο, ηε 

ζχλαςε, ιχζε ή αθχξσζε γάκνπ ή ηε γέλλεζε ηέθλνπ 

γ. Τελ απψιεηα ή ηελ αλαλέσζε ή κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ 

δ.  Τελ απψιεηα ηνπ δειηίνπ δηακνλήο ή κφληκεο δηακνλήο 

ε.  Κάζε κεηαβνιή ζην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε θαη ζην είδνο ηεο απαζρφιεζεο 

ζη. Τελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

Δηδηθά ε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο γλσζηνπνηείηαη θαη ζην νηθείν αζηπλνκηθφ ηκήκα. 

Οη παξαπάλσ δειψζεηο γίλνληαη κέζα ζε δύν κήλεο αθφηνπ ζπκβεί ην αληίζηνηρν γεγνλφο, 

πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ αθνξά ζηε δήισζε  αλαλέσζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ ή άιινπ 

ηαμηδησηηθνύ εγγξάθνπ θαη ζηε δήισζε γέλλεζεο ηέθλνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα γίλνπλ κέρξη 

θαη ηελ εκεξνκελία αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ή εληόο δηεηίαο από ηε γέλλεζε ηνπ 

ηέθλνπ. 

  Σηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δελ εθπιεξψλνπλ ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, εληφο 

ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεη ν λφκνο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν χςνπο δηαθνζίσλ (200) επξώ θαη 

ηεηξαθνζίσλ (400) επξώ ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο.        

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηαβνιή αθνξά κφλν ζηελ 

αλαλέσζε ηνπ δηαβαηεξίνπ, ρσξίο λα πθίζηαηαη θακία κεηαβνιή ζηα ινηπά  ζηνηρεία ηνπ, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δειψζεη ηε κεηαβνιή, ηαπηνρξφλσο κε ηελ αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπ. 

Απηνλφεην είλαη φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα ινηπά ζηνηρεία ελλννχκε ηα ζηνηρεία ηεο 

ηαπηφηεηαο  ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη φρη κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ δηαβαηεξίνπ. 

 

Παξάδεηγκα 1 

Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, κε δηάξθεηα ηζρχνο 

απφ 30.06.2006 έσο 29.06.2008 ε νπνία έρεη επηθνιιεζεί επί ηζρπξνχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο δηαβαηεξίνπ, αληηθαηέζηεζε ην δηαβαηήξηφ ηνπ δηφηη απηφ έιεμε ζηηο 

30.04.2008.  

Ο ελ ιφγσ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ δήισζε ηε κεηαβνιή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ, θαζψο δελ 

αηηήζεθε επαλέθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, δηφηη αθελφο ην ελαπνκείλαλ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο 

ήηαλ κηθξφ θαη αθεηέξνπ ε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ, ηνπ παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα θέξεη θαη ηα δχν 

δηαβαηήξηα, θαζψο ην λέν είρε εθδνζεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιήμαληνο. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ν ππφςε 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, σο νθείιεη, πξνζθνκίδεη ην ηζρπξφ δηαβαηήξην θαη αληίγξαθν ηεο 

πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. Δθφζνλ ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο 

δηαπηζηψζεη φηη δελ έρεη επέιζεη θακία κεηαβνιή πνπ λα αθνξά ζε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, 

παξαιακβάλεη ην αίηεκα θαη ην πξνσζεί ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

Σηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

 

Παξάδεηγκα 2 

Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο  γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, κε δηάξθεηα ηζρχνο 

απφ 30.06.2006 έσο 29.06.2008 ε νπνία έρεη επηθνιιεζεί επί ηζρπξνχ θαηά ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο δηαβαηεξίνπ, αληηθαηέζηεζε ην δηαβαηήξηφ ηνπ δηφηη απηφ έιεμε ζηηο 

30.02.2008. Σην λέν δηαβαηήξην, ν ππφςε ππήθννο, αλαγξάθεηαη κε δηαθνξεηηθφ φλνκα.  
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Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ν ππφςε 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο,  πξνζθνκίδεη ην ηζρπξφ δηαβαηήξην θαη αληίγξαθν ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν θαζψο ν ελ ιφγσ ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο  είρε ηελ ππνρξέσζε λα δειψζεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, 

ηε κεηαβνιή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ, εληφο δχν κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εθδφζεθε, αθνχ έρεη 

επέιζεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηάο ηνπ θαη λα αηηεζεί ηαπηνρξφλσο επαλέθδνζε ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχνπζα άδεηα δηακνλήο ηνπ είλαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηζρχνληνο δηαβαηεξίνπ ηνπ. 

 

Παξάδεηγκα 3 

Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο ηζρπξνχ δηαβαηεξίνπ, ππνβάιιεη αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο 

δηακνλήο. 

Καηά ηελ επίδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξνζθνκίδεη λέν δηαβαηήξην, ην 

νπνίν έρεη εθδνζεί ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πνπ ελ ησ κεηαμχ  έρεη ιήμεη, ρσξίο λα 

πθίζηαηαη θακία άιιε κεηαβνιή πέξαλ ηνπ αξηζκνχ ηνπ δηαβαηεξίνπ.  

Η άδεηα δηακνλήο, ελ πξνθεηκέλσ, δελ επηθνιιάηαη αιιά επηζηξέθεηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία 

ηεο Πεξηθέξεηαο, κε επηζπλαπηφκελε θσηνηππία ηνπ λένπ δηαβαηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ ε άδεηα 

δηακνλήο λα επαλεθδνζεί. 

Σηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Αληίζεηα, εάλ ζην λέν δηαβαηήξην πθίζηαηαη κεηαβνιή πνπ αθνξά ζηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ 

ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη ην δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 

αηηήκαηνο κέρξη ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο είλαη κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ 

επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν πξφζηηκν θαη νχησο ή άιισο ππνβάιιεηαη αίηεζε επαλέθδνζεο 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.   

 

   

Σην ζεκείν απηφ εθηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζαο ζην δήηεκα δηαρείξηζεο ησλ αηηήζεσλ 

πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο ππεξεζίεο ζαο θαη ζηηο νπνίεο, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ θαθέισλ,  

δηαπηζηψλνληαη παξαβηάζεηο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Σπγθεθξηκέλα: 

α. Σε φζεο πεξηπηψζεηο νη ππεξεζίεο ζαο εμεηάδνπλ αηηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3731/2008, είλαη ζαθέο φηη αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ζπληειεζζεί νη 

παξαβηάζεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο 

απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θπξψζεηο. 

β. Σε πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λ.3731/2008 θαη εθθξεκνχλ πξνο εμέηαζε ζηηο ππεξεζίεο ζαο, ζα εμεηάδνληαη νκνίσο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3731/2008. 

γ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ ηα αηηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 

3731/2008, έρνπλ ήδε εμεηαζζεί θαη έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο βεβαίσζεο ησλ πξνζηίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηα  πξνβιεπφκελα απφ ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

βεβαηψζεθαλ θαη απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Υ. θαη εηζπξάρζεθαλ, δελ επηζηξέθνληαη, αλεμαξηήησο εάλ 

εμεηαδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θάπνηα απφ απηά δελ ζα έπξεπε λα επηβιεζνχλ, θαζφηη δελ 

πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία δηαγξαθήο ηνπο.  

δ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηνπο νηθείνπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο απνθάζεηο 

επηβνιήο πξνζηίκσλ, επί αηηεκάησλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3731/2008, 

έρνπλ ήδε  εμεηαζζεί θαη έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο βεβαίσζεο ησλ πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηα νπνία εμεηαδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

δελ ζα έπξεπε λα επηβιεζνχλ θαη δελ  έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζα πξέπεη, λα 

επηζηξαθνχλ ζηελ ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθιεζνχλ. Αλ επηδφζεθαλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη δελ βεβαηψζεθαλ απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Υ., 
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θαηά ζπλέπεηα δελ εηζπξάρζεθαλ, νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο 

επαλεμέηαζεο ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Δάλ ηα πξφζηηκα βεβαηψζεθαλ απφ ηελ νηθεία Γ.Ο.Υ. θαη εηζπξάρζεθαλ δελ επηζηξέθνληαη, 

θαζφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαγξαθή ηνπο.    

 

Σα παξαπάλσ αλαθεξόκελα εθαξκόδνληαη ζε όιεο ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο, πιελ απηώλ 

πνπ αθνξνύλ ζε παξαβίαζε εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο δήισζεο αλαλέσζεο δηαβαηεξίνπ ή 

άιινπ ηαμηδησηηθνύ εγγξάθνπ θαζώο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαβίαζε 

ππνρξέσζεο  δήισζεο γέλλεζεο  ηέθλνπ, γηα ηηο νπνίεο πθίζηαληαη δηαθνξεηηθέο πξνβιέςεηο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ  δηαδηθαζία, ηηο πξνζεζκίεο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη παξαβίαζε ππνρξέσζεο δήισζεο γέλλεζεο ηέθλνπ ζηελ Διιάδα, 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην θεθάιαην Γ’ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

 Γηα ηηο πξνζεζκίεο, ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ηε δηαγξαθή ησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ 

πνπ έρνπλ επηβιεζεί ιφγσ κε εκπξφζεζκεο δήισζεο ησλ κεηαβνιψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαλέσζε 

δηαβαηεξίνπ, εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

α. Σε φζεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ππνβιεζεί αηηήκαηα αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο,  κεηά ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 3731/2008 θαη πθίζηαηαη αλαλέσζε δηαβαηεξίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ 

ζεκείνπ πνπ απηή  ζπληειέζζεθε, είλαη ζαθέο φηη εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

β. Σε φζεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3731/2008 θαη 

εθθξεκνχλ ζηηο ππεξεζίεο ζαο, αηηήκαηα αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο, ζηα νπνία δηαπηζηψλεηε φηη 

ε δήισζε αλαλέσζεο δηαβαηεξίνπ, γίλεηαη εληφο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3731/2008, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ πνπ απηή ζπληειέζζεθε, 

δελ επηβάιιεηε πξφζηηκν θαη εθδίδεηε ηηο αληίζηνηρεο  άδεηεο δηακνλήο 

γ. Σε φζεο πεξηπηψζεηο  έρνπλ επηβιεζεί  πξφζηηκα ιφγσ κε εκπξφζεζκεο δήισζεο  

αλαλέσζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ, εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο, σο ίζρπε θαη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

θαθέινπ δηαπηζηψλεηε φηη ε δήισζε ηεο αλαλέσζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ έγηλε κεηά ην δηάζηεκα ηνπ 

ελφο κελφο  αιιά ζε θάζε πεξίπησζε  πξηλ ή ηαπηνρξφλσο  κε ηελ αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο έρνπλ απνζηαιεί ζηνπο νηθείνπο δήκνπο ή 

θνηλφηεηεο θαη δελ έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ζηηο 

ππεξεζίεο ζαο πξνθεηκέλνπ λα αλαθιεζνχλ. Δάλ παξαιήθζεθαλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ 

έρνπλ βεβαησζεί απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Υ., θαηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ εηζπξαρζεί, νη ελδηαθεξφκελνη ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε επαλεμέηαζεο ηεο απφθαζεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ. Δάλ έρνπλ 

ήδε βεβαησζεί απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Υ. θαη έρνπλ εηζπξαρζεί, ζα δηαγξαθνχλ θαη ζα επηζηξαθνχλ 

ζηνπο δηθαηνχρνπο, ηα πνζά πνπ θαηέβαιαλ.  

Γηα ηε δηαδηθαζία  δηαγξαθήο ησλ εηζπξαρζέλησλ  πξνζηίκσλ ζα ζαο ελεκεξψζνπκε κε 

ζρεηηθφ έγγξαθν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ.  

Δπηζεκαίλνπκε όηη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ππνβάιινληαη αηηήκαηα ζην πιαίζην 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, όπνπ σο γλσζηόλ ηα αηηήκαηα ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 

ππνβάιινληαη ηαπηνρξόλσο κε ηελ αίηεζε γηα άδεηα δηακνλήο ηνπ ζπληεξνύληνο θαη  

δηαπηζηώλεηε παξαβίαζε εθπιήξσζεο ππνρξεώζεσλ (π.ρ. κεηαβνιή δηεύζπλζεο) ζα 

επηβάιιεηαη πξόζηηκν κόλν ζην ζπληεξνύληα θαη όρη ζηα ινηπά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

Γ’ Θέκαηα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο 

  

Με ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5 ηνπ  ίδηνπ άξζξνπ, ξπζκίδνληαη ζπλνιηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε.  
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Όπσο είλαη γλσζηφ ην δηθαίσκα ζηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ησλ ππεθφσλ  ηξίησλ ρσξψλ 

ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 131/2006 κε ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία ε 2003/86/ΔΚ ζρεηηθή Οδεγία. 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ., θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία 

πνπ απαηηείηαη λα αθνινπζήζνπλ νη λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ,  

πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε είζνδνο θαη ε δηακνλή ζηε ρψξα, ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο  ηνπο,  ηα 

νπνία δηακέλνπλ  εθηφο ηεο ειιεληθήο  επηθξάηεηαο. 

 Απφ ηα παξαπάλσ θαη απφ ηελ θπξηνιεθηηθή απφδνζε ηνπ φξνπ «νηθνγελεηαθή επαλέλσζε» 

ππνδειψλεηαη ζαθψο φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη θαηά πξψηνλ ε 

νηθνγέλεηα λα έρεη ήδε ζπζηαζεί, αλεμαξηήησο εάλ απηή ζπζηάζεθε πξηλ ή κεηά ηελ είζνδν ηνπ 

ζπληεξνχληνο θαη θαηά δεχηεξν, ηα κέιε ηεο ήδε ζπζηαζείζαο νηθνγέλεηαο λα δηακέλνπλ εθηφο  

Διιάδαο. 

 Πξνθαλψο ινηπφλ νη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ. δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη νηθνγέλεηεο ζπζηήλνληαη ζηελ Διιάδα απφ λφκηκα δηακέλνληεο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ. Ωζηφζν, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ξεηήο ζρεηηθήο ξχζκηζεο, νη ππφςε δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαλ αλαινγηθά θαη γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ 

νη νηθνγέλεηεο  ζπζηήλνληαη ζηελ Διιάδα. 

 Ωο εθ ηνχηνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα ζεζκνζεηεζνχλ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ψζηε λα δηαζαθεληζζεί πιήξσο ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην θαζεζηψο δηακνλήο ησλ 

ελ ιφγσ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

 Έηζη: 

Σε πεξηπηψζεηο πνπ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δηακέλεη ζηελ Διιάδα κε άδεηα δηακνλήο γηα 

έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λ.3386/05 θαη ζπλάπηεη γάκν κε έηεξν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, επίζεο 

θάηνρν άδεηαο δηακνλήο ηνπ ίδηνπ λόκνπ, είηε ν γάκνο ηειεζζεί ζηελ Διιάδα είηε ζηελ αιινδαπή, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ρσξίο ελ πξνθεηκέλσ 

λα αλαδεηείηαη ε απφδεημε θαηνρήο εθ κέξνπο ηνπ ζπληεξνχληνο επαξθψλ πφξσλ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ελ ιφγσ δηάηαμε δελ θαηαξγεί ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο,  πνπ βάζεη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 131/2006 Π.Γ., ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ζπληεξνχληνο. 

Έηζη, ν ζπληεξψλ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ Π.Γ. θαη ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, αλεμαξηήησο εάλ  ηνπ επηηξέπεη λα 

αιιάμεη ζθνπφ, λα δηακείλεη ζηελ Διιάδα κφληκα, λα θαηέρεη δειαδή άδεηα δηακνλήο γηα ηελ νπνία 

δελ πθίζηαηαη ζρεηηθφο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ή ζπγθεθξηκέλν φξην αλαλεψζεσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ε κνληκφηεηα ηεο δηακνλήο δελ αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζνλ δηθαηνχηαη ή επηζπκεί ν 

ελδηαθεξφκελνο λα αηηεζεί ηελ απφθηεζε ησλ αληίζηνηρσλ αδεηψλ κφληκεο δηακνλήο (δεθαεηνχο 

δηάξθεηαο ή άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο).  

 Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη φηη δηαζέηεη θαηάιιειν θαηάιπκα, ηθαλφ λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ ηδίνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνπ θνξέα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εμφδσλ λνζειείαο, ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ε νπνία κπνξεί λα 

θαιχςεη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηνλ βαξχλνπλ. 

 

 

Παξάδεηγκα 

Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα ζπνπδέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ 

ζηελ Διιάδα, ζπλάπηεη γάκν κε έηεξν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο θαηέρεη άδεηα δηακνλήο σο 

πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο.  

Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο σο πλεπκαηηθφο δεκηνπξγφο αηηείηαη άδεηα 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Τν αίηεκα απνξξίπηεηαη θαζφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

πνπ θαηέρεη άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο, δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακείλεη ζηελ Διιάδα κφληκα, 

αθνχ  θαηέρεη άδεηα  γηα ηελ νπνία πθίζηαηαη ζπγθεθξηκέλνο ρξνληθφο πεξηνξηζκφο. 

Δλ πξνθεηκέλσ ην αίηεκα ζα γίλνληαλ δεθηφ εάλ ππνβαιιφηαλ  αληηζηξφθσο, θαζφηη ε άδεηα 

δηακνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζε πλεπκαηηθνχο δεκηνπξγνχο, δελ πθίζηαηαη ζε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη 

δελ ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλν φξην αλαλεψζεσλ.  



 12 

 

Απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα  πξνθχπηεη επηπιένλ φηη ζηηο  πεξηπηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζην 

ξπζκηζηηθφ πεδίν ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 4
α
 ηνπ λ.3731/2008, ην αίηεκα γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε, πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ, φπσο άιισζηε έρνπκε αλαθέξεη θαη ζε 

πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο, δελ ζπληζηά  αιιαγή ζθνπνχ αιιά ππνβάιιεηαη ιφγσ κεηαβνιήο ηεο 

πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ειέγρνπο, πιελ απηψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε.   

Τν ζρεηηθφ αίηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο 

είηε θαηά ηελ αλαλέσζή ηεο. 

Πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ηα παξαπάλσ 

εθαξκφδνληαη  πιήξσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ  είραλ ζπλάςεη   γάκν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λφκηκεο δηακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη δηαηήξεζαλ  ην θαζεζηψο δηακνλήο 

ηνπο, ρσξίο λα αηηεζνχλ, ακέζσο κεηά ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ, άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε. 

Σηνπο  ελ ιφγσ ππεθφνπο  ηξίησλ ρσξψλ παξέρεηαη νκνίσο ε δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ άδεηα 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ρσξίο λα αλαδεηείηαη ε απφδεημε θαηνρήο  εθ κέξνπο ηνπ 

ζπληεξνχληνο ησλ απαηηνχκελσλ επαξθψλ πφξσλ. 

Από ηα πξναλαθεξζέληα γίλεηαη ζαθέο όηη  βαζηθό θξηηήξην ππαγσγήο ησλ ππεθόσλ  

ηξίησλ ρσξώλ ζηηο ππόςε δηαηάμεηο, απνηειεί ε ζύζηαζε ηεο  νηθνγέλεηαο ζηελ Διιάδα, ζε 

ρξόλν πνπ νη ελδηαθεξόκελνη δηέκελαλ  λόκηκα, κε άδεηα δηακνλήο, ζηελ Διιάδα.   

 

 

Παξάδεηγκα  

Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο δηακέλεη ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ζπλάπηεη γάκν κε έηεξν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ν νπνίνο 

δηακέλεη επίζεο κε άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ην θαζεζηψο δηακνλήο ηνπο ρσξίο λα αηηεζεί θαλείο εθ ησλ δχν άδεηα 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Μεηά ηελ πάξνδν εηψλ ν έλαο εθ ησλ ζπδχγσλ αηηείηαη  

θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. 

Δλ πξνθεηκέλσ δελ ζα εμεηαζζεί ε επάξθεηα ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε  πφξσλ, θαζφηη ε βνχιεζε είλαη λα δηαηεξεζεί ε ελφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ Διιάδα. 

 

 

Η άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζα είλαη ηζφρξνλε κε  ηελ άδεηα δηακνλήο 

ηνπ ζπληεξνχληνο, πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ν ζπληεξψλ θαηέρεη άδεηα δηακνλήο αφξηζηεο ή 

δεθαεηνχο δηάξθεηαο ή άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο. Σηελ πεξίπησζε  απηή, 

αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηείρε ν ελδηαθεξφκελνο, ε άδεηα 

δηακνλήο πνπ ζα ρνξεγείηαη ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ελφο έηνπο, κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 

εκεξνκελία ηεο αίηεζεο.  

Άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ρνξεγείηαη θαη ζε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

αηηνχληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δηέκελαλ ήδε ζηελ Διιάδα κε άδεηα δηακνλήο σο 

ζπληεξνχκελα κέιε. 

 

Παξάδεηγκα   

 Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο  δηακέλεη ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία. Με ηνλ ελ 

ιφγσ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο δηακέλεη ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ην 

αλήιηθν ηέθλν ηνπ, απφ πξνεγνχκελν γάκν, γηα ην νπνίν ηνπ έρεη αλαηεζεί επηζήκσο ε επηκέιεηα. 
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Ο ππφςε ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ζπλάπηεη γάκν ζηελ Διιάδα κε έηεξν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο θαη 

θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ αηηείηαη άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

γηα ηνλ ίδην θαη ην αλήιηθν ηέθλν ηνπ κε ηνλ λέν ζχδπγν. 

Δθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε θαη ζηα δχν κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.  

  

Η απόδεημε θαηνρήο επαξθώλ πόξσλ εθ κέξνπο ηνπ ζπληεξνύληνο δελ ζα αλαδεηείηαη 

νύηε θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ  δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε πνπ ρνξεγνύληαη 

βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 4
α
  ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3731/2008.  

 

Γ’ Υνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε ηέθλα ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ γελληνύληαη ζηελ Διιάδα 

 

 Η πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 4, ζε ζπλδπαζκό κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 

5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3731/2008, απνηειεί κηα ελφηεηα δηαηάμεσλ ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη ηειεπηαίεο κηαο ζεηξάο πξσηνβνπιηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη ην Υπνπξγείν καο γηα 

ηελ ηαθηνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία θαζεζηψηνο αζθάιεηαο γηα φια ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηψλ πνπ 

γελληνχληαη ζηελ Διιάδα ή έρνπλ εηζέιζεη κε ζεψξεζε εηζφδνπ γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ή 

έρνπλ λνκηκνπνηεζεί κε θάπνην πξφγξακκα λνκηκνπνίεζεο, κε ζεκαληηθφηεξε φισλ, ηε δηάηαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 7  γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο δεχηεξεο γεληάο κεηαλαζηψλ. 

 Δηδηθφηεξα: 

Όια ηα αλήιηθα ηέθλα λφκηκα δηακελφλησλ ζηε ρψξα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

γελληνχληαη ή έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα, θαιχπηνληαη απφ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ γνλέα κε ηνλ 

νπνίν δηακέλνπλ θαη απφ ηνλ νπνίν ζπληεξνχληαη, κέρξη λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζε 

απηά αηνκηθήο  άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 

Τνχην, δελ απαιιάζζεη ζε θακία πεξίπησζε ηα ηέθλα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ απφ ηελ 

ππνρξέσζε θαηνρήο άδεηαο δηακνλήο, νχηε ηνπο γνλείο απφ ηελ ππνρξέσζε δήισζεο ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ, αιιά παξέρεη ηε δπλαηφηεηα, 

κέρξη λα ππνβιεζεί αληίζηνηρν αίηεκα, νπνηεδήπνηε θαη αλ ππνβιεζεί ηνύην θαη πάλησο πξηλ 

ηελ ελειηθίσζή ηνπο, λα κε ζεσξνχληαη, εμ’ αηηίαο ηεο κε ππνβνιήο αηηήκαηνο ή ηεο παξάιεηςεο 

δήισζεο ηεο γέλλεζήο ηνπο σο παξάλνκα δηακέλνληα ζηε ρψξα.  

Η δηακνλή δειαδή ησλ γελλεζέλησλ ζηελ Διιάδα ηέθλσλ λνκηκνπνηείηαη απφ ηελ άδεηα 

δηακνλήο ηνπ γνλέα ηνπο θαη κπνξνχλ νπνηεδήπνηε, κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο, λα ιάβνπλ άδεηα 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, αλεμαξηήησο  εάλ έρεη ππνβιεζεί θαηά ην παξειζφλ αίηεζε 

ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο ζε απηά θαη αλεμαξηήησο εάλ ηα παηδηά γελλήζεθαλ πξηλ 

ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 3731/2008. 

Σε φζεο δε πεξηπηψζεηο  ε δήισζε γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ θαη ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

δηακνλήο ππνβάιινληαη εληφο δηεηίαο απφ ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ δελ επηβάιιεηαη ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 3386/05, φπσο ηζρχεη, 

πξφζηηκν. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα γελλεζέληα πξηλ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ.3731/2008, εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αηηεκάησλ πνπ εθθξεκνχλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή ζηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ 

θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη  αθνξνχλ ζε ηέθλα πνπ έρνπλ γελλεζεί πξηλ ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ. 

Έηζη: 

α. Γελ πθίζηαηαη πξφβιεςε επηζηξνθήο πξνζηίκσλ  ζηηο  πεξηπηψζεηο πνπ  αληίζηνηρα 

αηηήκαηα, βάζεη ησλ πξνηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο 

εγθπθιίνπο, έγηλαλ  δεθηά θαη έρνπλ εθδνζεί νη άδεηεο δηακνλήο,  αλεμαξηήησο εάλ ε δήισζε ηεο 

γέλλεζεο ησλ ηέθλσλ θαη ην αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ππνβιήζεθε εληφο δηεηίαο 

απφ ηε γέλλεζή ηνπο.  
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β. Δθθξεκή αηηήκαηα ζηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο, εθφζνλ θαηά ηα ινηπά ν 

θάθεινο είλαη πιήξεο θαη ε αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ππνβιήζεθε πξηλ ηελ πάξνδν 

δηεηίαο απφ ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ, πξνσζνχληαη άκεζα ζηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη αληίζηνηρεο άδεηεο δηακνλήο. Σε φζεο 

πεξηπηψζεηο ηα ζρεηηθά αηηήκαηα είραλ παξαιεθζεί ρσξίο λα ρνξεγεζεί βεβαίσζε θαηάζεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ηχπνπ Α΄, πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ θαθέισλ, θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο. 

Σε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ην αίηεκα ππνβιήζεθε κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ 

ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ θαη ν θάθεινο είλαη πιήξεο, ρνξεγείηαη, σο άλσ, βεβαίσζε ηχπνπ Α΄ θαη  

πξνσζείηαη  άκεζα ν θάθεινο ζηελ Πεξηθέξεηα, κε ζρεηηθή κλεία ηεο παξαβίαζεο εθπιήξσζεο ηεο 

ππνρξέσζεο. 

γ. Αηηήκαηα πνπ έρνπλ δηαβηβαζηεί θαη εθθξεκνχλ ζηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη 

Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, εμεηάδνληαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ.  

Καηά ζπλέπεηα, ζε φζεο πεξηπηψζεηο ηα ζρεηηθά  αηηήκαηα είραλ ππνβιεζεί εληφο δηεηίαο 

απφ ηε γέλλεζε ησλ ηέθλσλ θαη νη θάθεινη είλαη πιήξεηο, εθδίδνληαη νη αληίζηνηρεο άδεηεο 

δηακνλήο. Δάλ ηα αηηήκαηα είραλ ππνβιεζεί κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηε γέλλεζε ησλ ηέθλσλ, 

επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πξφζηηκα θαη νη άδεηεο δηακνλήο 

εθδίδνληαη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

δ. Σε πεξηπηψζεηο πνπ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα  έρνπλ ήδε εμεηαζζεί βάζεη ησλ πξνηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ θαη έρνπλ επηβιεζεί αληίζηνηρα πξφζηηκα, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο ησλ νπνίσλ   

έρνπλ απνζηαιεί ζηνπο νηθείνπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο θαη δελ έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο, επηζηξέθνληαη ζηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο πξνθεηκέλνπ λα αλαθιεζνχλ νη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο. 

Δάλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο  παξαιήθζεθαλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ βεβαηψζεθαλ 

απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Υ., θαηά ζπλέπεηα δελ εηζπξάρζεθαλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε επαλεμέηαζεο ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Δάλ ηα πξφζηηκα έρνπλ βεβαησζεί απφ ηηο νηθείεο Γ.Ο.Υ. θαη έρνπλ εηζπξαρζεί δελ 

επηζηξέθνληαη, θαζφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία δηαγξαθήο.  

ε. Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 3731/2008, αλεμαξηήησο 

εάλ ην ηέθλν γελλήζεθε πξηλ ή κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ππφςε λφκνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο από ηε γέλλεζε,  αθνξά ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο  

αλήιηθα ηέθλα, ζα επηβάιιεηαη έλα πξόζηηκν. 

 

Σην πλεχκα ηεο ηαθηνπνίεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηακνλήο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θηλείηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε θαη ε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηνπ λ.3731/2008, παξέρνληαο, γηα κία αθφκε θνξά ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο 

δηακνλήο ζε ηέθλα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είηε εηζήιζαλ ζηελ Διιάδα κε ζεψξεζε εηζφδνπ 

γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε είηε λνκηκνπνηήζεθε  ε δηακνλή ηνπο κε θάπνην απφ ηα πξνγξάκκαηα 

λνκηκνπνίεζεο θαη είραλ ιάβεη άδεηα δηακνλήο, απηή  γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,  δελ αλαλεψζεθε 

ηαπηφρξνλα κε ηνπ ζπληεξνχληνο. 

Σηα παηδηά απηά, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα  δηακέλνπλ ζηε ρψξα κπνξεί λα ρνξεγεζεί άδεηα 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, εάλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα κέρξη 30.06.2009. 

Τα αηηήκαηα απηά δελ ζεσξνχληαη  εθπξφζεζκα θαη εμ’ απηνχ ηνπ ιφγνπ δελ επηβάιινληαη 

ηα πξνβιεπφκελα πξφζηηκα. 

Οη άδεηεο δηακνλήο ζα εθδνζνχλ  κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο 

θαη ζα ιήγνπλ ηαπηνρξφλσο κε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο. Με φκνην ηξφπν ζα 

εμεηαζζνχλ θαη νη ηπρφλ εθθξεκείο αηηήζεηο. 

 

Δ’ Απόδνζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ επί καθξόλ δηακέλνληνο ζε ηέθλα ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ 

γελληνύληαη ζηελ Διιάδα 
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Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3731/2008, απνηεινχλ φπσο 

πξναλαθέξζεθε  ην  ζεκαληηθφηεξν βήκα   γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ αζθάιεηαο δηθαίνπ, γηα ηε  δεχηεξε γεληά κεηαλαζηψλ, γηα ηα παηδηά απηά πνπ 

γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα, έρνπλ κεηέιζεη ειιεληθήο παηδείαο θαη έρνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

εληαρζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο,  απνδίδεηαη ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, 

κε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε απφδνζή ηνπ, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζηε 

δεχηεξε γεληά  κεηαλαζηψλ, ζηα παηδηά απηά πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ κεηέιζεη 

ειιεληθήο παηδείαο, εμαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ίζε κεηαρείξηζε κε ηνπο εκεδαπνχο  θαη παξέρνληάο 

ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα αλαλεψλνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο αλά πεληαεηία, ρσξίο απηή λα είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε θάπνην ζθνπφ θαη θαηά ζπλέπεηα ρσξίο λα αλαδεηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαλέσζή ηεο. 

Σπγθεθξηκέλα:  

  Όια ηα άλσ ηνπ 18
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο, ηέθλα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ηα νπνία γελλήζεθαλ 

θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, αλεμαξηήησο εάλ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αίηεζεο είλαη 

ήδε θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί γηα θάπνηνλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ  ή 

δελ θαηέρνπλ θαλέλα ηίηιν δηακνλήο, εθφζνλ: 

 

α. Οη γνλείο ηνπο δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα Σε πεξίπησζε κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ή 

ζαλάηνπ ή δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ ηνπ αηηνχληνο αξθεί λα πθίζηαηαη  

λνκηκφηεηα  δηακνλήο ηνπ γνλέα κε ηνλ νπνίν δηέκελε θαηά ηελ εκεξνκελία ελειηθίσζήο ηνπ. 

β. Έρνπλ δηαλχζεη πξσηνβάζκηα θαη γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθία ηνπο θαη ε άδεηα 

εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, αλεμαξηήησο εάλ ε άδεηα 

δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο  εθδφζεθε απφ άιιε αξρή.  

Πξνο απφδεημε πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζα 

πξνζθνκίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ.1768/27.01.2009 απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. 

Ο ηχπνο ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ εθδίδεηαη  είλαη «Δπί καθξφλ δηακέλσλ - Ν. 3731/2008» 

θαη έρεη δηάξθεηα πέληε έηε. 

Ο θάηνρνο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο δηακνλήο απνιακβάλεη  ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνλ εκεδαπφ 

φζνλ αθνξά: 

 

α. Σελ πξόζβαζε ζηε κηζζσηή ή κε κηζζσηή δξαζηεξηόηεηα θαη ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο 

θαη εξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ όξσλ απόιπζεο θαη ακνηβήο. Γελ επηηξέπεηαη πξόζβαζε 

ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ηελ άζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο.  

β. Σελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνηξνθηώλ 

ζπνπδώλ. 

γ. Σελ αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη άιισλ ηίηισλ. 

δ. Σελ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλσληθήο αξσγήο θαη 

πξνζηαζίαο, όπσο απηά νξηνζεηνύληαη ζην πιαίζην ηδίσο ησλ λ. 4051/1960 «Πεξί εληζρύζεσο 

απξνζηάηεπησλ παίδσλ» (ΦΔΚ Α΄68), λ.δ. 57/1973 «Πεξί ιήςεσο κέηξσλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο νηθνλνκηθώο αδπλάησλ θαη θαηαξγήζεσο ησλ δηεπνπζώλ ηνλ ζεζκόλ ηεο απνξίαο 

δηαηάμεσλ» (ΦΔΚ Α΄149), λ. 1302/1982 «Γηα ηελ επηθύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο εξγαζίαο 

αξ.103/1952(ΦΔΚ Α΄133), λ. 2101/1992 «Κύξσζε ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηα δηθαηώκαηα 

ησλ παηδηώλ» (ΦΔΚ Α΄192), Ν. 3454/2006 «Δλίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

(ΦΔΚ Α΄75). 
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ε. Σηο θνξνινγηθέο δηεπθνιύλζεηο. 

ζη. Σελ πξόζβαζε θαη παξνρή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ 

θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο δηαδηθαζίεο απόθηεζεο ζηέγεο. 

δ. Σελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηεο εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζε νξγαλώζεηο 

εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηώλ ή ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηεο νπνίαο ηα κέιε αζθνύλ 

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνληαη από 

απηόλ ηνλ ηύπν νξγάλσζεο, ππό ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί δεκόζηαο ηάμεο θαη 

δεκόζηαο αζθάιεηαο. 

ε.  Σελ ειεύζεξε θίλεζε θαη εγθαηάζηαζε ζην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Σν 

δηθαίσκα απηό κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 

3386/05. 

Τν δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ζηνηρείσλ β, δ, ε, ζη 

θαη δ ηεο παξ. 1 αζθείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο, 

επξίζθεηαη εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο Φψξαο. 

Τν δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πεξηνξίδεηαη σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζε κηζζσηή ή κε 

κηζζσηή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αζθείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ Έιιελεο ή πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δ.Ο.Φ. 

Δπνκέλσο από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λ.3731/2008 όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ 

θξάηνπο νθείινπλ, θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπο κε ηνπο θαηόρνπο  αδεηώλ δηακνλήο «Δπί καθξόλ 

δηακέλσλ - Ν. 3731/2008», λα παξέρνπλ ππεξεζίεο αληίζηνηρεο κε ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, 

όκνηεο κε απηέο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηόρνπο αδεηώλ δηακνλήο «Δπί καθξόλ δηακέλσλ ΔΚ» 

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 150/2006. 

 

Η άδεηα δηακνλήο αλαλεψλεηαη γηα πέληε έηε θάζε θνξά κε κφλε πξνυπφζεζε φηη ν 

ελδηαθεξφκελνο εμαθνινπζεί λα δηακέλεη ζηε ρψξα θαη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη 

πνπ ηνλ θαζηζηνχλ επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο  επηζπκεί θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπ, σο «Δπί καθξφλ δηακέλσλ – Ν. 3731/2008» ή θαηά ηελ αλαλέσζή ηεο, λα απνθηήζεη 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 150/2006 ζα πξέπεη λα 

πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ππφςε δηαηάμεηο. 

 

 

 

ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3731/2008 

  

Ρπζκίζεηο εηδηθώλ ζεκάησλ 

 

Α’ Αξρεγνί νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ηνπξηζκνύ 

  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο  παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45, παξέρεηαη δηθαίσκα  

ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα κε ζεψξεζε εηζφδνπ σο αξρεγνί 

νξγαλσκέλσλ νκάδσλ ηνπξηζκνχ, λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα άδεηα δηακνλήο, κεηά ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηε ρψξα θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ, θαζψο ην δηάζηεκα ησλ πέληε εκεξψλ απφ ηελ 

άθημή ηνπο ζηε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, πνπ ηνπο παξείρε ε 

δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.3386/2005, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζχληνκν.  

 

Β’ Άδεηεο δηακνλήο γηα εηδηθνύο ιόγνπο  
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45  θαη ζην πιαίζην 

απνηειεζκαηηθφηεξεο  πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, νη άδεηεο δηακνλήο γηα 
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αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ρνξεγνχληαη  κε κφλε ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα ηελ ηέιεζε ησλ 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη φρη αθφηνπ εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε.  

Δηδηθφηεξα: 

Υπήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ζχκαηα εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1 

έσο 3 ηνπ λ.927/1979, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, κε 

κφλε ηελ άζθεζε  πνηληθήο δίσμεο έλαληη ησλ ππαηηίσλ ηεο πξάμεο θαη κέρξη ηελ έθδνζε 

ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο. Μεηά ηελ έθδνζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ψζηε λα 

δηθαηνινγείηαη αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ε άδεηα δηακνλήο 

κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ.   

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ζεζκνζεηείηαη ην 

δηθαίσκα ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3386/05 θαη ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαηείραλ θαηά ην 

παξειζφλ  άδεηα δηακνλήο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, πιένλ ηεο θαηνρήο 

δηαβαηεξίνπ κε ζεψξεζε εηζφδνπ ζηε ρψξα ή ιήμαζαο άδεηαο δηακνλήο, είλαη ε απνδεδεηγκέλε 

επίθιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε δηακνλή ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο 

ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα   

Η δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο έμε κήλεο θαη δελ 

αλαλεψλεηαη γηα ηελ ίδηα αηηία παξά κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο  ινηπνχο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05. 

Οη ππφςε άδεηεο δηακνλήο είηε έρνπλ ρνξεγεζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 είηε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3386/05,  παξέρνπλ ζηνλ θάηνρφ 

ηνπο δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ.  

Γηθαίσκα ζηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξέρεηαη κφλν ζηνπο 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη πξηλ ιάβνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ άξζξνπ 44, θαηείραλ άδεηα 

δηακνλήο πνπ ηνπο επέηξεπε λα ηελ αζθνχλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δξαζηεξηφηεηα δελ έρεη 

δηαθνπεί. 

Η ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε θξίζεθε ζθφπηκε πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθφπηεηαη ε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πεξηέξρνληαη ζε θαζεζηψο 

κε λφκηκεο δηακνλήο θαη επαλαλνκηκνπνηνχληαη ή ιακβάλνπλ άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο 

ιφγνπο εμ’ αηηίαο πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία θαη νη νπνίνη, δεδνκέλεο ηεο κέρξη ζήκεξα  

δπλαηφηεηαο  πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε θαη κφλν, εμαλαγθάδνληαλ ζε δηαθνπή ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαη ππνρξεψλνληαλ θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο λα 

αηηεζνχλ εθ λένπ αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο  άδεηεο δηακνλήο ηνπ άξζξνπ 44 ζα αλαγξάθεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ ή ζηελ 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οη άδεηεο δηακνλήο ηνπ άξζξνπ 44 φπσο πξναλαθέξζεθε, αλαλεψλνληαη γηα θάπνηνλ απφ ηνπο 

ιφγνπο ηνπ λφκνπ. Γηα ηελ αλαλέσζή ηνπο πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο θαηέρεη άδεηα δηακνλήο πνπ ηνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο επηζπκεί αλαλέσζε γηα 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα αλαδεηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη γηα ηελ 

αξρηθή ρνξήγεζε. 

Σπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνπκε φηη ν θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44, έρεη δηθαίσκα λα αηηεζεί άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο 

δηάξθεηαο, εθφζνλ δηακέλεη λφκηκα ζηελ Διιάδα γηα δέθα έηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αληίζηνηρεο 

αίηεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δηάζηεκα δηαθνπήο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηακνλήο ηνπ θαη ηεο 

επαλαλνκηκνπνίεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην ηξίκελν. 
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Γ’ Κπξώζεηο  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 83 πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ 

εμέξρνληαη ή επηρεηξνχλ λα εμέιζνπλ απφ ην ειιεληθφ έδαθνο ή εηζέξρνληαη ή επηρεηξνχλ λα 

εηζέιζνπλ  ζε απηφ ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, επηβάιινληαη πιένλ  θαη ζηνπο πνιίηεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

Γ’ Υνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε ππεθόνπο Αιβαλίαο ησλ νπνίσλ απνξξίπηεηαη ή 

αλαθαιείηαη Δηδηθό Γειηίν Σαπηόηεηαο Οκνγελνύο  

Με  ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45,  ζεζκνζεηείηαη 

δηάηαμε αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ 

λ.3386/2005. 

Παξέρεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα  κεηάβαζεο ζην θαζεζηψο ηνπ λ.3386/05,  θαη’ αλαινγία 

κε ηνπο ππεθφνπο ρσξψλ ηεο πξψελ Σνβηεηηθήο Έλσζεο, ησλ νπνίσλ απνξξίπηεηαη αίηεζε γηα 

απφθηεζε ειιεληθήο ηζαγέλεηαο ή ρνξήγεζε Δ.Γ.Τ.Ο., ιφγσ κε απφδεημεο ηεο νκνγελεηαθήο ηνπο 

ηδηφηεηαο θαη ζηνπο ππεθφνπο Αιβαλίαο πνπ θξίλνληαη αιινγελείο. 

Τνχην, πέξαλ ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θξίζεθε ζθφπηκν θαη γηα 

ιφγνπο πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ ππαγνκέλσλ ζηηο ππφςε ξπζκίζεηο, δηακέλνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο επί καθξφλ ζηε ρψξα, 

φπνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ θχθιν ησλ βηνηηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ εληαρζεί 

πιήξσο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

Δηδηθφηεξα: 

Υπήθννη Αιβαλίαο πνπ δηακέλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είηε κε βεβαίσζε ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ρνξήγεζε ΔΓΤΟ, εμάκελεο δηάξθεηαο, είηε κε ΔΓΤΟ ηνπ νπνίνπ ε ηζρχο 

έιεμε θαη δελ αλαλεψζεθε, δηφηη δελ απέδεημαλ νκνγελεηαθή ηδηφηεηα, κπνξνχλ, κεηά ηελ επίδνζε 

ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηνπ 

λ.3386/2005, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

λ.3731/2008, εθφζνλ: 

α. Τν αίηεκά ηνπο απνξξίπηεηαη ιφγσ κε απφδεημεο ηεο νκνγελεηαθήο ηνπο ηδηφηεηαο 

β. Γηακέλνπλ, σο θάηνρνη ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ, επί ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε ζηελ Διιάδα 

γ. Έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε επί ηπρφλ αζθεζείζαο αίηεζεο αθχξσζεο 

ηεο ζρεηηθήο απνξξηπηηθήο απφθαζεο  

δ. Γελ έρεη αζθεζεί ζε βάξνο ηνπο πνηληθή δίσμε γηα ρξεζηκνπνίεζε ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ, 

πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη γηα δηάπξαμε απάηεο 

ε. Γελ πθίζηαληαη ζε βάξνο ηνπο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3536/2007 

Από ηα πξναλαθεξόκελα πξνθύπηεη ζαθώο όηη ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 3731/2008 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ππήθννη Αιβαλίαο πνπ ήηαλ θάηνρνη ΔΓΣΟ ην 

νπνίν αλαθιήζεθε δηόηη ζηελ πνξεία πξνέθπςε όηη ν θάηνρνο δελ απέδεημε νκνγελεηαθή 

ηδηόηεηα. Όκσο, γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη θαη από ηελ 

αλαθιεηηθή απόθαζε παξάγεηαη ελ ηέιεη ηζνδύλακν απνηέιεζκα, ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ησλ ελ 

ιόγσ δηαηάμεσλ κπνξνύλ λα ππαρζνύλ θαη νη ππήθννη Αιβαλίαο ησλ νπνίσλ αλαθιήζεθε ην 

Δ.Γ.Σ.Ο., θαζόηη δελ απέδεημαλ νκνγελεηαθή ηδηόηεηα, θαζώο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο ησλ ππεθόσλ Αιβαλίαο ησλ νπνίσλ 

απνξξίθζεθε αίηεζε ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο Δ.Γ.Σ.Ο.  

Η ζρεηηθή αίηεζε ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 933/2009 απφθαζε 

ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιιεηαη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα θαηνηθίαο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο απνξξηπηηθήο ή 

αλαθιεηηθήο απφθαζεο ή ηεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο επί αζθεζείζαο αηηήζεσο 

αθπξψζεσο. 
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Τα πξνβιεπφκελα ζηελ ππφςε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ δηθαηνινγεηηθά 

απεηθνλίδνπλ αθξηβψο ηελ ζπλδξνκή  ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο, ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ. 

 Σπγθεθξηκέλα, ε άλσ ησλ ηξηψλ εηψλ δηακνλή ησλ αηηνχλησλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

πξνθχπηεη απφ ηελ απνξξηπηηθή απφθαζε επί αηηήζεσο ρνξήγεζεο Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο ή απφ ηελ απνξξηπηηθή απφθαζε επί αηηήζεσο αλαλέσζεο Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε πξνεγνχκελε θαηνρή Δηδηθνχ Γειηίνπ Ταπηφηεηαο 

Οκνγελνχο, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ νπνίνπ ήηαλ νχησο ή άιισο  ηξηψλ εηψλ θαη άλσ ή απφ ηελ 

απφθαζε αλάθιεζεο Δ.Γ.Τ.Ο..   

Απφ ηελ απνξξηπηηθή ή αλαθιεηηθή απφθαζε πξνθχπηεη νκνίσο θαη ν ιφγνο ηεο απφξξηςεο 

ή αλάθιεζεο. Δλ πξνθεηκέλσ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 

ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45, είλαη ζαθέο φηη εάλ απφ ηελ απνξξηπηηθή ή αλαθιεηηθά 

απφθαζε πξνθχπηεη σο ιφγνο απφξξηςεο ή αλάθιεζεο, ε  ρξεζηκνπνίεζε ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ, 

πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ή ε δηάπξαμε απάηεο, αθφκε θαη αλ, ηε δεδνκέλε ζηηγκή,  

δελ έρεη αζθεζεί,  ζε βάξνο ησλ αηηνχλησλ, πνηληθή δίσμε, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα δελ γίλνληαη δεθηά.  

 Πξνθεηκέλνπ δε, δεδνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

75 ηνπ λ.3386/2005,  λα κελ ππάξμεη  θακία παξεξκελεία ησλ δηαηάμεσλ,  έρεη πξνβιεθζεί ξεηά 

ζην λφκν ε κε άζθεζε ζε βάξνο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, πνηληθήο δίσμεο γηα ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα  

 Σπλεπψο νη ππήθννη Αιβαλίαο ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο Δηδηθνχ 

Γειηίνπ Ταπηφηεηαο Οκνγελνχο απνξξίθζεθαλ ή αλαθιήζεθαλ ήδε ρνξεγεζέληα, ιφγσ 

ρξεζηκνπνίεζεο ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ, πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ή  ιφγσ  δηάπξαμεο 

απάηεο, είηε έρεη αζθεζεί ζε βάξνο ηνπο πνηληθή δίσμε θαη δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ηειεζίδηθε 

δηθαζηηθή απφθαζε  είηε δελ έρεη αθφκε αζθεζεί, δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν 

ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ, παξά κόλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ εθδνζεί ηειεζίδηθε αζσσηηθή 

απόθαζε γηα ηε δηάπξαμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αδηθεκάησλ θαη  εθόζνλ ην ζρεηηθό αίηεκα 

ππνβιεζεί εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο ελ ιόγσ 

απόθαζεο.  

 Γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο, κπνξνχλ επίζεο λα ππαρζνχλ ζην πεδίν ησλ ππφςε δηαηάμεσλ 

θαη νη ππήθννη Αιβαλίαο, ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα απνξξίθζεθαλ γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν, αιιά 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ λ. 3346/05,  παξαγξάθεηαη ην αμηφπνηλν ή 

παξαγξάθνληαη θαη δελ εθηεινχληαη νη επηβιεζείζεο πνηλέο θαη νη νπνίεο ηίζεληαη ζην αξρείν κε 

πξάμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα ή δεκφζηνπ θαηήγνξνπ θαηά πεξίπησζε. 

 Δάλ πθίζηαληαη πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απνξξηπηηθέο απνθάζεηο επί αηηήζεσλ 

ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο Δ.Γ.Σ.Ο. ή αλαθιεηηθέο απνθάζεηο ρνξεγεζέλησλ Δ.Γ.Σ.Ο. γηα 

ιόγνπο ρξεζηκνπνίεζεο ςεπδώλ πιεξνθνξηώλ, πιαζηώλ ή παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ ή  ιόγσ  

δηάπξαμεο απάηεο θαη έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθέο αζσσηηθέο απνθάζεηο ή έρεη παξαγξαθεί ην 

αμηόπνηλν ή έρεη παξαγξαθεί θαη δελ εθηειείηαη ε επηβιεζείζα πνηλή,  πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο 

ηνπ λόκνπ 3731/2008, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ εληόο δηαζηήκαηνο ελόο 

έηνπο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ 3731/2008. 

 Οκνίσο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηηο ππφςε δηαηάμεηο θαη νη ππήθννη Αιβαλίαο πνπ 

έρνπλ αζθήζεη αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ηεο ζρεηηθήο  απνξξηπηηθήο απφθαζεο, παξά κόλνλ κεηά 

ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο επί ηεο αζθεζείζαο αίηεζεο αθπξώζεσο θαη 

εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηώλ κελώλ από ηελ επίδνζή ηεο ή εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ 

ξεηή παξαίηεζε από  ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ.   

   Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη νη ππεξεζίεο ζαο γηα ηε κε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε αιιεινγξαθία κε ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο 

άζθεζεο ή κε ελδίθσλ κέζσλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή  ππεχζπλε δήισζε.  

 Δπηζεκαίλνπκε φηη ζρεηηθά αηηήκαηα ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3731/2008 κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη απφ ηνπο ππεθφνπο 

Αιβαλίαο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη εμαθνινπζνχλ λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα, 

αλεμαξηήησο εάλ  ηα αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε Δ.Γ.Σ.Ο. απνξξίθζεθαλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ.  
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 Οη παξαπάλσ ππήθννη Αιβαλίαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά,  εληόο έηνπο από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ 

λόκνπ. 

 Σε φζεο πεξηπηψζεηο  ππήθννη Αιβαλίαο  πνπ ππάγνληαη ζηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο έρνπλ 

ππνβάιιεη ζρεηηθά αηηήκαηα ζηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ή 

ζηε Γ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ 

άκεζα λα ππνβάιινπλ εθ λένπ αηηήκαηα ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. 

 Σεκεηψλνπκε φηη ηπρφλ εθθξεκή ζηηο ππεξεζίεο ζαο αηηήκαηα, ηα νπνία  έρνπλ ππνβιεζεί  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/2007, ζα εμεηαζζνχλ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο ππ’ αξηζ. 30/2007 

θαη 53/2007, ζρεηηθέο εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο. 

  Σηνπο αλσηέξσ ππεθφνπο Αιβαλίαο, ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο εηήζηαο δηάξθεηαο, ε νπνία 

παξέρεη πξφζβαζε ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε θαη ζηελ παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ 

θαη αλαλεψλεηαη, σο αξρηθή άδεηα δηακνλήο, γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ. 

 Γηθαίσκα ζηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξέρεηαη κφλν ζηελ  

πεξίπησζε πνπ νη ππφςε ππήθννη, σο θάηνρνη ΔΓΤΟ, αζθνχζαλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε δξαζηεξηφηεηα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, δελ έρεη επέιζεη δειαδή δηαθνπή. 

 Γηα ην ιφγν απηφ ζα εθδίδνληαη, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δχν ηχπνη αδεηψλ δηακνλήο 

ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη, θαηά πεξίπησζε, εάλ παξέρεηαη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή 

απαζρφιεζε ή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ ή ζηελ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Καηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ επηηξέπνπλ ηελ  άζθεζε αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο αηηεζεί αλαλέσζε γηα ηνλ ίδην ιφγν  

δελ ζα αλαδεηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αξρηθήο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά ηεο αλαλέσζεο, κε εμαίξεζε ηα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηελ επέλδπζε ηνπ πνζνχ ησλ 60.000 επξψ. 

 Θεσξνχκε απηνλφεην, φηη νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ αζθνχλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα αξρίζνπλ λα επηβάιινληαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν  απφ ηε ζηηγκή πνπ  ππαρζεί πιήξσο  ζην θαζεζηψο ηνπ λ.3386/2005, ήηνη, θαηά 

ηελ αλαλέσζε ηεο κεηαβαηηθήο άδεηαο δηακνλήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη φρη κφλν εθθξεκνηήησλ. 

 Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζα ήηαλ ρξήζηκν, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, λα ελεκεξψλεηαη ν 

ελδηαθεξφκελνο γηα ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα κελ 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. 

 Άδεηα δηακνλήο ρνξεγείηαη θαη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνχληνο, εθφζνλ 

ππνβιεζνχλ αληίζηνηρα αηηήκαηα. 

 Τα ελήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνχληνο, ηέθλα θαη ζχδπγνο, πνπ θαηείραλ βεβαίσζε 

ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ή ΔΓΤΟ,  ιακβάλνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ππφ ηηο απηέο κε ηνλ αηηνχληα 

πξνυπνζέζεηο. 

 Δάλ δελ ήηαλ θάηνρνη ησλ αλσηέξσ ηίηισλ δηακνλήο, ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο 

ρνξεγεζεί ε ελ ιφγσ άδεηα δηακνλήο, λα απνδεηθλχνπλ, φηη δηέκελαλ  ζηελ Διιάδα θαη 

ζπγθαηνηθνχζαλ κε ηνλ ππαγφκελν ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ, ππήθνν Αιβαλίαο, θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ηξία ηνπιάρηζηνλ έηε.  

 Γηα ηελ απφδεημε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ζα πξνζθνκίδνπλ δηαβαηήξην, απφ ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη ζπλερήο δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα, γηα ηα πξνεγνχκελα έηε θαη ππεχζπλε 

δήισζε φηη ζπγθαηνηθνχζαλ κε ηνλ ππαγφκελν ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ ππήθνν Αιβαλίαο.   

 Τα αλήιηθα θνηλά ηέθλα ησλ ζπδχγσλ ή ηα ηέθλα ηνπ/ ηεο ζπδχγνπ, γηα ηα νπνία ηνπ έρεη 

επίζεκα αλαηεζεί ε επηκέιεηα, αλεμαξηήησο εάλ θαηείραλ ή φρη  ΔΓΤΟ, σο θαηηφληεο Οκνγελνχο, 

ιακβάλνπλ άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ηζφρξνλε κε ηνπ ζπληεξνχληνο, ρσξίο λα 

εμεηάδνληαη εηζνδεκαηηθά ή άιια θξηηήξηα κε κφλε πξνυπφζεζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηείραλ 

ΔΓΤΟ, φηη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ζπγθαηνηθνχζαλ 

θαη εμαθνινπζνχλ λα ζπγθαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα, κε ην γνλέα ηνπο.  
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 Οκνίσο, ιακβάλνπλ άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη ηα  αλήιηθα ηέθλα ηνπ 

αηηνχληνο, πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απνξξηπηηθήο απφθαζεο  

 Οη άδεηεο δηακνλήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, αλαλεψλνληαη γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

λφκνπ. Σε πεξηπηψζεηο ελειίθσλ ηέθλσλ, θάησ ηνπ 21
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή αλειίθσλ πνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο  ηεο κεηαβαηηθήο άδεηαο δηακνλήο ελειηθηψλνληαη, ε ελ ιφγσ άδεηα 

δηακνλήο  κπνξεί λα αλαλεσζεί, σο απηνηειήο άδεηα δηακνλήο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 

ηνπ Π.Γ. 131/2006. 

  Σε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο δελ αθνξά ζε αξρηθή ρνξήγεζε θαηφπηλ λνκηκνπνίεζεο, αιιά είλαη άδεηα δηακνλήο πνπ 

ρνξεγείηαη πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα κεηαβνχλ ζε άιιν θαζεζηψο, δελ ζα αλαδεηείηαη ε 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο.  

Ωζηφζν, πξηλ ηε ρνξήγεζή ηεο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλάηαη ε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ησλ 

αηηνχλησλ ηπρφλ ιφγσλ πνπ ηνπο θαζηζηνχλ επηθίλδπλνπο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. 

Καηά ηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ζα ιακβάλεηε ππφςε 

ζαο ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3536/2007 θαη ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ 

ππ’ αξηζ.30/2007, εξκελεπηηθή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, εγθχθιην. 

Δθηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ζηηο απνξξηπηηθέο απνθάζεηο  γηα 

ρνξήγεζε ή αλαλέσζε Δ.Γ.Τ.Ο. πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Τάμεο, αλαθέξεηαη πξνζεζκία πξνο αλαρψξεζε απφ ηε ρψξα. 

Δάλ ηα αηηήκαηα ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

45 ηνπ λ.3731/2008, ππνβιεζνχλ εληφο ή εθηφο ηεο ηαζζφκελεο πξνο αλαρψξεζε πξνζεζκίαο θαη 

νη ελδηαθεξφκελνη θαηέρνπλ βεβαίσζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηχπνπ Α΄,  είλαη απηνλφεην φηη 

ζεσξνχληαη πιένλ λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ κπνξνχλ εμ’ απηνχ ηνπ 

ιφγνπ λα απειαζνχλ, εθηφο θαη αλ πθίζηαληαη άιινη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ επηβεβιεκέλε ηελ 

έθδνζε δηνηθεηηθήο  απφθαζεο απέιαζεο. 

Δπηπξνζζέησο, εάλ γηα ηνπο αλσηέξσ πθίζηαηαη εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν αλεπηζχκεησλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη, κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο ηχπνπ Α’, ζα πξέπεη λα  ππνβάιινπλ αίηεζε 

δηαγξαθήο απφ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν. Οη άδεηεο δηακνλήο ζα ρνξεγνχληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ν αηηψλ ζα δηαγξάθεηαη, απφ ην ζρεηηθφ θαηάινγν. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη ν λφκνο παξέρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ εληφο 

δηαζηήκαηνο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ή ηεο ηειεζίδηθεο 

δηθαζηηθήο απφθαζεο επί αζθεζείζαο αίηεζεο αθχξσζεο ή ηεο έθδνζεο ηειεζίδηθεο αζσσηηθήο 

απφθαζεο γηα ηελ δηάπξαμε αδηθεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε πξνζθφκηζε πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ 

εγγξάθσλ θαη επηπιένλ παξέρεη δηθαίσκα ππαγσγήο θαη ζηνπο ππεθφνπο Αιβαλίαο ησλ νπνίσλ ηα 

αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ΔΓΤΟ, απνξξίθζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

λ.3731/2008, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη παξέιζεη ε  ηαζζφκελε πξνο 

αλαρψξεζε πξνζεζκία  θαη ελδερνκέλσο έρνπλ ήδε  εθδνζεί ή ζα εθδνζνχλ απνθάζεηο δηνηθεηηθήο 

απέιαζεο, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ζα γίλνληαη δεθηά κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη απνθάζεηο απέιαζεο 

δελ εθηειέζηεθαλ δηφηη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ πξνζθχγεη θαηά ησλ απνθάζεσλ ζηα δηνηθεηηθά 

πξσηνδηθεία θαη έρνπλ εθδνζεί πξνζσξηλέο δηαηαγέο ή δηαηαγέο αλαζηνιήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απνθάζεσλ.  

Δίλαη απηνλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη δηνηθεηηθέο απειάζεηο  εθηειέζζεθαλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη δελ έρνπλ δηθαίσκα ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3731/2008. 

Πξνο απνθπγή θάζε παξεξκελείαο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3731/2008, ππάγνληαη κόλνλ νη ππήθννη Αιβαλίαο πνπ είραλ ππνβάιιεη 

αίηεζε ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο Δηδηθνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο Οκνγελνύο θαη ην αίηεκά ηνπο 

απνξξίπηεηαη ιόγσ κε απόδεημεο ηεο νκνγελεηαθήο ηδηόηεηαο. 

 

 

 Δ’ ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΓΙΑΜΟΝΗ ΜΔΛΩΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΤΠΗΚΟΟΤ ΣΡΙΣΗ     

ΥΩΡΑ, ΈΛΛΗΝΑ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΗ  ΑΛΛΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΜΔΛΟΤ ΣΗ Δ.Δ. ΠΟΤ ΓΔΝ 

ΚΑΣΟΥΤΡΩΝΟΤΝ ΠΡΟΩΠΟΠΑΓΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑΜΟΝΗ 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 3731/2008, 

παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζηελ Διιάδα, ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ ελφζσ δηέκελαλ λφκηκα, κε άδεηα δηακνλήο, ζηε ρψξα, ζπλάςαλε γάκν κε έηεξν ππήθνν 

ηξίηεο ρψξαο, Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κεηέβαιιαλ ην θαζεζηψο δηακνλήο 

ηνπο ιακβάλνληαο άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ή δειηίν δηακνλήο σο κέιε 

νηθνγέλεηαο ΄Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ.. 

Οη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ εθφζνλ ν γάκνο ηνπο ιχλεηαη  ή ν ζχδπγφο ηνπο 

απνβηψλεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην γάκν ηνπο  πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη λα θαηνρπξψζνπλ 

απηνηειέο ή πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα δηακνλήο, έρνπλ δηθαίσκα, εθφζνλ δειψζνπλ ηε κεηαβνιή 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θαηάζηαζεο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο 

έθδνζεο ακεηάθιεηεο απφθαζεο δηαδπγίνπ ή αθχξσζεο ηνπ γάκνπ, λα επαλέιζνπλ ζην πξφηεξν 

θαζεζηψο δηακνλήο ηνπο θαη λα  αηηεζνχλ, πξνζθνκίδνληαο ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, 

φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζ.933/2009 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, αξρηθή άδεηα 

δηακνλήο γηα ηνλ ίδην ιφγν κε απηφλ πνπ θαηείραλ πξηλ ηε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο δηακνλήο ηνπο 

θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη εθ ηνπ λόκνπ νξηδόκελεο πξνϋπνζέζεηο.  
Η παξαπάλσ δπλαηφηεηα παξέρεηαη θαη ζε φζα απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο δηέκελαλ 

λφκηκα ζηε ρψξα θαη κεηέβαιαλ αληίζηνηρα ην θαζεζηψο δηακνλήο ηνπο.  

Δθηζηνχκε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηφηεηα 

παξέρεηαη κφλν ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αηηνχληνο πνπ δηέκελαλ ήδε, λφκηκα,  ζηε ρψξα θαη 

δελ εηζήιζαλ κεηά ηε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ. Γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο ε δπλαηφηεηα  

παξέρεηαη κόλν ζε αλήιηθα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ ελδερνκέλσο εηζήιζαλ ζηε ρψξα κεηά 

ηε κεηαβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ γνλέα ηνπο. 

 

 

Παξάδεηγκα 1 

Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία ζπλάπηεη γάκν κε 

Έιιελα θαη κεηαβάιιεη ην θαζεζηψο δηακνλήο ηνπ, ιακβάλνληαο δειηίν δηακνλήο σο κέινο 

νηθνγέλεηαο Έιιελα. Μαδί κε ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο δηακέλεη, ζην πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο αλήιηθν ηέθλν ην νπνίν επίζεο  ιακβάλεη δειηίν δηακνλήο σο κέινο νηθνγέλεηαο 

Έιιελα. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ γάκνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα θαη ιακβάλνπλ  δειηίν 

δηακνλήο, σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα, νη αληφληεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. 

Μεηά απφ έλα έηνο  εθδίδεηαη απφθαζε δηαδπγίνπ, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ ππήθνν 

ηξίηεο ρψξαο λα θαηνρπξψζεη πξνζσπνπαγέο δηθαίσκα δηακνλήο. Η πξνεγνχκελε δηακνλή ηνπ 

φκσο ζηε ρψξα, ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλέιζεη ζην πξφηεξν θαζεζηψο δηακνλήο ηνπ. 

Τν δηθαίσκα απηφ παξέρεηαη κφλν ζην αλήιηθν ηέθλν ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη φρη 

ζηνπο αληφληεο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ ππήθννη εηζήιζαλ ζηε ρψξα κεηαγελέζηεξα θαη 

βάζεη ελφο θαζεζηψηνο πνπ επέηξεπε ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρψξα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηφ 

έζεηε,  ην νπνίν πιένλ έρεη πάςεη λα ηζρχεη. 

Σε πεξίπησζε πνπ ην αλήιηθν ηέθλν ελ ησ κεηαμχ ελειηθηψζεθε, κπνξεί λα ιάβεη απηνηειή 

άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 131/2006.  

 

Παξάδεηγκα 2 

 

Υπήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ εηζήιζε θαη  δηακέλεη ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο γηα ζπνπδέο 

ζπλάπηεη γάκν κε έηεξν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλεη ζηε ρψξα κε άδεηα δηακνλήο γηα 

αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Μεηά ηε ζχλαςε ηνπ γάκνπ αηηείηαη θαη ιακβάλεη άδεηα 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. Σε δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

έιαβε ν ελ ιφγσ ππήθννο ηελ άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ν ζχδπγνο απνβηψλεη, 

ρσξίο ελ πξνθεηκέλσ ν έηεξνο ησλ ζπδχγσλ λα θαηνρπξψλεη απηνηειέο δηθαίσκα δηακνλήο. 
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Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κπνξεί λα επαλέιζεη ζην πξφηεξν θαζεζηψο θαη λα ιάβεη άδεηα 

δηακνλήο γηα ζπνπδέο, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη  θνηηά ζην 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 

Ο ππφςε ππήθννο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ είρε ιάβεη έγθξηζε γηα απαζρφιεζε θαη 

εξγαδφηαλ δελ έρεη δηθαίσκα λα αιιάμεη ζθνπφ δηακνλήο. 

Απηνλφεην είλαη φηη εάλ ν αηηψλ θαηείρε πξνεγνπκέλσο άδεηα δηακνλήο πνπ ηνπ παξείρε 

πεξηνξηζκέλν δηθαίσκα δηακνλήο, ρσξίο δηθαίσκα πεξαηηέξσ αλαλεψζεσλ (π.ρ. άδεηα δηακνλήο γηα 

επνρηαθή εξγαζία) δελ ππάγεηαη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπησζεο ε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3731/2008. 

 

 

 

Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ 

Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

ζρεηηθά κε ηνλ «Καζνξηζκό ειάρηζηνπ αξηζκνύ εκεξνκηζζίσλ ή ειάρηζηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο αζθάιηζεο αλά έηνο θαη αζθαιηζηηθό θνξέα γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ θαζώο θαη ησλ όξσλ θαη  πξνϋπνζέζεσλ πξόζβαζεο ζηελ κηζζσηή 

εξγαζία θαη ζε αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο πεξίπησζεο β ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ 

λ.3386/05» 

 

  

Με ηελ επθαηξία έθδνζεο ηεο παξνχζαο ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο ελεκεξψζνπκε γηα 

νξηζκέλα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 1356/2009 θνηλήο απφθαζεο ησλ Υπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κε ηελ 

νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζ.160/2006 φκνηα. 

 

 Δηδηθφηεξα: 

 

Σην θεθάιαην Α’ ηεο ελ ιφγσ θνηλήο απφθαζεο νξίδνληαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ή ην 

ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλά έηνο  ή δηεηία θαη αζθαιηζηηθφ θνξέα  πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε γηα αλαλέσζε 

ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηα νξηδφκελα ζην ελ ιφγσ θεθάιαην θαη ζπγθεθξηκέλα γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αθαίξεζε ησλ εκεξψλ ηεθκεξησκέλεο απνρήο απφ ηελ εξγαζία, ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη’ αλαινγία ησλ απαηηνχκελσλ εκεξψλ αζθάιηζεο, 

ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απνπζίαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ αιινδαπή θαη ινηπά εηδηθφηεξα 

ζέκαηα (π.ρ. αζθάιηζε εξγνιάβσλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ θ.ι.π.)   ζα αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο 

έρνπκε απνζηείιεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 53/2007 εξκελεπηηθή εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο. 

Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλαθεξφκελσλ, ζην ίδην θεθάιαην, ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ο.Γ.Α. θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ απαηηνχκελνπ 

ρξφλνπ αζθάιηζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ αιιάμνπλ εξγνδφηε θαη ην είδνο 

εξγαζίαο ππάγεηαη ζε άιιν θνξέα (π.ρ. απφ Ι.Κ.Α. ζε Ο.Γ.Α.), ζα ζαο απνζηαιεί, ζχληνκα, 

έγγξαθν κε αλαιπηηθέο, γηα θάζε πεξίπησζε, νδεγίεο 

Σην θεθάιαην Β’ ηεο θνηλήο απφθαζεο νξίδεηαη ξεηά φηη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

λ.3536/2007 δελ απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο. 

Σπλεπψο, αλεμαξηήησο εάλ νη άδεηεο δηακνλήο εθδφζεθαλ πξηλ ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο ππφςε θ.π.α., δελ ζα αλαδεηείηαη θαηά ηελ αλαλέσζή ηνπο, ε εθπιήξσζε αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

 

Με ην θεθάιαην Γ’ ηεο ίδηαο απφθαζεο, νξίδνληαη νη φξνη πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία ησλ 

θαηφρσλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 
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Απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ππφςε θνηλήο απφθαζεο, ε έγθξηζε εξγαζίαο πνπ 

παξέρεη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ 

εξγαζία ρνξεγείηαη άπαμ θαη έρεη αφξηζηεο δηάξθεηαο ηζρχ. 

Τνχην δηφηη ην δηθαίσκα δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, θαηφρνπ άδεηαο δηακνλήο γηα 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, έιθεηαη απφ ην δηθαίσκα δηακνλήο ηνπ ζπληεξνχληνο θαη δελ ζπλαξηάηαη 

κε ην παξεπφκελν δηθαίσκα  ηεο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία. 

Καηά ζπλέπεηα, εθφζνλ ην δηθαίσκα δηακνλήο, αλεμαξηήησο εάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

εξγάδεηαη ή δελ εξγάδεηαη, δελ ζίγεηαη,  δελ πθίζηαηαη θαη ε αλαγθαηφηεηα ειέγρνπ πιήξσζεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο γηα εξγαζία, φπνπ ην δηθαίσκα 

δηακνλήο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

εθπιήξσζε ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε αφξηζηεο δηάξθεηαο έγθξηζε ζηελ εξγαζία, ιεηηνπξγεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο απινχζηεπζεο θαη ηεο απνθπγήο ηαιαηπσξίαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, αθνχ 

ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίδνπλ απξφζθνπηα, ρσξίο δηαθνπή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, δπλαηφηεηα πνπ δελ ηνπο παξείρε ε αλά δηεηία  αλαλέσζε ηεο έγθξηζεο ζηελ 

εξγαζία. 

Γεδνκέλνπ δε φηη ε έγθξηζε πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνιέζεη ην δηθαίσκα δηακνλήο, παξέρεη ερέγγπα γηα 

απνθπγή θαηαζηξαηήγεζεο ηνπ λφκνπ. 

Τα παξαπάλσ βέβαηα είλαη ζαθέο φηη  αθνξνχλ ζην δηθαίσκα αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο 

θαη ζην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζνπλ ηνλ 

ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ή ηνλ εξγνδφηε πνπ ηνλ απαζρνιεί, απφ ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Δηδηθφηεξα: 

 

Σε πεξηπηψζεηο πνπ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο επηζπκεί λα εξγαζζεί ζε κηζζσηή εξγαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ ππνβάιιεη  ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, ηαπηνρξφλσο κε ηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε  ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο γηα 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο θαη αίηεζε γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο 

έγθξηζεο ζηελ εξγαζία. 

Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη θαη ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή  έξγνπ). 

Η νηθεία ππεξεζία,  εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ππφ ηελ επηθχιαμε 

ηεο χπαξμεο, γηα ην πξψην δσδεθάκελν δηάζηεκα δηακνλήο απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά εηδηθφηεηα, φπσο απηέο έρνπλ 

θαζνξηζζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3386/2005,  εθδίδεη ηελ απφθαζε έγθξηζεο 

πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία. 

Η απφθαζε έγθξηζεο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία ελ πξνθεηκέλσ, αλεμαξηήησο εάλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ γηα ηελ έθδνζή ηεο αθνξνχλ ζε εμαξηεκέλε εξγαζία κε έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο ή ζε παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ, 

παξέρεη πξφζβαζε θαη ζηελ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη ζηελ παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή 

έξγνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη επαλέθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο θάζε θνξά πνπ κεηαβάιιεηαη ην 

εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Τνχην δηφηη, νη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, φπσο άιισζηε θαη νη ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ ην θαζεζηψο δηακνλήο ηνπο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εξγαζία, παξά ηαχηα ε άδεηα 

δηακνλήο ηνπο, ηνπο παξέρεη  δηθαίσκα  πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (π.ρ. αλζξσπηζηηθνί 

ιφγνη) δελ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν λφκνο αλαθνξηθά  κε ηελ αιιαγή ηνπ 

εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο. 

Οη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ δειαδή  ηε δπλαηφηεηα, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο  πεξίπησζεο ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/2005, νπνηεδήπνηε θαηά 
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ηε δηάξθεηα δηακνλήο ηνπο,  λα κεηαβαίλνπλ απφ ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ή έξγνπ θαη αληηζηξφθσο. 

Δπνκέλσο, ε απφθαζε έγθξηζεο πνπ ζα εθδίδεηε εθεμήο ζα αλαθέξεη ξεηά φηη παξέρεη 

πξφζβαζε ζηελ παξνρή εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ζηελ παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ. 

Σε πεξηπηψζεηο πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο επηζπκεί λα αζθήζεη αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζα πξνζθνκίδεη αληίζηνηρα φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αξρηθή 

ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (νηθνλνκνηερληθή κειέηε, 

ινγαξηαζκφ κε θαηαηεζεηκέλα θαη’ ειάρηζην 60.000 επξψ θ.ι.π.). 

Η νηθεία ππεξεζία εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη γλσκνδνηήζεη ζεηηθά ε 

Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.3386/2005, εθδίδεη απφθαζε έγθξηζεο 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Οη θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε  ζηνπο νπνίνπο  έρεη εθδνζεί 

απφθαζε έγθξηζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ππφθεηληαη, νκνίσο, ζε φινπο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν λφκνο,  κε  ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Γειαδή δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα εθηφο λνκνχ, εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ηελ αζθνχλ, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηαβάιινπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα, εθηφο θαη αλ αθνξά νκνεηδή δξαζηεξηφηεηα, θ.ι.π. 

Δπηπιένλ νη θάηνρνη ηεο  απφθαζεο έγθξηζεο ζηελ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δελ έρνπλ δηθαίσκα λα κεηαβάιινπλ ζθνπφ, κε ηελ έλλνηα φηη δελ κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή λα παξέρνπλ αλεμάξηεηεο ππεξεζίεο αθφκε θαη αλ ε δξαζηεξηφηεηα 

δηαθνπεί. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηε κεηαβνιή θαη λα αηηεζνχλ έγθξηζε 

απαζρφιεζεο γηα κηζζσηή εξγαζία. 

Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπσο πξναλαθέξακε, θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζα ειέγρεηε κφλν ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην 

δηθαίσκα ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, πιελ ηεο πεξίπησζεο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο, 

νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ έρνπλ έγθξηζε άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ 

επηπιένλ ζα ειέγρεηαη εάλ ε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη θαη εάλ  ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ζέηεη ν λφκνο. 

Σε ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ φξσλ ζα γίλνληαη ζπζηάζεηο πξνο ζπκκφξθσζε. Σε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζηψζεηε θαηά ηελ επφκελε αλαλέσζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη ζπκκνξθσζεί, ε 

απφθαζε έγθξηζεο ζηελ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζα αλαθαιείηαη. 

Η πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή ζηελ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εθφζνλ 

έρεη εθδνζεί ε αληίζηνηρε απφθαζε έγθξηζεο, δελ δηαθφπηεηαη θαηά ην δηάζηεκα πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο έρεη ππνβάιεη αίηεζε αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε  

θαη θαηέρεη βεβαίσζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ηχπνπ Α’.  

Αηηήζεηο  ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο έγθξηζεο πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε ή ζηελ 

άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλεμαξηήησο εάλ ππνβιήζεθαλ πξηλ ή κεηά ηεο 

έλαξμε ηζρχνο ηεο ππφςε θνηλήο απφθαζεο, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξνχζα. 

 

                                                                       Ο ΓΔΝΙΚΟ  ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
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