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ΘΔΜΑ: Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο (λ.3536/07) 
 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
 αο γλσξίδνπκε φηη ζην Φ.Δ.Κ. 42/Α/23.2.2007 δεκνζηεχζεθε ν Ν. 3536/07              

«Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο», νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

ζπκπιεξψλνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05. Ο λφκνο απηφο έρεη σο θαηεπζπληήξην 

άμνλα ηελ απνηξνπή  γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ 3386/05 θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο  κε ηε κεηάβαζε απφ ην πξνηζρχζαλ λνκηθφ 

θαζεζηψο (λ. 2910/01) ζην λέν, δεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ζε αξθεηά δεηήκαηα 

αθελφο θαη ηεο ελζσκάησζεο θνηλνηηθψλ νδεγηψλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία αθεηέξνπ, κε ζηφρν ηε 

κέγηζηε δπλαηή  απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ  

πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη 

ηειηθά  ηελ νκαιφηεξε έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

 Γηα  ηελ νξζή  εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ππεξεζηψλ ζαο,  ζαο παξέρνπκε ηηο παξαθάησ  νδεγίεο. 

2. ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΣΑ ΑΡΘΡΟ 

ρεηηθά  κε ην άξζξν 1 

Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ 

Με ην άξζξν απηφ,  ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο σο πξνο ηελ εθαξκνγή  

πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, ε νπνία απαηηεί βάζνο ρξφλνπ γηα λα 

νινθιεξσζεί, θαζψο πξνυπνζέηεη θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ζπζηξάηεπζε φισλ ησλ 
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πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη 

ηαπηφρξνλα ελεκέξσζε θαη ζπγθαηάζεζε ησλ θνξέσλ πνπ ζα θιεζνχλ λα ηελ εθαξκφζνπλ, 

ζεζκνζεηείηαη ε ζχζηαζε ελφο αληηπξνζσπεπηηθνχ θεληξηθνχ νξγάλνπ, ηεο εζληθήο επηηξνπήο, ε 

νπνία ζα είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηψλ θαη ε δηεμαγσγή ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηνπ δηαιφγνπ κε ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ.    

 
ρεηηθά κε ην άξζξν 2 

Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

Με ην άξζξν απηφ, ζηε Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3386/2005, πξνβιέπεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Πνιηηηζκνχ, δνζέληνο, φηη ε κέρξη ηψξα εκπεηξία αλέδεημε, φηη είλαη 

αλαγθαία ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαζψο 

θαη  ηεο πνιηηηθήο  ζε ζέκαηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ.  

 
ρεηηθά κε ην άξζξν 3 

Γεληθέο πξνυπνζέζεηο δηθαηψκαηνο δηακνλήο – άξζξν 10 λ. 3386/05 

Όπσο είλαη γλσζηφ ην δηθαίσκα δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη θαη 

δηακέλνπλ λφκηκα  ζηελ Διιάδα , ηειεί ππφ  νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

Μία εμ’ απηψλ, είλαη ε κε ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ιφγσλ νη 

νπνίνη ηνλ θαζηζηνχλ επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα. 

Γεδνκέλνπ φηη  απφ ηε κέρξη ζήκεξα απνθηεζείζα εκπεηξία θαηαδεηθλχεηαη φηη ε αδπλακία 

ζρεηηθήο νξηνζέηεζεο ησλ ιφγσλ  πνπ θαζηζηνχλ θάπνηνλ επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη 

αζθάιεηα δεκηνπξγεί κεγάια πξνβιήκαηα θαη πξνθαιεί απζαίξεηεο εξκελείεο, θαζψο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο επαθίεηαη ζηελ θξίζε είηε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο είηε ηνπ 

ππαιιήινπ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο λα ζηαζκίζεη εάλ θάπνηα παξάβαζε ή ηέιεζε 

αδηθήκαηνο ζπληζηά ιφγν δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, θξίζεθε  φηη ήηαλ  απαξαίηεηε ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3386/05  πξνο ηελ θαηεχζπλζε πεξηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ 

θαηλνκέλσλ.       

Καηφπηλ ηνχησλ θαη δεδνκέλνπ φηη ε επίθιεζε χπαξμεο ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη 

αζθάιεηαο ζπληζηά ιφγν κε ρνξήγεζεο, κε αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο, ζαο 

γλσξίδνπκε  ηα παξαθάησ: 

Α. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 564/2005 Γλσκνδφηεζε ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, «Η άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ δελ 

ζηνηρεηνζεηεί λφκηκν ιφγν κε ρνξήγεζεο, κε αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο θαη κφλε ε 
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επίθιεζή ηεο δελ θαζηζηά ηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πιήξσο θαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλεο. 

Απαηηείηαη ε ζπλδξνκή θαη ε επίθιεζε ζε βάξνο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη άιισλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη αηηηνινγεκέλε εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο ηεο 

ρψξαο». 

πλεπψο ζε πεξηπηψζεηο πνπ σο ιφγνο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο αλαθέξεηαη  κφλε ε 

άζθεζε πνηληθήο δίσμεο δελ ζα πξνβαίλεηε ζηελ έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε ρνξήγεζεο, κε 

αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο, εάλ δελ πξνβείηε ζε εθ λένπ αιιεινγξαθία κε ην 

Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη εηδηθή αηηηνιφγεζε, ηελ νπνία επίζεο 

ζα αλαθέξεηε ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο πνπ ζα εθδψζεηε. 

Β. Δάλ πθίζηαηαη ζε βάξνο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ζε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ε ππεξεζία ζαο κπνξεί 

λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ή λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ήδε 

ρνξεγεζείζεο ρσξίο ηελ αλάγθε παξάζεζεο εηδηθήο αηηηνινγίαο. ην πιαίζην φκσο ηεο δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο ηεο δηνίθεζεο, κπνξεί, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε έρεη 

επηβιεζεί γηα πιεκκέιεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβψλεηαη ε ζπλάθεηα ηνπ αδηθήκαηνο 

κε ιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα (π.ρ. πξφθιεζε 

ζσκαηηθψλ βιαβψλ απφ ηξνραίν αηχρεκα) λα δεηείηαη εηδηθή αηηηνινγία θαη λα 

ζηαζκίδνληαη επί κέξνπο παξάκεηξνη, πέξαλ ηεο αλσηέξσ ζπλάθεηαο, φπσο ε βαξχηεηα 

ηνπ αδηθήκαηνο, ε ππνηξνπή θαη ε ελ γέλεη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη λα 

ζπλεθηηκψληαη θαη ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. 

Οκνίσο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε, 

αλεμαξηήησο πνηλήο, ζα πξέπεη λα δεηείηαη εηδηθή αηηηνινγία σο αλσηέξσ. 

Γ. ε πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν αλεπηζχκεησλ ε ππεξεζία ζαο 

πξνβαίλεη ζε έθδνζε απφθαζεο κε ρνξήγεζεο, κε αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο ρσξίο 

πεξαηηέξσ αηηηνινγία. Δάλ φκσο ζην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο αλαθέξνληαη σο 

ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, ιφγνη νη νπνίνη επηζχξνπλ εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν  

αλεπηζχκεησλ ή δηνηθεηηθή απέιαζε θαη παξά ηαχηα δελ έρεη επηβιεζεί αληίζηνηρν κέηξν, 

ηφηε νη ιφγνη απηνί ζα πξέπεη λα κλεκνλεχνληαη εηδηθψο θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλνη θαη λα 

ζηαζκίδνληαη σο αλσηέξσ. Η εηδηθή αηηηνιφγεζε ζα πξέπεη λα κλεκνλεχεηαη θαη ζηελ απφθαζε ηεο 

ππεξεζίαο ζαο. 

Γ. ε πεξηπηψζεηο πνπ σο ιφγνο δεκφζηαο ηάμεο αλαθέξεηαη πθηζηάκελε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ζε πνηλή πνπ έρεη επηβιεζεί κε αλαζηνιή ή δηαπηζηψλεηε 

φηη έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ίζρπε ε αλαζηνιή, ρσξίο λα γίλεη 

άξζε απηήο, ε πνηλή πνπ είρε αλαζηαιεί,  ζεσξείηαη ζαλ λα κελ είρε επηβιεζεί θαη ζπλεπψο 
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δελ ζεσξείηαη σο ιφγνο κε ρνξήγεζεο, κε αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο (αξζ. 102 

παξάγξαθνο 2 Π.Κ.). 

Δ. ε πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη σο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο αμηφπνηλεο 

πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 ηνπ λ. 3346/05, ηνλ νπνίν 

ζαο επηζπλάπηνπκε, 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, απηέο δελ ζεσξνχληαη σο ιφγνο κε ρνξήγεζεο, κε 

αλαλέσζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο δηακνλήο. 

 

ρεηηθά κε ην άξζξν 4 

Πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο- Άξζξα 11 θαη 12  λ.3386/05 

 Με ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 

ηνπ λ. 3386/05 ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο θαη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο ηεο 

άδεηαο δηακνλήο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο 

ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, πξνθεηκέλνπ ε δηνίθεζε λα έρεη ηελ επρέξεηα 

λα εθδψζεη ηελ αηηνχκελε άδεηα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα κεζνιαβεί φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ ζα θαιχπηεηαη κε άδεηα.  

Με ηηο ίδηεο δηαηάμεηο, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο 

κέρξη θαη έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

ππφθεηηαη ζηελ θαηαβνιή πξνζηίκνπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ  ίζνπ κε ην 1/3 ηνπ παξαβφινπ ηεο 

πεξίπησζεο α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3386/05, αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ εληφο 

ηνπ κελφο, θαηά ην νπνίν ππνβάιιεηαη ην αίηεκα.  

 Σνχην θξίζεθε ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο λα κελ εθπίπηεη απφ ηελ 

λνκηκφηεηα.  

πλεπψο, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, εθφζνλ θαηά ηα ινηπά ν θάθειφο ηνπ είλαη πιήξεο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ λνείηαη εθπξφζεζκε ππνβνιή κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 

ζρεηηθή αίηεζε ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπ γηα αλαλέσζε ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Α. Ο δήκνο ή ε θνηλφηεηα ζα ρνξεγεί ζηνλ ππήθνν βεβαίσζε ηχπνπ A θαη ζα απνζηέιιεη 

άκεζα ην ζρεηηθφ θάθειν ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί θαη λα 

βεβαησζεί ην πξφζηηκν θαη λα απνζηαιεί ζρεηηθφ έγγξαθν ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, κε ην νπνίν 

ζα ηνλ ελεκεξψλεη θαη ζα ηνπ νξίδεη ηελ πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ην θαηαβάιιεη θαη 

λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ δηπιφηππν είζπξαμεο ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα  
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Β. Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζα επηδίδεη ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο. 

Δάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ θαηαβάιιεη ην πξφζηηκν, ην αίηεκά ηνπ ζα απνξξίπηεηαη.  

εκεηψλεηαη φηη γηα ην δηάζηεκα ηνπ ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο, δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3386/05, δειαδή ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο κπνξεί λα δηακέλεη ζηε ρψξα.  

Η εκεξνκελία ηζρχνο ηεο άδεηαο πνπ ζα ρνξεγείηαη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο θαηάζεζεο 

θαηά ηα αλσηέξσ  ζα είλαη ε επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνεγνχκελεο.  

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη εθφζνλ δελ έρεη 

ππνβιεζεί αληίζηνηρν αίηεκα, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζεσξείηαη κε λφκηκα δηακέλσλ θαη δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο ζρεηηθήο αίηεζεο, νθείιεη δε λα αλαρσξήζεη άκεζα απφ ηε ρψξα.  

Πξνζνρή: Η δπλαηφηεηα εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αίηεζεο δελ αθνξά αξρηθή 

ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο, ήηνη, δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππήθννη 

ηξίηεο ρψξαο έρνπλ εηζέιζεη ζηε ρψξα κε εηδηθή ζεψξεζε εηζφδνπ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο ηνπ λφκνπ θαη δελ ππέβαιιαλ ζρεηηθή αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο 

εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο ζεψξεζεο εηζφδνπ (visa).  

Δπίζεο, δελ λνείηαη σο εθπξφζεζκε ε ππνβνιή αίηεζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο 

δηακνλήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε άδεηα δηακνλήο επηδφζεθε ζην δηθαηνχρν, ρσξίο δηθή 

ηνπ ππαηηηφηεηα ιεγκέλε. ηελ πεξίπησζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο, έρεη νχησο ή άιισο, 

γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπ, κέρξη έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο ιεγκέλεο άδεηαο 

δηακνλήο.  

ρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο, βεβαίσζεο θαη 

είζπξαμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ ζα εθδνζεί ζχληνκα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία 

ζα ζαο θνηλνπνηεζεί. 

Σέινο, ζεσξνχκε φηη είλαη ζαθέο φηη ηα πξναλαθεξφκελα δελ αθνξνχλ ζε 

αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίνη νχησο ή 

άιισο ζπλεπάγνληαη αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο νη ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ αίηεζε είηε γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε είηε γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε απηή είλαη απηνλφεην φηη δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν θαη αλαθνξηθά κε 

ηνλ ηχπν ηεο βεβαίσζεο πνπ ρνξεγείηαη ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ αξηζ.8966/18.5.2006 

απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

«θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηεο βεβαίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3386/05». 
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ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ θαη γηα ηελ ελφηεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, αληηθαζίζηαηαη θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο  

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3386/05. 

 Πεξαηηέξσ, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο θξίζεθε ζθφπηκν, νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη νη 

ελδερφκελνη  πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο αδεηψλ δηακνλήο λα αλαθέξνληαη 

ζην νηθείν άξζξν θαη φρη ζηηο νξηδφληηεο δηαηάμεηο. Γηα ην ιφγν απηφλ κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ.3386/05 θαη ηα αλαθεξφκελα ζ’ απηήλ πξνζηίζεληαη ζηα νηθεία άξζξα ηνπ λ. 3386/05. 

 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ αδεηψλ 

δηακνλήο, κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, νη Γεληθνί Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κπνξνχλ, κε απφθαζή ηνπο, λα ζπζηήζνπλ κέρξη δχν επηπιένλ 

Δπηηξνπέο Μεηαλάζηεπζεο ζε θάζε κία απφ ηηο Γ/λζεηο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαζψο θαη ζην Ν. Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Δίλαη 

απηνλφεην φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.3448/06, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθνχλ νη 

ππάιιεινη ησλ ππεξεζηψλ Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, ε ζπγθξφηεζε ησλ Δπηηξνπψλ ζε θάζε 

Ννκφ Πεξηθέξεηαο, κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ππαιιήινπο ηεο πνπ ππεξεηνχλ ζε νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία ηνπ ίδηνπ Ννκνχ.  

 
 
ρεηηθά κε ην άξζξν 5  

Ρπζκίζεηο δηαδηθαζίαο κεηάθιεζεο – Άξζξν 14 λ.3386/05 

ην άξζξν απηφ, κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεηαη ε έθδνζε θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε 

ηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ εθζέζεσλ πνπ 

ζα θαζνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε κεηάθιεζε 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ψζηε λα απνηειέζνπλ νπζηαζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ θνηλήο απφθαζεο 

ζπκπξάηηνπλ φινη νη ζπλαξκφδηνη θνξείο θαη απινπζηεχεηαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθιήζεσλ, ψζηε λα θαηαζηεί ηθαλά ζπληνκφηεξε θαη ιεηηνπξγηθφηεξε.  

Δπεηδή αθελφο ε έλαξμε ηζρχνο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

είλαη ε 1.1.2008 θαη αθεηέξνπ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05 ιεηηνπξγνχλ σο 

δηάηαμε πιαίζην θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, απαηηείηαη ε έθδνζε ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο, ζα ζαο ελεκεξψζνπκε ζρεηηθά κεηά ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

Καηά ηα ινηπά, γηα ην ηξέρνλ έηνο, εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία φπσο ζαο έρεη πεξηγξαθεί κε 

ην ππ’ αξηζ. 3628/2007 έγγξαθφ καο. 
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ρεηηθά κε ην άξζξν 6  

Θέκαηα εμαξηεκέλεο εξγαζίαο – Άξζξν 15 λ.3386/05 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 επηιχνληαη δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3386/05 θαη ζεξαπεχνληαη αδπλακίεο νη νπνίεο θαζηζηνχζαλ, 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε 

εξγαζία ή παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ, ρξνλνβφξα θαη γξαθεηνθξαηηθή. 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6, ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3386/05, ε νπνία πξνβιέπεη φηη πξνθεηκέλνπ νη ππήθννη 

ηξίησλ ρσξψλ λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε ακνηβή ηνπο είλαη ίζε, 

ηνπιάρηζηνλ, κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη θάπνηεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, φπσο νη εξγαδφκελνη θαη’ νίθνλ ηνπ 

εξγνδφηε, νη νηθνδφκνη θαη νη απνθιεηζηηθνί λνζνθφκνη, απαζρνινχληαη κελ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο, ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο αιιά αδπλαηνχλ, εθ ηεο θχζεσο 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο θαη ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο λα πξνζθνκίζνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο, 

θαζφζνλ άιισζηε θαη βάζεη ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο δελ ελέρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε, 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο λα 

πξνζθνκίζνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο ή βεβαίσζε ή βεβαηψζεηο εξγνδνηψλ. 

Οκνίσο θαη νη εξγαδφκελνη ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαζφζνλ ε θχζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο δελ ζπλάδεη κε ζχλαςε γξαπηνχ ηχπνπ ζχκβαζεο εξγαζίαο. 

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

ηξίησλ ρσξψλ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πιελ ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ή βεβαίσζεο/σλ εξγνδνηψλ. 

Μία άιιε ζεκαληηθή θαηλνηνκία είλαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ  απηνχ, κε ζθνπφ λα 

επηιπζεί έλα ρξφλην πξφβιεκα πνπ ζπλαξηάηαη κε ηνλ απαηηνχκελν γηα θάζε θαηεγνξία αξηζκφ 

εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο γηα λα αλαλεψζεη ηελ 

άδεηα δηακνλήο ηνπ. 

Με ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ζεζκνζεηείηαη πάγηα ξχζκηζε κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

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

απαηηνχκελνπ γηα θάζε θαηεγνξία  αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο 

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

 ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, εμίζνπ ζεκαληηθή ξχζκηζε απνηειεί ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο δηεηνχο άδεηαο 

δηακνλήο, ν απαηηνχκελνο αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο  πξέπεη λα ζπληξέρεη αζξνηζηηθά. 

 Γειαδή ζε πεξηπηψζεηο πνπ π.ρ. απαηηνχληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 400 

εκέξεο αζθάιηζεο, δελ είλαη πιένλ απαξαίηεην λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 200 εηεζίσο αιιά 400 
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εκέξεο ζπλνιηθά. Γειαδή, κπνξεί ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο λα πξαγκαηνπνηήζεη 150 εκέξεο 

αζθάιηζεο θαηά ην πξψην έηνο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη 250 εκέξεο αζθάιηζεο θαηά ην 

δεχηεξν έηνο. Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη γηα ηηο άδεηεο δηακνλήο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 3536/07. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ θαη ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

λ.3536/07, ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη εθεμήο γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο 

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

Γχν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα 

απεπζχλεηαη ζηνλ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο ζα ηνπ 

ρνξεγεί βεβαίσζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη εκέξεο θαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ.  

Οη εκέξεο αζθάιηζεο πνπ βεβαηψλνληαη φηη πξαγκαηνπνίεζε αθνξνχλ θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη φρη ηα δχν πξνεγνχκελα 

εκεξνινγηαθά έηε. 

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

ππνρξεψζεσλ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο. 

Π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή έξγνπ ζα αλαθέξεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

αζθάιηζεο θαη ε χπαξμε ηπρφλ εθθξεκψλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ή πθηζηάκελε ξχζκηζε 

νθεηιψλ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε ζα βεβαηψλνληαη νη 

εκέξεο αζθάιηζεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα 

ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ 

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

εξγνδφηεο λνκίκσο δελ έρεη αθφκε  εθπιεξψζεη ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Δθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ιάβεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζα απεπζχλεηαη ζην Γήκν ή 

ηελ Κνηλφηεηα θαη ζα ππνβάιιεη ηελ αίηεζε κε ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, 

φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3386/05. 

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

απφ ηε βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα πξνθχπηεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο, ζα ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ Α θαη ζα ηνλ απνζηέιιεη 

εληφο δεθαπέληε εκεξψλ ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Οκνίσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηε βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα πξνθχπηεη φηη 

πθίζηαηαη ξχζκηζε νθεηιψλ, νη φξνη ηεο νπνίαο ηεξνχληαη απφ ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ζα 

ρνξεγείηαη βεβαίσζε ηχπνπ Α’. 
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Η Πεξηθέξεηα ζα ειέγρεη ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ K.Y.A. 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ.3386/05 θαη εθφζνλ πξνζκεηξεζνχλ ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εκεξψλ εξγαζίαο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ηπρφλ εκέξεο εξγαζίαο πνπ ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ηεθκεξησκέλα δελ παξείρε εξγαζία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη 

θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα βεβαησζεί, βάζεη ηνπ ηχπνπ ηεο 

εγθπθιίνπ 17/06 θαη πξνθχπηεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εμαγνξάδνληαο κέρξη 20% ηνπ 

απαηηνχκελνπ απφ ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ 

λ.3386/05 αξηζκνχ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ζπγθεληξψλεη ηνλ απαηηνχκελν 

αξηζκφ, ζα απνζηέιιεη, κέζσ ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθφ έγγξαθν ζην ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, κε ην νπνίν 

ζα ηνλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

εμαγνξάζεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν απηέο αληηζηνηρνχλ. ηε ζπλέρεηα ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα απεπζχλεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα εμαγνξάζεη ηνλ 

απαηηνχκελν αξηζκφ θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν ηελ βεβαίσζε εμαγνξάο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

απνζηαιεί άκεζα ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο γηα λα νινθιεξσζεί ν θάθεινο θαη λα 

εθδνζεί ε άδεηα δηακνλήο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα ππεξεζία απφ ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγήζεη 

δηαπηζηψζεη φηη αθφκε θαη αλ  εμαγνξαζζεί  πνζνζηφ 20% εκεξψλ αζθάιηζεο, ν ππήθννο 

ηξίηεο ρψξαο δελ ζπγθεληξψλεη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ 

αξηζκφ, ζα απνξξίπηεη  άκεζα ην ζρεηηθφ αίηεκα. 

 ην ζεκείν απηφ ζεσξνχκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε γηα κία επί πιένλ θνξά φηη νη 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα εμαγνξάο αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο 

κέρξη θαη ηνπ 20% ηνπ απαηηνχκελνπ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο αξηζκνχ, ζε θακία 

πεξίπησζε δελ αλαηξεί ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα ηεο αζθάιηζεο ησλ κεηαλαζηψλ. 

Δμάιινπ, επηζηακέλσο έρεη ηνληζζεί, φηη ν ειάρηζηνο αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα εξγαζία, δελ απαιιάζζεη ηνλ εξγνδφηε απφ 

ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, αιιά απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί 

φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δηακέλεη θαη εξγάδεηαη ζηε ρψξα, εμαζθαιίδνληαο έλα ειάρηζην 

εγγπεκέλν εηζφδεκα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα δηαβηεί αμηνπξεπψο θαη λα δηαζέηεη πιήξε αζθάιηζε 

αζζέλεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ θαιχπηνληαη γηα ηνπο εκεδαπνχο. 

 εκεηψλνπκε φηη ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο εκεξψλ αζθάιηζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε δπλαηφηεηα εμαγνξάο κέρξη θαη ηνπ 20% απηνχ, δελ κεηαθπιχεη ζε θακία πεξίπησζε  ηελ 

ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην πξφζσπν ηνπ εξγαδφκελνπ αιιά ζηφρν έρεη λα εμαζθαιίζεη θάπνηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ ελδερνκέλσο γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εληφο ηεο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ηνπο, απαζρνινχληαη δηαθεθνκκέλα ή πνπ ε θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο έρεη πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα 

θαη αδπλαηνχλ λα απνδείμνπλ ηεθκεξησκέλα ηνπο ιφγνπο κε παξνρήο εξγαζίαο ψζηε λα ηχρνπλ 

απαιιαγήο γηα ηα δηαζηήκαηα απηά. 
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 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή άιισζηε θηλείηαη θαη ε ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο γηα ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα  ηεο δηεηνχο 

δηάξθεηαο ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη φρη ζε εηήζηα βάζε.  

Καηά ηα ινηπά αξκφδηα φξγαλα γηα λα ειέγμνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο ,είλαη ην ΙΚΑ, ην ΔΠΔ θαη ν ΟΑΔΓ.   

  

Γηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ  

Γεδνκέλνπ φηη ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο πνπ θπξίσο, βάζεη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, απαζρνινχληαη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο (αγξνηηθέο εξγαζίεο, νηθνδφκνη, 

εξγαδφκελνη ζε επηρεηξήζεηο επνρηαθνχ ραξαθηήξα), απαηηεί ηδηαίηεξα πςειή θηλεηηθφηεηα θαη 

ειαζηηθφηεηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζεσξήζεθε ζθφπηκν, λα  απινπζηεπηεί ε δηαδηθαζία, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο επηζπκεί λα εξγαζηεί ζε άιιν λνκφ ηεο ίδηαο ή 

δηαθνξεηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη λα αξζνχλ θσιχκαηα πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαζηζηνχζαλ ηελ 

εξγαζία ζε άιιν λνκφ απφ απηφλ ζηνλ νπνίνλ είρε αδεηνδνηεζεί ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εμαηξεηηθά 

γξαθεηνθξαηηθή. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ 

είλαη θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εξγαζία κπνξεί λα εξγαζηεί ζε άιιν λνκφ ηεο ίδηαο ή 

δηαθνξεηηθήο Πεξηθέξεηαο νπνηεδήπνηε εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ρσξίο 

ηελ αλάγθε έθδνζεο ζρεηηθήο έγθξηζεο, ηεξνπκέλσλ φκσο ζε θάζε πεξίπησζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 86 ηνπ λ.3386/05  

Γειαδή, ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα δειψζεη ζηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή 

ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν κεηαβαίλεη, ηελ δηεχζπλζή ηνπ, ην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε 

ηνπ θαη ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ θαη ν εξγνδφηεο ηνπ αληίζηνηρα, ζα πξέπεη λα δειψζεη ηελ 

πξφζιεςή ηνπ. 

Δμάιινπ, ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, είλαη αξκφδηα λα ειέγμεη θαηά ηελ αλαλέσζε 

ηεο άδεηαο δηακνλήο, εάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, έρεη ζχκβαζε 

εξγαζίαο, φπνπ απηή απαηηείηαη θαη ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ εκεξψλ εξγαζίαο θαηά ην δηάζηεκα 

ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. 

Τπελζπκίδνπκε, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ.3386/05, φηη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα 

εξγαζηεί ζε άιιν λνκφ ηεο ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο Πεξηθέξεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αξρηθήο 

άδεηαο δηακνλήο, αθνξά κφλν ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Διιάδα κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο κεηάθιεζεο. 

Οκνίσο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο, ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα 

κεηαβνιήο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία ζε άδεηα δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αξρηθήο άδεηαο 
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δηακνλήο αθνξνχλ ηνπο ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάθιεζεο. 

 
 
ρεηηθά κε ην άξζξν 7 

Μεηάθιεζε αιηεξγαηψλ-Άξζξν 15 λ.3386/05 

Με ην άξζξν απηφ ζεζκνζεηνχληαη απηνηειείο ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

αιηεξγαηψλ, δνζέληνο, φηη ε αλσηέξσ θαηεγνξία, εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πξνβιήκαηα, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ εμαξηεκέλε ή ηελ επνρηαθή εξγαζία. 

Δηδηθφηεξα, γίλεηαη ζαθέο φηη εθηφο ησλ ππεθφσλ Αηγχπηνπ, κπνξνχλ λα κεηαθιεζνχλ σο 

αιηεξγάηεο θαη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ απφ νπνηαδήπνηε ρψξα εθφζνλ απνδεηθλχνπλ κε επίζεκν 

πηζηνπνηεηηθφ, επίζεκα κεηαθξαζκέλν θαη επηθπξσκέλν, θαηνρή γλψζεο ή εηδηθφηεηα αιηεξγάηε. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05 έθζεζεο, πέξαλ ησλ ινηπψλ θξηηεξίσλ πνπ ζα θαζνξηζζνχλ κε  θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε, ζα πξέπεη, ιφγσ θαηίζρπζεο ηεο πθηζηάκελεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ 

Αίγππην, λα ιακβάλνληαη ππφςε, πξσηίζησο, ηα αηηήκαηα ησλ εξγνδνηψλ πνπ επηζπκνχλ 

κεηάθιεζε Αηγππηίσλ αιηεξγαηψλ. 

Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη απφ 1.1.2008 γηα ηε κεηάθιεζε ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ σο αιηεξγάηεο, είλαη ε αθφινπζε: 

Ο εξγνδφηεο πνπ επηζπκεί λα κεηαθαιέζεη ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο, σο αιηεξγάηεο, κε 

ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, εθφζνλ έρεη ηεξεζεί ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαη 

έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζα θαζνξηζζνχλ κε θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε θαη έρεη εθδνζεί, βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.3386/05 έθζεζεο, ε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ πξνβιέπεη αληίζηνηρεο ζέζεηο αιηεξγαηψλ, 

νθείιεη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλε 

ε επηρείξεζή ηνπ ή ζηελ έδξα λενινγίνπ ηνπ ζθάθνπο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε  ηεο αιηεπηηθήο πεξηφδνπ. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε, ν εξγνδφηεο, ζα επηζπλάπηεη: 

 Πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ζηα νπνία, απαξαηηήησο, ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, ην νλνκαηεπψλπκν, ην φλνκα παηξφο, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη 

ν αξηζκφο δηαβαηεξίνπ ηνπο. 

 Δγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ε νπνία 

αληηζηνηρεί κε ηηο απνδνρέο ελφο κελφο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 

 Ιδησηηθά ζπκθσλεηηθά εξγαζίαο ζηα νπνία αλαθέξνληαη ην είδνο, νη φξνη εξγαζίαο, ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απαζρφιεζεο θαη νη ζπκθσλεκέλεο απνδνρέο 
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 Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε φηη ζα πξνζιάβεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ θαη φηη αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο δηαβίσζήο ηνπο κέρξη λα ιάβνπλ άδεηα δηακνλήο 

ή αλ δελ ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα, κέρξη λα αλαρσξήζνπλ απφ ηε ρψξα 

Ο Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, ε νπνία, εθφζνλ ειέγμεη ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηελ απφθαζε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3386/05, 

εθδίδεη πξάμε έγθξηζεο ηελ νπνία απνζηέιιεη ζηελ αξκφδηα  πξνμεληθή αξρή, επηζπλάπηνληαο ηηο 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε αληίζηνηρε εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

 Η αξκφδηα πξνμεληθή αξρή ζα θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα 

ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί πξάμε έγθξηζεο γηα εξγαζία ζηελ Διιάδα. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ 

λα παξνπζηάδνληαη απηνπξνζψπσο ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςνπλ ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη λα ηνπο ρνξεγεζεί εζληθή ζεψξεζε εηζφδνπ. 

Μεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ρψξα ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο νθείιεη, εληφο ηεο ηζρχνο ηεο 

ζεψξεζεο εηζφδνπ, λα ππνβάιιεη αίηεζε ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ πνπ ζα εξγαζζεί 

γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο  

Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδνληαη 

κε ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο είλαη ηζφρξνλε κε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο δέθα κήλεο νχηε λα αλαλεσζεί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο δελ επηηξέπεηαη αιιαγή εξγνδφηε. ε 

πεξίπησζε ιχζεο ή δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, εάλ έρεη ήδε εθδνζεί ε άδεηα δηακνλήο, ζα 

αλαθαιείηαη θαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ππνρξενχηαη λα αλαρσξήζεη απφ ηε ρψξα. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε ιπζεί ή δηαθνπεί πξηλ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ην 

ζρεηηθφ αίηεκα ζα απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ζα θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Γεκφζηαο 

Σάμεο πξνθεηκέλνπ λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο αλαρψξεζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ηελ 

Διιάδα. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο, ηελ αλάθιεζε ή απφξξηςε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί 

απνδεδεηγκέλα ε αλαρψξεζή ηνπ απφ ηε ρψξα.  

Δηδηθά νη Αηγχπηηνη αιηεξγάηεο, ιφγσ ηεο θαηίζρπζεο ηεο δηκεξνχο ζπκθσλίαο,  

αληηκεησπίδνληαη, αλαθνξηθά κε ηα αλσηέξσ, κε επλντθφηεξεο ξπζκίζεηο. 

Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ ιπζεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ή δηαθνπεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε 

ζρέζε εξγαζίαο θαηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο ή θαζφζνλ εθθξεκεί αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο, επηηξέπεηαη ε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο εξγαζίαο κε άιινλ εξγνδφηε γηα 

ην ππφινηπν δηάζηεκα κέρξη ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο ή ηε ζπκπιήξσζε ησλ δέθα κελψλ 

πνπ κπνξεί λα παξακείλεη ζηελ Διιάδα. 
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Δάλ δελ ζπλαθζεί λέα ζχκβαζε εξγαζίαο ε άδεηα δηακνλήο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη γηα 

δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο απηήο. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.1245/1982 (ΦΔΚ 45 

Α’),  εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ θαηά ηελ ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπο, νη ππήθννη Αηγχπηνπ πνπ εηζέξρνληαη ή δηακέλνπλ λφκηκα  ζηελ Διιάδα. 

 

 Η εμαίξεζε αθνξά κφλν ζε ππεθφνπο Αηγχπηνπ πνπ εηζέξρνληαη ε δηακέλνπλ 

ζηελ Διιάδα θαη αηηνχληαη άδεηα δηακνλήο γηα κηζζσηή εξγαζία  ν ηχπνο ηεο νπνίαο 

πεξηιακβάλεηαη  ζην θεθάιαην Α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3386/05. 

 

 

 ρεηηθά κε ην άξζξν 8  

Θέκαηα αδεηψλ δηακνλήο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηαρεηξηζηψλ θαη πξνζσπηθνχ 
εηαηξεηψλ – Άξζξν 17 λ.3386/05 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ξπζκίδνληαη ζέκαηα αδεηψλ δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ απαζρνινχληαη ζε εηαηξείεο πνπ ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ηνπο ππάγεηαη ζε 

εηδηθή λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο ξνήο 

επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ρνξεγείηαη ζεψξεζε εηζφδνπ θαη άδεηα δηακνλήο κε ηαρεία δηαδηθαζία, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζην άξζξν 17 ηνπ λ.3386/05 θαη ζηνπο λφκηκνπο εθπξφζσπνπο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ πνπ αζθνχλ λφκηκα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα φπσο θαη ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

λφκσλ 3247/2005, 378/1968 θαη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 27/1975 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 4 ηνπ λ.2234/1994 θαζψο θαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ λ.δ. 2687/1953. 

Δπίζεο θξίζεθε ζθφπηκν, εθηφο ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο αλσηέξσ 

εηαηξείεο, λα πξνβιεθζεί ηαρεία δηαδηθαζία εηζφδνπ θαη ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ζε 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ  πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε αιινδαπέο εηαηξείεο θαη κεηαθηλείηαη 

ζε ζπγαηξηθή, ππνθαηάζηεκα ή ζπλδεκέλε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ.2190/1920 

εηαηξεία πνπ αζθεί λφκηκα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα, ππφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

Α. Η επηρείξεζε πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε ζηελ Διιάδα λα απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ 

εθαηφ(100) εκεδαπνχο εξγαδνκέλνπο  

Β. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθηλεζνχλ γηα απαζρφιεζε ζηηο αλσηέξσ 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπο, ησλ νπνίσλ 
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ζηεξνχληαη εκεδαπνί ή θνηλνηηθνί εξγαδφκελνη ή λνκίκσο δηακέλνληεο ζηε ρψξα ππήθννη ηξίησλ 

ρσξψλ  

Γ. Ο αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ δελ κπνξεί λα ππεξβεί πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% ησλ 

εκεδαπψλ εξγαδνκέλσλ. 

πλεπψο, ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ απαζρνιείηαη ζε αιινδαπή εηαηξεία θαη κεηαθηλείηαη 

ζε ππνθαηάζηεκα ή ζπγαηξηθή απηήο ή ζε εηαηξεία κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42ε  ηνπ θ.λ.2190/1920 ζηελ Διιάδα, ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

αθφινπζεο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Α.  Δίλαη θάηνρνο εηδηθήο ζεψξεζεο εηζφδνπ  

 Β. Η επηρείξεζε ζηελ νπνία κεηαθηλείηαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, απνδεηθλχεη, α) κε 

βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ΟΑΔΓ, φηη δελ πθίζηαληαη άλεξγνη εκεδαπνί ή 

θνηλνηηθνί ή λφκηκα δηακέλνληεο ζηε ρψξα ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηαζέηνπλ ηηο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε  β) κε θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ, φηη 

απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ εθαηφ (100) εκεδαπνχο εξγαδφκελνπο γ) κε βεβαίσζε ηεο επηρείξεζεο φηη 

ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ κεηαθηλείηαη, δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

ηνπ 5% ησλ εκεδαπψλ εξγαδνκέλσλ ην νπνίν δχλαηαη, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, λα 

κεηαθηλεζεί πξνο απαζρφιεζε. 

Η άδεηα δηακνλήο ρνξεγείηαη αξρηθά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο γηα δχν αθφκε έηε. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα δειαδή ηεο δηακνλήο ησλ ππφςε πξνζψπσλ 

δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηξία έηε. 

Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 

17 ηνπ λ. 3386/05, ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3386/05, πξνθεηκέλνπ απηή λα 

ζπλάδεη κε εηδηθέο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην 

θαζεζηψο ησλ εηαηξεηψλ, ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ ππάγεηαη ζηηο επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 17. 
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Ρπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο- Άξζξα 24 θαη 25 
λ.3386/05  

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνζηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.3386/05 δχν επηπιένλ κέιε, ν εηζεγεηήο θαη ν γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, νη νπνίνη είλαη 

ππάιιεινη ηεο Γ/λζεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ν εηζεγεηήο νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο 

αλάινγα κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Γειαδή εάλ ε Δπηηξνπή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

εμεηάδεη ζέκαηα ηεο Γ/λζεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο σο εηζεγεηήο ζα 

νξίδεηαη ππάιιεινο ηεο ίδηαο Γ/λζεο. 
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Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 3 πεξίπησζε α’ 

ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3386/05, κε ζηφρν λα ππάξμεη ξεηή πξφβιεςε θαη λα δηαζαθεληζζεί, ζε ηη 

ζπλίζηαηαη ε δηάζεζε εθ κέξνπο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα 

ρηιηάδσλ(60.000) επξψ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη άδεηα δηακνλήο γηα ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Με ηελ αλσηέξσ δηάηαμε πξνβιέπεηαη πιένλ φηη θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

ζα ειέγρεηαη εάλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο εγθξηζείζαο δξαζηεξηφηεηαο ην πνζφλ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ 

(60.000) επξψ έρεη επελδπζεί.  

Θα αλαδεηνχληαη δειαδή παξαζηαηηθά, απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη θαηά  ηελ 

πινπνίεζε ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο δαπαλήζεθαλ ηα αλαθεξφκελα γηα θάζε ζηάδην 

πινπνίεζεο πνζά.   

Με ηελ επθαηξία, ζεσξνχκε ζθφπηκν λα ζαο επηζεκάλνπκε φηη θαηά ηελ 

αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζα ειέγρεηαη κφλν ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη  ξεηψο εθ ηνπ λφκνπ.  

Οπνηνζδήπνηε πεξαηηέξσ έιεγρνο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3386/05, θαη δελ ζπλαξηάηαη κε ζέκαηα ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο, 

εθθεχγεη ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο.   

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 

25 ηνπ λ.3386/05 θαη ε παξάγξαθνο 4 αλαξηζκείηαη ζε 5, κε ζηφρν, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

νη ζρεηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ πθίζηαληαη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο αδεηψλ δηακνλήο λα αλαθέξνληαη 

ζηα νηθεία άξζξα θαη φρη ζηηο νξηδφληηεο δηαηάμεηο.  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ επηηξέπεηαη αιιαγή ζθνπνχ πξηλ απφ ηελ 

παξέιεπζε δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο, είηε πξφθεηηαη γηα άδεηα 

δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθε θαηφπηλ ζεψξεζεο εηζφδνπ είηε θαηφπηλ αιιαγήο ζθνπνχ. Γειαδή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο, αθφκε θαη εάλ ε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαθνπεί, ν ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμεη θαηεγνξία άδεηαο δηακνλήο.  

ε πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ε αλσηέξσ άδεηα δηακνλήο αλαλεσζεί γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη κεηά 

ηελ αλαλέσζή ηεο επέιζεη απνδεδεηγκέλα δηαθνπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα 

γίλεη αιιαγή ζθνπνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο. 

Σνχην θξίλεηαη ζθφπηκν, γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ 

ππνρξεψλνληαη ζε αλαρψξεζε απφ ηε ρψξα, ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα επί 

καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο έρνπλ αδεηνδνηεζεί. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα δειψζεη ζηελ νηθεία ππεξεζία 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη εθφζνλ πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ελέξγεηεο, ζα πξνζθνκίζεη εληφο κελφο, ζχκθσλα κε 
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ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3386/05, βεβαίσζε δηαθνπήο 

απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ζα αηηεζεί άδεηα δηακνλήο γηα ηελ θαηεγνξία πνπ επηζπκεί 

πξνζθνκίδνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αξρηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο. 

Η άδεηα δηακνλήο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί ζα έρεη δηεηή δηάξθεηα ηζρχνο κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζήο ηνπ. Η άδεηα δηακνλήο πνπ θαηείρε ζα αλαθιεζεί γηα 

ην ηπρφλ ππνιεηπφκελν δηάζηεκα. 

Παξφηη, φπσο πξναλαθέξζεθε ε δήισζε ηεο κεηαβνιήο γίλεηαη εληφο κελφο απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, γηα ιφγνπο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λ.3536/07, εθφζνλ πθίζηαηαη ηζρπξή άδεηα 

δηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε δηαθνπή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο έρεη επέιζεη λσξίηεξα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ λα ηε δειψζνπλ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη λα αηηεζνχλ 

κεηαβνιή ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο.   

 

 
ρεηηθά κε ην άξζξν 10 

Θέκαηα αδεηψλ δηακνλήο γηα ιφγνπο ζπνπδψλ – Άξζξν 28 λ.3386/05 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο δηακνλήο πνπ 

ρνξεγνχληαη γηα ιφγνπο ζπνπδψλ. 

πγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3386/05 θαη πιένλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί γηα 

ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιινπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο 

γηα ζπνπδέο, κεηά ην πέξαο ησλ νπνίσλ, κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα θαη λα 

κεηαβάιινπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο γηα φπνηνλ ιφγν επηζπκνχλ. 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο, αίξεηαη ε ππνρξέσζε εθ λένπ εθνδηαζκνχ κε εηδηθή 

ζεψξεζε εηζφδνπ, ζε πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα κε εηδηθή 

ζεψξεζε γηα ζπνπδέο θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο γίλνληαη δεθηνί απφ ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζα πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπο θαη ζα ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα 

δηακνλήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα εθφζνλ 

ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3386/05. 

Σνχην θξίζεθε αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηηο ζπνπδέο θαη λα 

πεξηνξηζζνχλ φζν ην δπλαηφλ θαηλφκελα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αληηγξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε 

ηνπ λφκνπ θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ άζθνπε ηαιαηπσξία ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο λνκνζεηηθνχ θελνχ ζην 

πξνηζρχζαλ λνκηθφ θαζεζηψο (λ. 2910/01) αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε 
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ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα  ηελ απφθηεζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο,  κε ηελ ίδηα ινγηθή ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη θαη νη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο πνπ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, γίλνληαη 

απνδεθηνί απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα, πνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία παξέρεη εηδηθφηεηα,  

γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 

Λφγσ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο  παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

34 ηνπ λ. 3386/05, πνπ ζηελ νπζία ηελ θαηέζηεζαλ αλελεξγή, θξίζεθε ζθφπηκν λα αληηθαηαζηαζεί 

ε  ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθνο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο. 

πλεπψο ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη απφ ηνχδε θαη ζην εμήο αλαθνξηθά κε ηελ 

είζνδν θαη δηακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, θνηηεηψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, 

έλαληη απνδεκίσζεο, είλαη ε αθφινπζε: 

Η αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο,  ππνβάιιεηαη, πξηλ ηε ιήμε ηεο εηδηθήο ζεψξεζεο 

εηζφδνπ, ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη 

δηαβηβάδεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αιινδαπψλ & Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

(αξκφδηα Γ/λζε ή Σκήκα), εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: 

α) Αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ κε ηελ ηζρχνπζα εηδηθή ζεψξεζε 

εηζφδνπ,  

β) Παξάβνιν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 3386/05 

γ) Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, θνξέα αληαιιαγψλ,(AIESEC, IAESTE) απφ ηελ νπνία 

ζα πξνθχπηεη φηη ν αιινδαπφο γίλεηαη απνδεθηφο ζην πξφγξακκα γηα πξαθηηθή εμάζθεζε ζην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, 

δ) ηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζηελ 

εκεδαπή. 

Η άδεηα δηακνλήο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ηζφρξνλν δηάζηεκα άπαμ, εθφζνλ ππνβιεζεί 

ζρεηηθή αίηεζε ζπλνδεπφκελε κε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε θνξέα αληαιιαγψλ γηα 

ηελ παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ.  

Αλαθνξηθά κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε εκεδαπψλ, ζην 

θαζεζηψο ηνπ νπνίνπ ππάγνληαη θαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη, αξκφδην λα ζαο ελεκεξψζεη είλαη ην 

Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο.  
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ρεηηθά κε ην άξζξν 11 

Ρπζκίζεηο αδεηψλ δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο θαζψο θαη γηα ηα ζχκαηα εκπνξίαο 
αλζξψπσλ -  Άξζξα 44,46 θαη 48 λ.3386/05 

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11, ζπκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ 

λ.3386/05 θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ θαη γηα ηνπο νπνίνπο ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ παξακνλή ηνπο ζηε 

ρψξα.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο δηακνλήο, είλαη ε θαηνρή 

απφ ηνλ αηηνχληα δηαβαηεξίνπ κε ζεψξεζε εηζφδνπ (VISA) ζηε ρψξα ή ζε ρψξα κέινο ηνπ εληαίνπ 

ρψξνπ SCHENGEN, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηζρχ απηήο θαη ε απνδεδεηγκέλε επίθιεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα. 

ην πιαίζην ηεινινγηθήο εξκελείαο ηεο δηάηαμεο θαη κε γλψκνλα φηη εζθνπήζεθε  

ε ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία φζσλ απνδεηθλχνπλ κε λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν ηελ είζνδν 

ζηε ρψξα, ε χπαξμε ιήμαζαο άδεηαο δηακνλήο παξάγεη ηζνδχλακν απνηέιεζκα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ λφκνπ. 

ηελ Δπηηξνπή ζα παξαπέκπνληαη γηα παξνρή γλψκεο, κφλν φζεο απφ ηηο αηηήζεηο πιεξνχλ 

ηελ πξνυπφζεζε απηή. 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ελαξκνλίδεηαη ηππηθά ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ 

2004/81/ΔΚ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν παξακνλήο πνπ ρνξεγείηαη 

ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ή ζπλέξγηαο ζηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε 

νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη δελ απαηηείηαη πξνο ηνχην ε έθδνζε πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο. 

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 11 αληηθαζίζηαηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3386/05, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ν φξνο «αλαθαιείηαη». 

 
 
ρεηηθά κε ην άξζξν 12 

Γηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο- Άξζξν 68 
λ.3386/05 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε εμέηαζεο ησλ αηηνχκελσλ ηελ 

ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο απφ ηελ Δπηηξνπή Μεηαλάζηεπζεο ηεο νηθείαο 

Πεξηθέξεηαο σο πξνο ηελ επαξθή γλψζε ηεο γιψζζαο θαζψο θαη ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο 

θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζρεηηθή K.Y.A. 

θαζνξίδεηαη  δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο επαξθνχο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ.  
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ρεηηθά κε ην άξζξν 13 

Θέκαηα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο – Άξζξν 56 λ.3386/05 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ αλήιηθα ηέθλα ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ γηα ρνξήγεζε ή 

αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο. 

Η επέθηαζε ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ θαη ζηα αλήιηθα ηέθλα άλσ 

ησλ δεθαηεζζάξσλ θαη κέρξη δεθανθηψ εηψλ, θξίζεθε ζθφπηκε, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξχλεηαη 

ην εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, θαζφηη νη αλήιηθνη θαηά ηεθκήξην δελ 

έρνπλ πφξνπο θαη ην πνζφλ ηνπ παξαβφινπ βαξχλεη ηνλ ζπληεξνχληα ηελ νηθνγέλεηα. 

πλεπψο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα αλήιηθα ηέθλα ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα γηα 

ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο δελ ζα θαηαβάιινπλ παξάβνιν. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο ζε 

αλήιηθα ηέθλα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην ηέηαξην έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο ρσξίο θαηαβνιή παξαβφινπ θαη ε νηθεία Πεξηθέξεηα κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ θαθέινπ 

δηαπίζησζε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ ζα ρνξεγνχζε, ε νπνία είλαη 

ηζφρξνλε κε ηνπ ζπληεξνχληνο, ην ηέθλν ζπκπιήξσλε  ην δέθαην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, 

θαη δήηεζε ζπκπιεξσκαηηθά θαηαβνιή παξαβφινπ, απηφ ζα θαηαβάιιεηαη κφλν γηα φζα ηέθλα 

ζπκπιήξσλαλ ην δέθαην ηέηαξην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.3536/07. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηά ηα αλσηέξσ απαιιαγή ησλ αλειίθσλ αθνξά κφλν ηα παξάβνια 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 92 ηνπ λ3386/05 θαη φρη ηα πξφζηηκα. 

 

 

ρεηηθά κε ην άξζξν 14  

Τπνρξεψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ – Άξζξα 73 θαη 75 λ.3386/05 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14, κε ηηο νπνίεο αληηθαζίζηαηαη ην πξψην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73, ζην πιαίζην ηεο απινχζηεπζεο θαη ηεο απνθπγήο 

άζθνπεο ηαιαηπσξίαο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα, ππνβνιήο 

αίηεζεο γηα αξρηθή ρνξήγεζε ή γηα θάζε αλαλέσζε απηήο είηε κε απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ 

ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο είηε κε εθπξνζψπεζή ηνπ απφ πιεξεμνχζην δηθεγφξν είηε απφ ζπδχγνπο, 

αληφληεο  θαη ελήιηθνπο θαηηφληεο. 

 Η πιεξεμνπζηφηεηα απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο απνθιεηζηηθψο απφ αζηπλνκηθή αξρή θαη γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε αίηεζε ππνβιεζεί απφ γνλέα ή ελήιηθν ηέθλν ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο, ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην 

νπνίν ζα πξνθχπηεη ε ζπγγεληθή ζρέζε. 



 

 

 

 

20 

Φπζηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνζθνκίδεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, απηφ 

ζα γίλεηαη επίζεο δεθηφ, σο έγγξαθν απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο.  

Η αλσηέξσ πξφβιεςε θξίζεθε ζθφπηκν λα ζεζκνζεηεζεί δεδνκέλνπ φηη πξνέθπςαλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

λ.3386/05 θαη νχησο ή άιισο κέρξη ηελ θαζηέξσζε ηνπ απηνηεινχο εγγξάθνπ ην νπνίν ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ θαη γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπ ζα απαηηείηαη, ιφγσ 

ηεο αλαγθαηφηεηαο ιήςεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο, δελ πξνέθππηε ε αλαγθαηφηεηα απηνπξφζσπεο παξνπζίαο. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αληηθαζίζηαληαη ε παξάγξαθνο 4 

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3386/05 θαη ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

Γεδνκέλνπ φηη κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζηνπο νπνίνπο δελ 

ρνξεγήζεθε, αλαθιήζεθε ή δελ αλαλεψζεθε άδεηα δηακνλήο ππνρξενχληαλ λα εγθαηαιείςνπλ 

άκεζα ην ειιεληθφ έδαθνο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην έπξαηηαλ θαη παξέκελαλ ζηε ρψξα γηα 

δηάζηεκα κέρξη ηξηάληα εκεξψλ, ππφθεηληαλ θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο ζηελ θαηαβνιή ηνπ 

ηεηξαπιάζηνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ παξαβφινπ γηα άδεηα δηακνλήο εηήζηαο δηάξθεηαο, θξίζεθε 

ζθφπηκν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, λα παξαρσξεζεί ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ην δηθαίσκα λα 

πξνεηνηκάζεη ηελ αλαρψξεζή ηνπ θαη λα παξακείλεη ζηε ρψξα γηα ηπρφλ ζρεηηθέο δηαηππψζεηο, γηα 

δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ, ρσξίο ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ κέηξνπ. 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ.3386/05. 

πλεπψο, γηα ιφγνπο απνθπγήο ελδερφκελεο θαηαζηξαηήγεζεο ή δφινπ, ε 

παξαβίαζε εθ κέξνπο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ηεο ππνρξέσζεο δήισζεο ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, ηεο απψιεηαο ή αλαλέσζεο ή 

κεηαβνιήο ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ θαζψο θαη ηεο 

απψιεηαο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, εληφο κελφο αθφηνπ ζπκβεί ην αληίζηνηρν γεγνλφο, 

ζπληζηά εθεμήο, ιφγν κε ρνξήγεζεο, αλάθιεζεο ή κε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο. 

 

 

ρεηηθά κε ην άξζξν 15 

Τπνρξεψζεηο ππεξεζηψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη ηξίησλ- Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο 
θπξψζεηο – Άξζξα 84, 85 θαη 87 λ.3386/05 

 

Παξάγξαθνο 1, Γηαδηθαζία αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ιφγσ 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο κε δηαβαηήξην ή ηαμηδησηηθφ έγγξαθν 

Mε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 επηιχεηαη νξηζηηθά ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ζηεξνχκελνη δηαβαηεξίνπ, θαηά ηελ θάζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, ιφγσ 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνζθφκηζεο δηαβαηεξίνπ ή ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ, ε νπνία ζε θάζε 
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πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο αιιά θαη ηεο 

δεδηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε, απνηξεπηηθφ ιφγν λνκηκνπνίεζεο ηεο πεξαηηέξσ 

δηακνλήο ηνπ.  

 ε αληίζεζε κε ην πξνηζρχζαλ θαζεζηψο, ην νπνίν αλέζεηε ηε δηαπίζησζε ή κε ηεο 

χπαξμεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο εθνδηαζκνχ κε δηαβαηήξην ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ζην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο ζα θξίλεηαη πιένλ απφ ηελ πθηζηάκελε 

ζρεηηθή επηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαηφπηλ 

εηζεγήζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν απηφ ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 3386, πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηνπο ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο, αδπλαηνχλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ηζρχνλ δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν θαη΄ επίθιεζε εηδηθήο θαη 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο (π.ρ. ηνπ δηθαίνπ ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ή ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα ηνπο). 

 
Γηαδηθαζία- Πξνυπνζέζεηο 
 

Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ/ Κνηλφηεηαο ηνπ 

ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λ. 

3386/05 (π.ρ. εμαξηεκέλε εξγαζία, κέινο νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε Δ.Δ., γνλείο εκεδαπψλ, 

θιπ.), ππνβάιινληαο ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ αξηζκ. 24103/05 (ΦΔΚ 1804/ΣΒ΄21.12.2005) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΔΓΓΑ. 

Η ελ ιφγσ αίηεζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη 

εηδηθνί ιφγνη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία γηα ηελ πθηζηάκελε αληηθεηκεληθή αδπλακία εθνδηαζκνχ 

κε δηαβαηήξην ή ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ(π.ρ. έγγξαθν ηεο πξνμεληθήο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο). ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα 

πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο, ειιεληθήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο απφ ην νπνίν ζα αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (ιεγκέλν 

δηαβαηήξην ή ηαπηφηεηα απφ ην θξάηνο θαηαγσγήο ηνπ ή πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο).  

ηνλ ελδηαθεξφκελν ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε ηχπνπ Α΄ έσο φηνπ ε δηνίθεζε απνθαλζεί 

επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θαη ν ζρεηηθφο θάθεινο ζα απνζηέιιεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ηε ζπλέρεηα ε αλσηέξσ ππεξεζία, εθφζνλ εμεηάζεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζα απνζηέιιεη ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Γηεχζπλζε Γ4 Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ Γηθαηνζχλεο θαη 
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Schengen) αληίγξαθν ηνπ θαθέινπ, ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ε επηθαιεζζείζα αδπλακία εθνδηαζκνχ 

κε δηαβαηήξην. 

Σν Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή δηεξεχλεζε κέζσ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, ζα απνζηέιιεη εηζήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε ή κε αληηθεηκεληθή αδπλακία 

εθνδηαζκνχ κε δηαβαηήξην ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηελ ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

Αθνινχζσο, ε ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα απνζηέιιεη πξνο εμέηαζε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, αληίγξαθν ηνπ αληίζηνηρνπ 

θαθέινπ κε ζπλεκκέλε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη απφςεηο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα ηχρνπλ 

ζπλεθηίκεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Η Δπηηξνπή εθφζνλ αμηνινγήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε θαθέινπ ζα γλσκνδνηεί γηα ηελ 

χπαξμε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνο εθνδηαζκφ κε δηαβαηήξην ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ απνζηέιινληαο ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα.  

εκεηψλεηαη φηη ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο είλαη απιή θαη δελ δεζκεχεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, 

ν νπνίνο κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα εθδψζεη θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε.  

Δθφζνλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο θάλεη απνδεθηή ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο, ζα 

εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ηεο άδεηαο θαη ζα 

εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ λ. 3386/05, ε νπνία 

παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηεο δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη θαζηδξχεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο θαη παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/05 

φπσο ηζρχεη. 

Η πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία ζα αθνινπζείηαη κφλν θαηά ηελ πξψηε αλαλέσζε ησλ 

αδεηψλ δηακνλήο θαη γηα θάζε πεξαηηέξσ αλαλέσζε ζα ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 3386/05.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εθνδηαζζεί κε δηαβαηήξην ή 

ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, ε εθδνζείζα απφθαζε ζα αληηθαζίζηαηαη κε άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ. 

 

Παξάγξαθνη 2-7  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αληηθαζίζηαηαη, πξνο άξζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θάηνρνη βεβαίσζεο ππνβνιήο αίηεζεο 

ηχπνπ Α ζηελ θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ, ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 85 ηνπ λ. 3386/05 θαη παξέρεηαη ξεηά πιένλ ε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο 

ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ απφ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, εθφζνλ έρεη θαηαζέζεη φια ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη θαηέρεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε. 
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο αληηθαζίζηαηαη ην δεχηεξν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 3386/05 θαη νξίδεηαη ζαθψο ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ 

επηβάιιεηαη ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη δελ εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α, β, ε θαη ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 3386/05. 

πλεπψο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο δηαπηζηψλεη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο φηη δελ εθπιεξψζεθαλ νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο 

ηνπ, ζα ηνπ επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζε θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί, πξφζηηκν χςνπο δηαθνζίσλ πελήληα επξψ θαη εθφζνλ ην 

πξφζηηκν θαηαβιεζεί θαη πξνζθνκηζζεί ε βεβαίσζε θαηαβνιήο ηνπ θαη θαηά ηα ινηπά ν θάθεινο 

είλαη πιήξεο, ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ρσξίο ηελ επηβνιή άιινπ κέηξνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ππνηξνπή ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ ζα δηπιαζηάδεηαη, ελψ ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πξφζηηκν δελ θαηαβάιιεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ηίζεηαη κε 

ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ην αίηεκα ζα απνξξίπηεηαη. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα πξφζηηκα 

ζα επηβάιινληαη βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ Κ.Τ.Α. ηνπ άξζξνπ 90, παξ. 8 ηνπ λ.3386/05, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 17 παξ.6 ηνπ λ. 3536/07 θαη ζα ζαο απνζηαιεί ζχληνκα.  

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, εθφζνλ ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ν ππήθννο 

ηξίηεο ρψξαο γηα ηελ ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ελεκεξσζεί γηα ηελ χπαξμε 

κεηαβνιήο, εθφζνλ απηή δειψλεηαη εληφο δηαζηήκαηνο ελφο κελφο αθφηνπ ζπλέβε ην αληίζηνηρν 

γεγνλφο θαη ν θάθεινο είλαη πιήξεο, ζα ρνξεγεί ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο βεβαίσζε ηχπνπ Α 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνσζεί ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Δάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδεη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, πξνθχπηεη κεηαβνιή 

θαη έρεη παξέιζεη ην δηάζηεκα ηνπ ελφο κελφο εληφο ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα δεισζεί, ν Γήκνο ή 

ε Κνηλφηεηα ζα ρνξεγεί βεβαίσζε ηχπνπ Α θαη ζα πξνσζεί άκεζα ην ζρεηηθφ θάθειν ζηελ νηθεία 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο θάλνληαο ζρεηηθή κλεία ηεο παξαβίαζεο εθπιήξσζεο ηεο 

ππνρξέσζεο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ ε κεηαβνιή ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ν 

Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα ζα απνζηέιιεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ην θάθειν ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ή λα επηβάιιεη ηελ θαηαβνιή 

πξνζηίκνπ αληίζηνηρα.  

Σέινο, επεηδή γίλακε δέθηεο δηακαξηπξηψλ γηα ηελ πξαθηηθή πνπ ηεξνχλ θάπνηεο 

ππεξεζίεο, ζαο επηζεκαίλνπκε φηη ε κε εθπιήξσζε ησλ  ππνρξεψζεσλ ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ (θάζε κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπο, θάζε κεηαβνιή ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ηδίσο δε ε αιιαγή ηζαγέλεηαο, ε ζχλαςε, ιχζε ή 

αθχξσζε γάκνπ ή ε γέλλεζε ηέθλνπ, θάζε κεηαβνιή ζην πξφζσπν ηνπ εξγνδφηε θαη 

ζην είδνο ηεο απαζρφιεζεο, θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο) δελ ζπληζηά ιφγν κε 

ρνξήγεζεο, αλάθιεζεο ή κε αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο. 
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 Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζην πιαίζην 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, επηβάιινληαη απζηεξφηεξεο πνηληθέο 

θπξψζεηο θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο ζε φζνπο δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν παξαλφκσλ ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.  

Σέινο, πξνζηίζεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ θαθνπξγεκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ πξψηε 

παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Π.Κ. θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο παξαλφκνπ εηζφδνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο, φηαλ πξάηηεηαη εθ θεξδνζθνπίαο απφ ηξία ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ είραλ ζπγθξνηήζεη 

ή εληαρζεί ζε νκάδα γηα δηαξθή δξάζε πξνο ηνχην. 

 
 
ρεηηθά κε ην άξζξν 18 

Μεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο 

 

Παξάγξαθνο 1 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ 

άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/05 ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο 

αφξηζηεο δηάξθεηαο. 

εκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε άδεηα δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο, ελ 

αληηζέζεη κε ηα πξνηζρχζαληα λνκηθά θαζεζηψηα (λ. 2910/01 θαη λ. 3386/05), δελ ρνξεγείηαη 

πιένλ κε ηε ζπκπιήξσζε δεθαεηνχο λφκηκεο δηακνλήο ππνρξεσηηθά ζηελ ίδηα θαηεγνξία αιιά 

κφλν κε ηελ ζπκπιήξσζε δεθαεηνχο λφκηκεο δηακνλήο ζηε ρψξα αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ησλ 

αδεηψλ δηακνλήο πνπ θαηείρε. 

Γειαδή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαηείρε π.ρ. άδεηα δηακνλήο γηα 

εμαξηεκέλε εξγαζία, ζηε ζπλέρεηα άδεηα δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ηα επφκελα έμη έηε άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζα ηνπ ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο 

αφξηζηεο δηάξθεηαο ε νπνία ηνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπσο θαη ζηελ άζθεζε 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίο λα απαηηείηαη θακία 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία έγθξηζεο. 

Δπίζεο, ην δηθαίσκα ζηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο επεθηείλεηαη θαη ζηα 

ελήιηθα ηέθλα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 21νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο 

εθφζνλ απνδεηθλχνπλ απηνηειψο ζπλερή δεθαεηή λφκηκε δηακνλή ζηε ρψξα, ρσξίο ηελ 

πξνυπφζεζε απφδεημεο επαξθψλ πφξσλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ελήιηθν ηέθλν δελ αληιεί θαλέλα δηθαίσκα απφ ηε ρνξήγεζε ζην γνλέα 

άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο αιιά ζα πξέπεη ην ίδην λα θαηείρε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, άδεηεο δηακνλήο. 
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ε πεξηπηψζεηο πνπ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.3386/05, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ 

θαζηεξψζεθε ε ρνξήγεζε αηνκηθήο άδεηαο δηακνλήο θαη ζηα αλήιηθα ηέθλα, ηα ηέθλα ήηαλ 

εγγεγξακκέλα ζηηο άδεηεο δηακνλήο ησλ γνλέσλ σο πξνζηαηεπφκελα κέιε, ηα δηαζηήκαηα απηά ζα 

πξνζκεηξψληαη θαλνληθά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ ρξφλνπ. 

Καηά ηα ινηπά, ε λφκηκε ππεξδεθαεηήο παξακνλή ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πξνθχπηεη, 

ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ εγθχθιην 38/2005, απφ ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ δηακνλήο 

απφ ηηο ρνξεγεζείζεο άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ απφ: 

Α) Σα ηκήκαηα Αιινδαπψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζχκθσλα κε ην λφκν 1975/1991(ρνξεγείηαη 

κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζρεηηθή έγγξαθε απάληεζε) 

Β) Σα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΑΔΓ ζχκθσλα κε ηα Π.Γ. 358θαη 359/1997 

Γ) Σηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο θαη ην ΤΠΔΓΓΑ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 2910/01 

 

 

Παξάγξαθνο 2  

ην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θξίζεθε ζθφπηκν λα επηιπζεί ην δήηεκα ηεο εμέηαζεο ηπρφλ 

εθθξεκψλ αηηήζεσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ είραλ ππνβιεζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3202/2003 ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο 

εθνδηαζκνχ κε δηαβαηήξην ή ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ,νη νπνίεο ζα εμεηαζηνχλ βάζεη ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84, 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, θξίλεηαη ζθφπηκν ιφγσ ησλ 

ζνβαξψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 

ηνπ λ. 3202/2003, νη νπνίεο ηελ θαηέζηεζαλ νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηε, ηα ελ ιφγσ εθθξεκή 

αηηήκαηα λα εμεηαζηνχλ βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

84 ηνπ λ. 3386/05, φπσο ηζρχεη. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 Οη αηηνχληεο λα ήηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3202/2003 (κέρξη 31.12.2005), θάηνρνη 

πξνεγνχκελεο άδεηαο δηακνλήο ήηνη  α) Καξηψλ παξακνλήο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο  (πξάζηλεο θάξηεο), ζχκθσλα κε ηα Π.Γ. 358 & 359/97, ε αλαλέσζε ησλ 

νπνίσλ εθθξεκνχζε θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 2910/01 θαη ε ηζρχο ησλ 

νπνίσλ παξαηάζεθε κέρξη ηελ 30.6.02 (άξ.65 παξ. 4 ηνπ λ. 2910/01), β) Καξηψλ 

παξακνλήο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (πξάζηλεο θάξηεο), ζχκθσλα κε ηα Π.Γ. 

358 & 359/97, πνπ έιεγαλ κέρξη ηελ 31.12.01 θαη νη νπνίεο παξαηείλνληαλ γηα έλα 
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εμάκελν κεηά ηε ιήμε ηνπο (άξζξν 65 παξ. 4 ηνπ λ. 2910/01), γ) Λνηπψλ αδεηψλ 

δηακνλήο πνπ έιεγαλ κέρξη ηελ 31.12.01 θαη νη νπνίεο παξαηείλνληαλ γηα έλα εμάκελν 

κεηά ηε ιήμε ηνπο (άξ.65 παξ. 5 ηνπ λ. 2910/01), δ) Αδεηψλ παξακνλήο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ή αλαλεψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2910/01 κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη εμάκελεο πξνζσξηλέο άδεηεο δηακνλήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 66 .  

 Οη επηθαινχκελνη ιφγνη αδπλακίαο πξνζθφκηζεο δηαβαηεξίνπ λα είλαη εηδηθνί θαη 

ηεθκεξησκέλνη. Δάλ ζηελ αίηεζε γίλεηαη  γεληθνχ θαη αφξηζηνπ ραξαθηήξα δήισζε 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο θαηνρήο δηαβαηεξίνπ ρσξίο λα παξαηίζεληαη νη εηδηθνί ιφγνη 

θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία, απηή ζα πξέπεη λα θξίλεηαη αβάζηκε θαη λα απνξξίπηεηαη 

ρσξίο πεξαηηέξσ αιιεινγξαθία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, 

δηφηη ην αίηεκα είλαη πξνδήισο θαηαρξεζηηθφ. 

 Να έρνπλ ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαλ ζηελ αξηζκ. 25/2004 

εγθχθιην (Α.Π. 6477/29.4.2004) πεξί εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 31 θαη 32 

ηνπ λ. 3202/2003 

 

Α) ε φζεο πεξηπηψζεηο πθίζηαηαη απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ πεξί κε πηζηνπνίεζεο εθνδηαζκνχ κε δηαβαηήξην ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, απηέο ζα νκαδνπνηνχληαη θαη ζα απνζηέιινληαη πξνο εμέηαζε 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ λ.3386/05, ζπλνδεπφκελεο απφ : α)ζρεηηθέο 

εηζεγήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ β) ζπγθεληξσηηθνχο θαηαιφγνπο κε ηα νλφκαηα 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ, γ) αληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ θαθέισλ θαη δ) ελεκεξσηηθά 

ζεκεηψκαηα ζηα νπνία ζα αλαθέξνληαη νη απφςεηο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα 

ηχρνπλ ζπλεθηίκεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή.  

Η Δπηηξνπή εθφζνλ αμηνινγήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε θαθέινπ ζα γλσκνδνηεί γηα ηελ  

χπαξμε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνο εθνδηαζκφ κε δηαβαηήξην ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη ζα απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα.  

εκεηψλεηαη φηη ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο είλαη απιή θαη δελ δεζκεχεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα εθδψζεη θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε. 

Δάλ ελ ηέιεη ζηνηρεηνζεηείηαη πξάγκαηη αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνο εθνδηαζκφ 

κε δηαβαηήξην, ε Πεξηθέξεηα ζα ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ 

ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, κε ηελ 

νπνία ζα αηηνχληαη ππαγσγή ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ λ. 3386/2005 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αξρηθή 

ρνξήγεζε. 

ηε ζπλέρεηα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζα εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηά πεξίπησζε θαηεγνξία θαη ζα πξνβαίλεη ζηελ 
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έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ρξνληθήο δηάξθεηαο αλάινγα κε ηα νξηδφκελα ζηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ λ. 3386/05, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ εθ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 3448/06 (ΦΔΚ 57Α΄/15.3.2006), παξάηαζε ησλ 

άδεηψλ δηακνλήο έσο 30/4/2006, κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο, ν 

αηηψλ ζεσξείηαη λνκίκσο δηακέλσλ. 

Γηα θάζε πεξαηηέξσ αλαλέσζε ζα ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 

ηνπ λ. 3386/05.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εθνδηαζζεί κε δηαβαηήξην ή 

ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, ε εθδνζείζα απφθαζε ζα αληηθαζίζηαηαη κε άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ. 

 

Β) ε πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ήδε εθδνζεί απνξξηπηηθή απφθαζε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη 

αζθάιεηαο νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη: 

 Δάλ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο, λα ππαρζνχλ είηε ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3536/2007 είηε ζε απηέο ηεο αξηζκ. 

11702/06 (ΦΔΚ 892/ΣΒ΄/12.7.2006) Κ.Τ.Α., ε πξνζεζκία ππαγσγήο ζηελ 

νπνία παξαηάζεθε κέρξη 30.9.2007 κε ηελ αξηζ. 5652/14.3.2007 (ΦΔΚ 

416/Β/26.3.2007) ΚΤΑ. 

 Δάλ δελ πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίεο λνκηκνπνίεζεο, γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζεσξνχκε φηη 

κπνξνχλ εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ππνβάινπλ αίηεζε 

ππαγσγήο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην Α ηνπ παξφληνο. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ αληίγξαθν ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο ζπλνδεπφκελε απφ ηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 

αξρηθή ρνξήγεζε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3386/2005.  

ηε ζπλέρεηα, ε αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα ζπζρεηίζεη ηε λέα αίηεζε 

κε ην θάθειν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη ζα απνζηείιεη πξνο 

εμέηαζε ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο αληίγξαθν 

ζπλνδεπφκελν απφ: α) ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη β) 
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ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζην νπνία ζα αλαθέξνληαη νη απφςεηο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο 

πνπ ζα ηχρνπλ ζπλεθηίκεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή.  

Η Δπηηξνπή εθφζνλ αμηνινγήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε θαθέινπ ζα γλσκνδνηεί γηα ηελ 

χπαξμε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνο εθνδηαζκφ κε δηαβαηήξην ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη ζα απνζηέιιεη ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα.  

εκεηψλεηαη φηη ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο είλαη απιή θαη δελ δεζκεχεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηεο Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα εθδψζεη θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε. 

Δθφζνλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο θάλεη απνδεθηή ηε γλψκε ηεο 

επηηξνπήο, ζα εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ θαηά 

πεξίπησζε θαηεγνξία θαη ζα πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο αλάινγα κε ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ λ. 3386/05, κε έλαξμε 

ηζρχνο ηελ εκεξνκελία ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο. 

Η αλσηέξσ απφθαζε ζα παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηεο δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα, θαζηδξχεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/05 φπσο ηζρχεη. 

Γηα θάζε πεξαηηέξσ αλαλέσζε ζα ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγία ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 11 

ηνπ λ. 3386/05.   

ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο εθνδηαζζεί κε δηαβαηήξην ή 

ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, ε εθδνζείζα απφθαζε ζα αληηθαζίζηαηαη κε άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ. 

 Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο πξνβείηε ζε άκεζε εμέηαζε ησλ 

εθθξεκνπζψλ επί καθξφλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηηο 30.9.2007, πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα πξνβνχλ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο.  

 
 

Παξάγξαθνο 3 

ην πιαίζην αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/05 θαη δεδνκέλνπ φηη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ  

άδεηαο δηακνλήο πξνεγήζεθε έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ ζπλδξνκή ζην πξφζσπν ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο 

ρψξαο ιφγσλ δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη ε 

ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο  πνηληθνχ κεηξψνπ. 

 

 

Παξάγξαθνο 4 

ην πιαίζην απνθαηάζηαζεο πεξηπηψζεσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ κπφξεζαλ, λα 

ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/05 θαη ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο νηθνγέλεηαο, 

ζεζπίδεηαη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/2007, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
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παξέρεηαη ην δηθαίσκα λνκηκνπνίεζεο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ δηέκελαλ κέρξη ηελ 31.12.2004 θαη εμαθνινπζνχλ έθηνηε λα δηακέλνπλ κε λφκηκα 

ζηε ρψξα, εθφζνλ θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07 δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, δελ ζπλαξηάηαη κε ηε δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζεο πνπ πξνέβιεπαλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ 

λ.3386/05. 

Σνχην ζεκαίλεη φηη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ ππαγσγή ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ ζηελ ηξέρνπζα δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο, δελ ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ  ίζρπαλ γηα ηελ ππαγσγή ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/05 δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα απηνηειή, 

εθ λένπ δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο. 

πλεπψο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3536/07 ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ σο απνδεηθηηθφ δηακνλήο ηνπο 

ζηε ρψξα πξηλ ηελ 31.12.2004 πξνζθνκίδνπλ π.ρ. δηαβαηήξην κε ζεψξεζε εηζφδνπ ζηε 

ρψξα πξηλ ηελ 31.12.2004 ή θάπνην απφ ηα απνδεηθηηθά πνπ φξηδαλ νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ.3386/05 αιιά κφλνλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3536/07 απνδεηθηηθά.  

Δηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηέζεζαλ αίηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91, παξ. 11 ηνπ 

λ. 3386/05, ε νπνία απνξξίθζεθε ή ζα απνξξηθζεί, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζέζνπλ λέα αίηεζε βάζεη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07, εάλ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνεγνχκελε 

αίηεζή ηνπο απνξξίθζεθε γηα ιφγνπο πξνζθφκηζεο πιαζηψλ εγγξάθσλ (π.ρ. visa), 

εθφζνλ ε ππφζεζε έρεη δηαβηβαζηεί θαη εθθξεκεί ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα. ηελ 

πεξίπησζε απηή εθφζνλ εθδνζεί ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, ε ηπρφλ 

ρνξεγεζείζα άδεηα δηακνλήο ζα αλαθιεζεί, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ζρεηηθά 

κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3536/07. 

 

 
Α. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 

Γηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 4 έρνπλ 

νη  θαησηέξσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, εθφζνλ ζην πξφζσπφ ηνπο δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο 

ηάμεο θαη αζθάιεηαο: 

Καηεγνξία α. Οη ππήθννη  ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηέκελαλ κέρξη 31.12.04 θαη εμαθνινπζνχλ έθηνηε 

λα δηακέλνπλ κε λφκηκα ζηελ Διιάδα 
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Καηεγνξία β. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είραλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε 

άδεηαο δηακνλήο κέρξη ηελ 31.12.2004 θαη ε αίηεζή ηνπο, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο,  απνξξίπηεηαη κεηαγελέζηεξα  θαη κέρξη 30.9.2007  

Καηεγνξία γ. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είραλ ππνβάιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε Δηδηθνχ Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο κέρξη 31.12.2004 θαη ε αίηεζή ηνπο απνξξίπηεηαη κεηαγελέζηεξα θαη κέρξη 

30.9.2007 ή ήηαλ θάηνρνη Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο ην νπνίν έιεμε κέρξη ηελ 

αλσηέξσ εκεξνκελία θαη δελ αλαλεψζεθε 

Καηεγνξία δ.  Σα κέιε νηθνγέλεηαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

  Οη  ζχδπγνη ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο β θαη γ, νη νπνίνη 

δηέκελαλ κέρξη 31.12.04 θαη εμαθνινπζνχλ έθηνηε λα δηακέλνπλ ζηε ρψξα, νη νπνίνη δελ πιεξνχλ  

απηνηειψο ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε απηή, θαζψο θαη  ηα αλήιηθα ηέθλα απηψλ, 

ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο κε κφλε πξνυπφζεζε φηη ζπκβηψλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο  

ή ηνπο ζπδχγνπο θαηά πεξίπησζε, θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο.  

Πξνζνρή: Σα ελήιηθα ηέθλα ησλ αλσηέξσ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ππάγνληαη 

απηνηειψο ζηηο δηαηάμεηο απηέο θαη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θαηά πεξίπησζε 

πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο, θαζψο επίζεο λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 

 Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηεγνξίαο α 

 
 Πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 

νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία α ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ 

πξνυπνζέζεηο: 

  

1. Να έρνπλ εγγξαθεί ζε δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πξηλ ηελ 31.12.2004 θαη λα δηακέλνπλ έθηνηε θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο ζηε ρψξα, εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα θνηηνχλ ζηελ ίδηα ή αλψηεξε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ή έρεη νινθιεξσζεί ε θνίηεζή ηνπο ζηελ ίδηα ή αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο 

ή 

2. Να είλαη γνλείο ηέθλνπ ην νπνίν ελεγξάθε ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξσηνβάζκηαο 

ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθφζνλ ην ηέθλν ελεγξάθε πξηλ ηελ 31.12.2004 θαη 

ζπλερίδεη λα θνηηά κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ ίδηα ή αλψηεξε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ή 
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3.  Να έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα θαη λα ζπλερίδνπλ έθηνηε θαη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο  λα δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ή 

4. Να είλαη γνλείο ηέθλνπ πνπ γελλήζεθε ζηελ Διιάδα κέρξη 31.12.2004 εθφζνλ ν έηεξνο ησλ 

γνλέσλ θαη ζχδπγνο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, δηακέλεη λφκηκα ζηε ρψξα ή 

5. Να έρνπλ ηειέζεη γάκν ζηελ Διιάδα κέρξη 31.12.2004 εθφζνλ ν ζχδπγνο είλαη Έιιελαο ή 

πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ., ή ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο δηακέλεη λφκηκα 

ζηελ Διιάδα . 

Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία ζα πξέπεη κέρξη 30.9.2007 

λα ππνβάινπλ ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπο ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:   

 Αίηεζε εηο δηπινχλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο θσηνγξαθίεο. 

 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο δηακνλήο ηνπο ζηε ρψξα κέρξη 31.12.04, δειαδή έλα θαηά 

πεξίπησζε απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη βεβαίσζε φηη θνηηά ζηελ ίδηα ή αλψηεξε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ή έρεη 

νινθιεξψζεη ηε θνίηεζή ηνπ ή βεβαίσζε εγγξαθήο ηέθλνπ ζε δεκφζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εθφζνλ ην ηέθλν ελεγξάθε πξηλ 

απφ ηελ 31.12.2004 θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο  φηη ην ηέθλν 

ζπλερίδεη λα θνηηά  ή 

β. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηέθλνπ ζηελ Διιάδα,  κέρξη 

31.12.2004 ή 

γ. Λεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ πνπ ηειέζηεθε ζηελ Διιάδα, κέρξη 31.12.2004 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ δηαβαηεξίνπ ή ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία εθνδηαζκνχ δηαβαηεξίνπ αληί ηνπ 

δηαβαηεξίνπ ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξνληαη νη εηδηθνί ιφγνη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία γηα ηελ πθηζηάκελε 

αληηθεηκεληθή αδπλακία θαηνρήο ηνπ ή ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ 

πεξί κε θαηνρήο (π.ρ. έγγξαθν ηεο πξνμεληθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο ηνπ 

ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο επίζεκα επηθπξσκέλν θαη κεηαθξαζκέλν). 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο, ειιεληθήο ή ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ην νπνίν ζα αληινχληαη ηα ζηνηρεία 

ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ(δηαβαηήξην, αζρέησο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, ηαπηφηεηα, 

πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε 

γέλλεζεο).  

 Παξάβνιν κε κνξθή απνδεηθηηθνχ δηπινηχπνπ ηχπνπ Β' αμίαο 150,00 επξψ. 
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 Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ βεβαηψλεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πάζρεη απφ λφζεκα 

επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Οη κφλεο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ 

άξλεζε εηζφδνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο είλαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, θαζψο θαη άιιεο ινηκψδεηο, κεηαδνηηθέο ή παξαζηηηθέο 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 Βεβαίσζε εμαγνξάο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα  ηπρφλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ 

αζθάιηζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) 

εκεξψλ.  

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ψζηε λα πξνθχπηεη ν ζπγγεληθφο δεζκφο γηα ηελ 

πεξίπησζε ππαγσγήο ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ πξνζθνκίδνπλ σο 

απνδεηθηηθφ ηελ βεβαίσζε εγγξαθήο ηέθλνπ πνπ θνηηά ζε δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 

(πεξίπησζε αα ηεο παξαγξάθνπ 4α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07) θαη ηεο πεξίπησζεο ββ  

ηεο παξαγξάθνπ 4α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07.   

 Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο δηακνλήο ή επηθπξσκέλν θση/θν δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο ή άδεηαο δηακνλήο θνηλνηηθνχ ππεθφνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο αα (ζε πεξίπησζε 

πνπ ν έλαο εθ ησλ γνλέσλ δηακέλεη  ήδε λφκηκα ζηε ρψξα), ββ θαη γγ ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07. 

 Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη, γηα ηηο πεξηπηψζεηο αα ( ζε πεξίπησζε πνπ 

ν έλαο εθ ησλ γνλέσλ δηακέλεη ήδε λφκηκα ζηε ρψξα) θαη ββ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/07,  φηη ζπγθαηνηθνχλ κε ηνλ λφκηκα δηακέλνληα ζχδπγν ζηε ρψξα 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε γγ φηη ν γάκνο είλαη ζε ηζρχ θαη ππάξρεη ζπκβίσζε.  

 

 Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηεγνξίαο β  

 
Πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία β ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ 

θαησηέξσ πξνυπφζεζε: 

 Να είραλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο κέρξη 

31.12.2004 θαη ην ζρεηηθφ αίηεκα, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο,  

λα απνξξίπηεηαη κεηαγελέζηεξα θαη κέρξη ηελ 30.9.2007, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ  έρνπλ αζθήζεη έλδηθα κέζα ή έρνπλ  παξαηηεζεί ξεηά απφ ηελ άζθεζε 

έλδηθσλ κέζσλ. 

Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία ζα πξέπεη κέρξη 30.9.2007 

λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπο ηα αθφινπζα  

δηθαηνινγεηηθά:   

 Αίηεζε εηο δηπινχλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο θσηνγξαθίεο. 
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 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο δηακνλήο ηνπο ζηε ρψξα κέρξη 31.12.04, δειαδή απνξξηπηηθή 

απφθαζε επί αηηήζεσο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο απφ ηελ νπνία ζα 

πξνθχπηεη ε αθξηβήο εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο. 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ δηαβαηεξίνπ ή ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία εθνδηαζκνχ δηαβαηεξίνπ αληί ηνπ 

δηαβαηεξίνπ ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξνληαη νη εηδηθνί ιφγνη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία γηα ηελ πθηζηάκελε αληηθεηκεληθή 

αδπλακία θαηνρήο ηνπ ή ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί κε θαηνρήο 

(π.ρ. έγγξαθν ηεο πξνμεληθήο αξρήο ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο 

επίζεκα επηθπξσκέλν θαη  κεηαθξαζκέλν). ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα πξνζθνκίδεηαη 

έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο, ειιεληθήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ 

ην νπνίν ζα αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (δηαβαηήξην, αζρέησο 

ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, ηαπηφηεηα, πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο).  

 Παξάβνιν κε κνξθή απνδεηθηηθνχ δηπινηχπνπ ηχπνπ Β' αμίαο 150,00 επξψ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ βεβαηψλεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πάζρεη απφ λφζεκα 

επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Οη κφλεο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ 

άξλεζε εηζφδνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο είλαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, θαζψο θαη άιιεο ινηκψδεηο, κεηαδνηηθέο ή παξαζηηηθέο 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 Βεβαίσζε εμαγνξάο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα  ηπρφλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ 

αζθάιηζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ εθαηφλ πελήληα (150) 

εκεξψλ.  

 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο  ηέθλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηα νπνία είρε 

ππνβιεζεί αίηεζε γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε, κέρξη 31.12.2004 θαη ην αίηεκα απνξξίθζεθε κεηαγελέζηεξα, θαζφζνλ 

είραλ ελειηθησζεί, σο απνδεηθηηθφ ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ιακβάλεηαη ε 

απνξξηπηηθή απφθαζε γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαη πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

 Τπήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηεγνξίαο γ  

 
Πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία γ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο θαησηέξσ 

πξνυπνζέζεηο: 
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 Να είραλ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηνο Οκνγελνχο  

κέρξη 31.12.2004 θαη ην ζρεηηθφ αίηεκα, λα απνξξίπηεηαη κεηαγελέζηεξα θαη 

κέρξη ηελ 30.9.2007, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έρνπλ αζθήζεη έλδηθα κέζα ή 

έρνπλ παξαηηεζεί ξεηά απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ ή 

 Να ήηαλ θάηνρνη Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο ην νπνίν έιεμε κέρξη 

31.12.2004 θαη δελ αλαλεψζεθε 

Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία ζα πξέπεη κέρξη 30.9.2007 

λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπο ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:   

 Αίηεζε εηο δηπινχλ  πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο θσηνγξαθίεο. 

 Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο δηακνλήο ηνπο ζηε ρψξα κέρξη 31.12.04, δειαδή 

απνξξηπηηθή απφθαζε επί αηηήζεσο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε Δηδηθνχ Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη ε αθξηβήο εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Δηδηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηνο 

Οκνγελνχο ην νπνίν έρεη ιήμεη κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη βεβαίσζε απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή φηη δελ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα αλαλέσζή ηνπ ή δελ κπνξεί λα 

αλαλεσζεί. 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ δηαβαηεξίνπ ή ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία εθνδηαζκνχ δηαβαηεξίνπ αληί ηνπ 

δηαβαηεξίνπ ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εηδηθνί ιφγνη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία γηα ηελ 

πθηζηάκελε αληηθεηκεληθή αδπλακία θαηνρήο ηνπ ή ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί κε θαηνρήο ηνπ (π.ρ. έγγξαθν ηεο πξνμεληθήο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο επίζεκα επηθπξσκέλν θαη 

κεηαθξαζκέλν) ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν δεκφζηαο 

αξρήο, ειιεληθήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ην νπνίν 

ζα αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ(δηαβαηήξην, αζρέησο 

ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, ηαπηφηεηα,  πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο). 

 Παξάβνιν κε κνξθή απνδεηθηηθνχ δηπινηχπνπ ηχπνπ Β' αμίαο 150,00 επξψ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ βεβαηψλεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πάζρεη απφ 

λφζεκα επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Οη κφλεο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ άξλεζε εηζφδνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο είλαη εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, θαζψο θαη άιιεο ινηκψδεηο, 

κεηαδνηηθέο ή παξαζηηηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
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 Βεβαίσζε εμαγνξάο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα  ηπρφλ ππνιεηπνκέλσλ 

εκεξψλ αζθάιηζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ εθαηφλ 

πελήληα (150) εκεξψλ.  

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αιινγελείο ζχδπγνη νκνγελψλ πνπ δελ 

αλαλέσζαλ ην Δηδηθφ Γειηίν Σαπηφηεηαο Οκνγελνχο ιφγσ δηαδπγίνπ. 

Πξνζνρή:ηηο θαηεγνξίεο β θαη γ δελ ππάγνληαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ησλ 

νπνίσλ ην αίηεκα απνξξίπηεηαη γηα ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο. 

 

 Μέιε νηθνγέλεηαο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ -  θαηεγνξία δ  

 
  Οη ζχδπγνη ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο β θαη γ θαη δελ 

απνδεηθλχνπλ απηνηειψο ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 

δειαδή δελ είραλ ππνβάιιεη αίηεζε, π.ρ. γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, κέρξη 

31.12.2004, ε νπνία λα απνξξίθζεθε κεηαγελέζηεξα, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζην 

Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα ηνπ ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπο, ηαπηφρξνλα κε ηνλ αηηνχληα 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζχδπγν, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 Αίηεζε εηο δηπινχλ  πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο θσηνγξαθίεο. 

 Αθξηβέο θσηναληίγξαθν φισλ ησλ ζειίδσλ δηαβαηεξίνπ ή ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ. ε 

πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή αδπλακία εθνδηαζκνχ δηαβαηεξίνπ αληί ηνπ 

δηαβαηεξίνπ ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εηδηθνί ιφγνη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία γηα ηελ 

πθηζηάκελε αληηθεηκεληθή αδπλακία θαηνρήο ηνπ ή ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί κε θαηνρήο (π.ρ. έγγξαθν ηεο πξνμεληθήο αξρήο 

ηνπ θξάηνπο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο επίζεκα επηθπξσκέλν θαη 

κεηαθξαζκέλν) ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν δεκφζηαο 

αξρήο, ειιεληθήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ην νπνίν 

ζα αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ(δηαβαηήξην, αζρέησο 

ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, ηαπηφηεηα, πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο). 

 Παξάβνιν κε κνξθή απνδεηθηηθνχ δηπινηχπνπ ηχπνπ Β' αμίαο 150,00 επξψ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ βεβαηψλεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πάζρεη απφ 

λφζεκα επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Οη κφλεο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ άξλεζε εηζφδνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο είλαη εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, θαζψο θαη άιιεο ινηκψδεηο, 

κεηαδνηηθέο ή παξαζηηηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 



 

 

 

 

36 

 Βεβαίσζε εμαγνξάο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα  ηπρφλ ππνιεηπνκέλσλ 

εκεξψλ  αζθάιηζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ  εθαηφλ 

πελήληα (150) εκεξψλ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ψζηε λα πξνθχπηεη ν ζπγγεληθφο δεζκφο. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη ζπγθαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα κε ην ζχδπγφ ηνπο θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ εθθξεκνχζε ην αίηεκά ηνπ θαη κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο 

αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

 Αλήιηθα ηέθλα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

 
Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζηα αλήιηθα ηέθλα θάησ ησλ 18 εηψλ ππνβάιινληαη, ηαπηφρξνλα 

κε ηελ αίηεζε ηνπ γνλέα, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:  

 Αίηεζε εηο δηπινχλ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηξεηο θσηνγξαθίεο γηα θάζε ηέθλν μερσξηζηά. 

 Αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ ηνπ ηέθλνπ. ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αληηθεηκεληθή 

αδπλακία εθνδηαζκνχ δηαβαηεξίνπ ηνπ ηέθλνπ αληί ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζα ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ γνλέα ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξνληαη νη εηδηθνί ιφγνη θαη ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία γηα ηελ πθηζηάκελε 

αληηθεηκεληθή αδπλακία θαηνρήο ηνπ ή ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηνλ 

ηζρπξηζκφ πεξί κε θαηνρήο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ζα πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν 

δεκφζηαο αξρήο, ειιεληθήο ή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο απφ ην 

νπνίν ζα αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (δηαβαηήξην, 

αζρέησο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ, ηαπηφηεηα, πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, πηζηνπνηεηηθφ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο).  

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο φηη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο ζπκβηψλεη κε ην ηέθλν ηνπ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ βεβαηψλεη φηη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ πάζρεη απφ 

λφζεκα επηθίλδπλν γηα ηε δεκφζηα πγεία. Οη κφλεο αζζέλεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ άξλεζε εηζφδνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο είλαη εθείλεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, θαζψο θαη άιιεο ινηκψδεηο, 

κεηαδνηηθέο ή παξαζηηηθέο αζζέλεηεο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο εάλ ηα ηέθλα 

έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα. 

 Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν  άδεηαο δηακνλήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο αα, ββ θαη γγ ηεο 

παξαγξάθνπ 4α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3536/2007. 

Πξνζνρή: ε πεξηπηψζεηο πνπ θαη νη δχν γνλείο δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα θαη 

έρνπλ αλήιηθα ηέθλα ηα νπνία γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη νη γνλείο δελ δήισζαλ, 
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εληφο κελφο, σο φθεηιαλ, ηε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο ζηα ηέθλα, δελ αθνινπζείηαη ε σο 

άλσ δηαδηθαζία. 

Οη ελ ιφγσ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηε κεηαβνιή θαη 

εθφζνλ ηνπο επηβιεζεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ.3536/07, πξφζηηκν, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ άδεηα δηακνλήο 

γηα ηα ηέθλα ηνπο. 

 

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΣΗΔΩΝ –ΓΗΜΟΙ 
 

ην ζεκείν απηφ εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ νη νπνίνη παξαιακβάλνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ζηα αθφινπζα : 

Α. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα παξαιαβήο αηηήζεσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ζπλαθφινπζα, πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφξξηςε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, ηελ απψιεηα εηζνδήκαηνο ησλ 

ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηελ παξαηεηλφκελε ηνπο δηακνλή ζηε ρψξα, ζα πξέπεη, πξηλ ηελ 

παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ λα ειέγρνπλ θαη’ αξρήλ εάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη λα ηνλ  ελεκεξψλνπλ  

αλάινγα. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη λα ηνπ  επηζεκαίλνπλ 

ηδηαηηέξσο, φηη εάλ  ην αίηεκά ηνπ απνξξηθζεί δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αηηεζεί ηελ 

επηζηξνθή ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιιεη γηα ηελ εμαγνξά ησλ 150 εκεξψλ αζθάιηζεο, 

θαζφηη ζα έρεη θαηαζηεί παξάλνκνο θαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ  ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 84 ηνπ λ.3386/05, νη δεκφζηεο  ππεξεζίεο, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

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

αζθάιηζεο, ππνρξενχληαη λα κελ ηνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο.   

 

Β. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ  άξζξνπ 18 απαηηείηαη ε 

ππνβνιή  βεβαίσζεο εμαγνξάο ηπρφλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ αζθάιηζεο γηα ηε ζπκπιήξσζε  ηνπ 

απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ 150 εκεξψλ, νη αξκφδηνη ππάιιεινη ζα πξέπεη λα ζπζηήλνπλ ζηνπο 

ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, εθφζνλ ήηαλ αζθαιηζκέλνη ή είραλ 

εμαγνξάζεη εηζθνξέο εκεξψλ αζθάιηζεο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο λνκηκνπνίεζεο, 

ζην νπνίν ηειηθά δελ ππήρζεζαλ θαη εθφζνλ δελ ηνπο έρεη ελ ησ κεηαμχ επηζηξαθεί ην θαηαβιεζέλ 

πνζφ, λα απεπζχλνληαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα, ν νπνίνο, εθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο 

έρεη 150 εκέξεο αζθάιηζεο πξνεξρφκελεο απφ εξγαζία ή εμαγνξά, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ  ζηνλ 

νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε εξγαζία ή έιαβε ρψξα ε εμαγνξά, ζα ηνπ ρνξεγεί αληίζηνηρε 
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βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε χπαξμε αζθάιηζεο, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα ν ππήθννο 

ηξίηεο ρψξαο ζα πξνζθνκίδεη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ ππνιείπνληαη εκέξεο 

αζθάιηζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ 150 εκεξψλ, ζα πξνβαίλεη ζηελ 

εμαγνξά ησλ ππνιεηπνκέλσλ θαη ζα ηνπ ρνξεγεί αληίζηνηρε βεβαίσζε ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα πξνζθνκίδεη ζην δήκν ή ηελ θνηλφηεηα. 

Πξνζνρή: Δθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εμαγνξάο απφ 

αζθαιηζηηθφ θνξέα γηα κηθξφηεξν αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο απφ ηνλ απαηηνχκελν 

αξηζκφ ησλ 150 εκεξψλ, δελ ζα αλαδεηνχληαη ηα ππνιεηπφκελα θαζφηη πξνθεηκέλνπ ν 

αζθαιηζηηθφο θνξέαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε εμαγνξάο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ εκεξψλ αζθάιηζεο πξνυπνηίζεηαη φηη έρεη δηελεξγήζεη έιεγρν θαη έρεη 

δηαθξηβψζεη φηη πθίζηαηαη πξνεγνχκελνο ρξφλνο αζθάιηζεο ηνλ νπνίν έρεη 

πξνζκεηξήζεη.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δελ ήηαλ αζθαιηζκέλνη, ζα απεπζχλνληαη 

ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε εμαγνξά γηα αζθάιηζε 150 

εκεξψλ εξγαζίαο.  

Δάλ ππάξμνπλ πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αζθάιηζε εκεξψλ εξγαζίαο  

ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, δελ ζα γίλεηαη ζπκςεθηζκφο ησλ εκεξψλ 

εξγαζίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζε θάζε θνξέα αιιά ζα εμαγνξάδνληαη νη ππνιεηπφκελεο 

εηζθνξέο, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ 150 εκεξψλ ζε έλα εθ ησλ δχν 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ. 

Παξάδεηγκα: Δάλ ππήθννο ηξίηεο ρψξαο έρεη πξαγκαηνπνηήζεηο 30 εκέξεο αζθάιηζεο ζην 

ΙΚΑ θαη 70 εκέξεο αζθάιηζεο ζην Σακείν Δκπφξσλ, δελ ζα ππνινγηζζνχλ αζξνηζηηθά 100 εκέξεο 

εξγαζίαο  θαη εμαγνξά ησλ ππνιεηπνκέλσλ 50 ζε έλαλ εθ ησλ δχν θνξέσλ αιιά ζα πξέπεη ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο λα επηιέμεη έλα εθ ησλ δχν θαη λα εμαγνξάζεη ηα ππνιεηπφκελα ζ’ απηφλ  

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ησλ 150. 

’ απηή ηελ πεξίπησζε εάλ επηιέμεη ην ΙΚΑ ζα εμαγνξάζεη εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε  

120 εκέξεο εξγαζίαο ελψ αλ επηιέμεη ην Σακείν Δκπφξσλ ζα εμαγνξάζεη εηζθνξέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 80 εκέξεο εξγαζίαο.   

 Γ. Οη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο ζα παξαιακβάλνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ είλαη πιήξε, ζα 

ρνξεγνχλ ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο βεβαίσζε ηχπνπ Α, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δειψλνπλ φηη αληηθεηκεληθά ζηεξνχληαη δηαβαηεξίνπ θαη ζα απνζηέιινπλ, 

εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν κελψλ, ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο ζηελ αξκφδηα 

Πεξηθέξεηα. 

Με ηε βεβαίσζε ηχπνπ Α νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ζεσξνχληαη λφκηκα δηακέλνληεο ζηε 

ρψξα θαη κπνξνχλ λα εξγάδνληαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ππ’αξηζ. 21453/21.11.2005 

έγγξαθφ καο. 
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Πξνζνρή: ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δελ πξνζθνκίδνπλ 

δηαβαηήξην, ιφγσ απψιεηαο ή δηφηη εθθξεκεί αλαλέσζε, δελ ζα ρνξεγείηαη βεβαίσζε 

ηχπνπ Α’ αιιά, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 38/ 2005 εγθχθιην ηεο 

ππεξεζίαο καο βεβαίσζε ηχπνπ Β’, ε νπνία αληηθαζίζηαηαη κε βεβαίσζε ηχπνπ Α κεηά 

ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

Δίλαη απηνλφεην φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο αιιά επηκέλεη λα θαηαζέζεη αίηεζε, παξφηη ελεκεξψζεθε φηη ην αίηεκά 

ηνπ ζα απνξξηθζεί ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ, ν ππάιιεινο 

ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ζα ηνπ ρνξεγεί απιή βεβαίσζε θαηαρψξηζεο ηνπ 

αηηήκαηνο θαη φρη ηηο βεβαηψζεηο αζθαιείαο ηχπνπ Α ή Β θαη ζα πξνσζεί ηα θάθειν 

ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. 

Τπελζπκίδεηαη ηέινο φηη δελ είλαη λφκηκε ε παξαιαβή αίηεζεο κέζσ 

ηαρπδξνκείνπ, FAX ή δηα δηθαζηηθνχ επηκειεηή. 

ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε αίηεζε επηζηξέθεηαη επί απνδείμεη ζηνλ απνζηνιέα 

ρσξίο λα πξσηνθνιιεζεί.  

 

  

Γ. ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΓΔΙΑ ΓΙΑΜΟΝΗ- ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
 

 Η αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ εμεηάζεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνβαίλεη κέζσ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε αλαδήηεζε ιφγσλ 

δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ ελ ιφγσ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηπρφλ εγγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο αλεπηζχκεησλ, απνθιεηζηηθψο, γηα 

ιφγνπο παξάλνκεο εηζφδνπ, εμφδνπ, εξγαζίαο θαη δηακνλήο ζηε ρψξα, θαζψο θαη ζπλαθείο 

εθθξεκείο δηνηθεηηθέο απειάζεηο, δελ απνηεινχλ παξαθσιπηηθφ ιφγν γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο. Τθηζηάκελεο γηα ηελ αλσηέξσ αηηία εγγξαθέο ζηνλ θαηάινγν αλεπηζχκεησλ ζεσξνχληαη 

φηη έρνπλ, απηνδηθαίσο, αξζεί.  

ηε ζπλέρεηα, θαη, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, εμεηάδεηαη 

ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 4 θαη εθδίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, άδεηα δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ, εηήζηαο δηάξθεηαο, ε νπνία επέρεη θαη 

ζέζε άδεηαο εξγαζίαο. 

Ιδηαηηέξσο ζαο επηζεκαίλνπκε φηη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ, ζα 

ειέγρεηαη φρη κφλνλ ε δηακνλή ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιάδα κέρξη 31.12.2004 αιιά 

θαη ε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο. 

Ο έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη βάζεη ηνπ δηαβαηεξίνπ θαη ηπρφλ ρξνληθά δηαζηήκαηα απνπζίαο, 

απφ 1.1.2005 έσο 23.2.2007, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην ηξίκελν, δελ ζα ιακβάλνληαη 



 

 

 

 

40 

ππφςε, δεδνκέλνπ φηη ελδερνκέλσο νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, ηδίσο ησλ θαηεγνξηψλ β,γ,δ, ήηαλ 

θάηνρνη βεβαηψζεσλ πνπ επέηξεπαλ ηελ έμνδν θαη επαλείζνδφ ηνπο ζηε ρψξα γηα ηα δηαζηήκαηα 

πνπ ρνξεγνχληαλ αληίζηνηρε άδεηα απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο. 

ηελ παξαπάλσ άδεηα δηακνλήο ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «Άδεηα δηακνλήο, 

άξζξν 18, παξάγξαθνο 4, λ.3536/07», δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα κεηαβαηηθνχ 

ραξαθηήξα δηάηαμε.  

ηα αλήιηθα ηέθλα ζα ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ε 

νπνία ζε θάζε πεξίπησζε ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο θαη ζα είλαη 

ηζφρξνλε κε ηνπ ζπληεξνχληνο. 

Η ππαγσγή ηεο άδεηαο δηακνλήο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ λφκνπ ζα γίλεη θαηά ηελ 

αλαλέσζε απηήο, γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ λφκνπ απηνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή ζεψξεζε 

εηζφδνπ. 

 ε φζεο πεξηπηψζεηο νη αλσηέξσ άδεηεο δηακνλήο αλαλεσζνχλ γηα ζπνπδέο, νη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο κπνξνχλ λα ηηο αλαλεψζνπλ 

γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ηνπ λφκνπ 3386/05. 

Αθνινχζσο, νη αλσηέξσ άδεηεο απνζηέιινληαη ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο ή θνηλφηεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηδνζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ 

επηθφιιεζε θαη επίδνζε αδεηψλ δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ. 

Οη θάηνρνη ησλ αλσηέξσ αδεηψλ δηακνλήο θαηά ην ρξφλν ηζρχνο απηψλ έρνπλ πξφζβαζε 

ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε ζε νπνηνδήπνηε λνκφ ηεο ρψξαο, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα άζθεζεο 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 Δ. ΟΡΓΑΝΩΗ-ΔΝΗΜΔΡΩΗ 
 

Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ελφςεη θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ 

λφκνπ, εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο, ψζηε ε φιε δηαδηθαζία λα θαηαζηεί ηαρχηαηε θαη 

απνηειεζκαηηθή θαη λα απνθεπρζεί  φζν ην δπλαηφλ ε ηαιαηπσξία ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Οη 

εκπιεθφκελνη θνξείο νθείινπλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηνηηθνχ ραξαθηήξα θαη λα παξνπζηάδνπλ 

έλα θηιηθφηεξν πξφζσπν ηεο Γηνίθεζεο ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο, κε ηελ αξηηφηεξε εμππεξέηεζή 

ηνπο, ζηα πιαίζηα θπζηθά ηεο λνκηκφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε, ηφζν γηα ηνπο 

κεηαλάζηεο, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηε ρψξα καο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδηαηηέξσο νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην πξψην 

ζεκείν επαθήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, γηα θαηάιιεινπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο ζα ππνδέρνληαη ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαη λα νξίζνπλ ππαιιήινπο πνπ ζα απαζρνιεζνχλ απνθιεηζηηθά κε 

ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία (ππνδνρή – ελεκέξσζε - ηαρεία δηεθπεξαίσζε θαθέισλ).  
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Δπίζεο, νη Γήκνη ζα πξέπεη, λα νξίζνπλ ππαιιήινπο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ φηη, εάλ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη εηδηθφηεξα φηη δελ 

απνδεηθλχνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα κέρξη ηελ 31.12.04, ην αίηεκά ηνπο ζα 

απνξξηθζεί ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε δηάηαμε έρεη κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα θαη αθνξά παξάλνκα επξηζθφκελνπο 

ζηε ρψξα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή 

ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα ρνξεγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζα 

ζπλππνβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ αίηεζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, παξαθαινχληαη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο αλσηέξσ 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ θαη λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ιφγσ θαη ησλ 

ηαζζφκελσλ απφ ηε δηάηαμε πξνζεζκηψλ. 

 

 

Παξάγξαθνο 5 – Διιηπείο εκέξεο αζθάιηζεο 

  Γεδνκέλνπ φηη νη πξνυπνζέζεηο γηα αλαλέσζε αδεηψλ δηακνλήο γηα εξγαζία, αλαθνξηθά κε 

ηελ εθπιήξσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηα 

ηζρχζαληα ζην πξνεγνχκελν λνκηθφ θαζεζηψο(λ.2910/01) θαη πξνθεηκέλνπ ε κεηάβαζε απφ ην 

πξνηζρχζαλ θαζεζηψο ζην παξφλ, λα δηεμαρζεί νκαιά, θξίζεθε ζθφπηκν λα παξαζρεζεί κία 

επηπιένλ επθαηξία ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζαλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ 

εκεξψλ αζθάιηζεο ή ην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα αζθάιηζεο πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ θνηλή 

ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 3386/05 λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηα 

δηακνλήο ηνπο θαη λα κελ εθπέζνπλ ηεο λνκηκφηεηαο. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο παξέρεηαη ην 

δηθαίσκα ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ νη άδεηεο δηακνλήο έιεμαλ ή ιήγνπλ κεηά ηελ 

1.1.2006, εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ λ.3386/05, νη νπνίνη ππέβαιιαλ ή ππνβάιινπλ 

αίηεζε γηα πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05 λα πξνβνχλ 

ζηελ εμαγνξά κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο πνπ απαηηνχληαη ζηνλ νηθείν 

αζθαιηζηηθφ θνξέα ή αληηζηνηρνχλ ζην νηθείν ρξνληθφ δηάζηεκα, εθάπαμ θαη ρσξίο πξνζαπμήζεηο 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνυπνζέζεσλ. 

Έηζη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ,  

Α. Οη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο ππέβαιιαλ αηηήζεηο γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο κε 

ειιηπείο εκέξεο/κήλεο αζθάιηζεο θαη νη ζρεηηθέο αηηήζεηο εθθξεκνχλ ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο, εθφζνλ δηελεξγεζεί ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

αξηζ. 17/2006 εγθχθιην ηεο ππεξεζίαο καο, ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ζρεηηθφ 

έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν ππνιεηπφκελνο αξηζκφο εκεξψλ/ κελψλ αζθάιηζεο πνπ 

πξέπεη λα εμαγνξάζεη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ. 
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Με ην αλσηέξσ έγγξαθν ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ζα απεπζχλεηαη ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ 

θνξέα πξνθεηκέλνπ λα εμαγνξάζεη ηνλ ππνιεηπφκελν αξηζκφ εκεξψλ/κελψλ αζθάιηζεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα πξνζθνκίδεη ηε βεβαίσζε εμαγνξάο ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ 

αίηεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη λα ηνπ ρνξεγεζεί βεβαίσζε 

ηχπνπ Α. 

Β. Οη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο είραλ ππνβάιεη αίηεζε κε ειιηπείο εκέξεο/κήλεο αζθάιηζεο  θαη 

ην αίηεκά ηνπο απνξξίθζεθε, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε επαλεμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία εμαγνξάο θαη ε νηθεία Πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα απνζηείιεη 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζρεηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ν ππνιεηπφκελνο αξηζκφο 

εκεξψλ/κελψλ αζθάιηζεο πνπ πξέπεη λα εμαγνξάζνπλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Α. 

Πξνζνρή: Γηα φζα αηηήκαηα έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο είηε εθθξεκνχλ είηε έρνπλ απνξξηθζεί, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμαγνξάο θαη πξνζθφκηζεο ηεο αληίζηνηρεο βεβαίσζεο 

ζηνπο Γήκνπο ή ηηο Κνηλφηεηεο είλαη ε 30.9.2007. 

Αληίζεηα, γηα ηα αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ηζρχνο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα εμαθνινπζήζνπλ λα 

ππνβάιινληαη αηηήκαηα γηα πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 3386/05 (π.ρ. άδεηεο δηακνλήο δηεηνχο δηάξθεηαο πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 91ηνπ λ.3386/05 ή άδεηεο δηακνλήο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ), ε 

δηαδηθαζία εμαγνξάο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ αζθάιηζεο, 

παξακέλεη ελεξγή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εμαγνξά θαη ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο 

εμαγνξάο ζην Γήκν ή ηελ Κνηλφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο ε 

νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξίκελν απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο κε ην νπνίν ηνπ γλσξίδεη ηνλ 

αθξηβή αξηζκφ ησλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ αζθάιηζεο.  

Δπίζεο, ζαο επηζεκαίλνπκε φηη δεδνκέλεο ηεο ηζρχνο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3386/05, γηα ηα αηηήκαηα αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο δηεηνχο 

δηάξθεηαο, κε ειιηπείο εκέξεο αζθάιηζεο, πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 3536/2007 θαη θαζψο ζηελ παξνχζα θάζε εθαξκφδνληαη θαη νη 

ζρεηηθέο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο, ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε αξκφδηα 

ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα πξέπεη κεηά ηνλ έιεγρν πνπ ζα δηελεξγεί, λα εθαξκφδεη, 

αλαθνξηθά κε ηελ εμαγνξά ησλ ππνιεηπφκελσλ εκεξψλ ή ηνπ ππνιεηπνκέλνπ ρξφλνπ 

αζθάιηζεο, ηελ επλντθφηεξε γηα ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ξχζκηζε.  
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Σέινο, ζαο γλσξίδνπκε φηη γηα εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 6, 18 θαη 19 ηνπ λ. 3536/07 θαη ηδίσο ζηελ 

εμαγνξά ησλ ππνιεηπνκέλσλ εκεξψλ/κελψλ αζθάιηζεο, ζα εθδνζνχλ εγθχθιηνη κε 

αλαιπηηθέο νδεγίεο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη παξάιιεια λα 

αθνινπζείηε. 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη εληαία αληηκεηψπηζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ζχληνκα ζα ζαο απνζηαινχλ θαη ζρεηηθά ππνδείγκαηα 

εγγξάθσλ. 

   

Παξάγξαθνο 6 – Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο  
 

Γεδνκέλνπ φηη κε ηνλ παξφληα λφκν ζεζκνζεηείηαη πάγηα ξχζκηζε γηα ηελ ππνβνιή θαη 

εμέηαζε εθπξνζέζκσλ, κέρξη έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο, αηηήζεσλ γηα αλαλέσζή 

ηνπο κε κφλε ζπλέπεηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, θξίζεθε γηα ιφγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο 

φηη  ζα έπξεπε λα δνζεί, κεηαβαηηθά, ε επθαηξία θαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ήδε 

ππνβάιεη εθπξνζέζκσο αηηήζεηο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπο λα αλαλεψζνπλ 

απηέο κε ηελ επηβνιή αληίζηνηρα δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ γηα θάζε κήλα πνπ 

θαζπζηέξεζαλ λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο. 

 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, παξέρεηαη εθφζνλ θαηαβιεζεί 

πξφζηηκν πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ ίζν κε ην 1/3 ηνπ παξαβφινπ ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 92 ηνπ λ.3386/05 γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε 

δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππέβαιαλ εθπξνζέζκσο 

θαη κέρξη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, αηηήζεηο αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο 

ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηα ινηπά ν θάθεινο είλαη πιήξεο. 

ε φζεο πεξηπηψζεηο ηα ζρεηηθά αηηήκαηα εθθξεκνχλ, νη νηθείεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ζα πξέπεη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ ζα θαζνξίδεη ηα 

φξγαλα θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο ησλ πξνζηίκσλ, λα απνζηέιινπλ ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο 

ηε βεβαίσζε επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ. 

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

ηνπ πξνζηίκνπ, λα ην θαηαβάιιεη ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθείν Γήκν ή 

Κνηλφηεηα ην ζρεηηθφ δηπιφηππν είζπξαμεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ Αξκφδηα ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη λα ηνπ ρνξεγήζεη βεβαίσζε ηχπνπ Α.  

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

πξέπεη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο λα ππνβάιινπλ αίηεζε επαλεμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο 

ηνπο θαη ε νηθεία ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο ζα πξέπεη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

πεξηέιζεη ε αίηεζε ζηελ ππεξεζία λα βεβαηψζεη ην πξφζηηκν. ηε ζπλέρεηα ν ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο ζα πξέπεη εληφο κελφο απφ ηελ βεβαίσζε επίδνζήο ηνπ πξνζηίκνπ, λα ην θαηαβάιιεη ζε 
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νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Τ θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ νηθείν Γήκν ή Κνηλφηεηα ην ζρεηηθφ δηπιφηππν 

είζπξαμεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο θαη λα ηνπ 

ρνξεγήζεη βεβαίσζε ηχπνπ Α.  

Πξνζνρή: ε πεξηπηψζεηο πνπ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα 

απνξξίθζεθαλ είηε ιφγσ εθπξφζεζκεο ππνβνιήο αίηεζεο αλαλέσζεο είηε ιφγσ 

έιιεηςεο εκεξψλ αζθάιηζεο θαη έρνπλ αζθήζεη έλδηθα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ  

ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ξεηή παξαίηεζε απφ απηά. 

Δπίζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ απνξξίθζεθαλ ή εθθξεκνχλ αηηήκαηα πνπ 

ππνβιήζεθαλ εθπξνζέζκσο θαη κε ειιηπείο εκέξεο αζθάιηζεο ζα εμεηάδνληαη θαη ζα 

ππάγνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζηηο δχν δηαδηθαζίεο.  

 

Παξάγξαθνο 7 – Αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο 
 

ην πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο νκαιήο κεηάβαζεο απφ ην 

πξνηζρχζαλ θαζεζηψο ζην παξφλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ παξέρεηαη ην 

δηθαίσκα ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ αλαλεψλνπλ γηα πξψηε θνξά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3386/05 θαη ηνπ 131 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο( ΦΔΚ 143/Α/13.7.2006) κε ην νπνίν ελαξκνλίδεηαη ε 

ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2003/86/ΔΚ, ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο λα ηελ αλαλεψζνπλ ρσξίο ηελ απφδεημε ησλ επαξθψλ πφξσλ, φπσο έρνπλ 

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

Δπαλαιακβάλεηαη εκθαληηθά φηη ε δηάηαμε αθνξά ζηελ πξψηε αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, βάζεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 3386/05, αδηαθξίησο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αλαλεψζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 2910/01, ν ππήθννο ηξίηεο 

ρψξαο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, νη εθθξεκείο αηηήζεηο ζα εμεηαζζνχλ κφλν γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ θαη ζα ρνξεγεζνχλ νη αληίζηνηρεο άδεηεο δηακνλήο.  

Γηα φζα αηηήκαηα ππνβάιινληαη εθεμήο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα  

εμαθνινπζήζνπλ λα ππνβάιινληαη αηηήκαηα γηα πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο 

γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3386/05 (π.ρ. άδεηεο δηακνλήο 

δηεηνχο δηάξθεηαο πνπ ρνξεγήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

άξζξνπ 91ηνπ λ.3386/05) ε δηάηαμε  παξακέλεη ελεξγή θαη δελ ζα αλαδεηείηαη ε 

απφδεημε ησλ επαξθψλ πφξσλ.  

Πξνζνρή: Η δηάηαμε αλαθέξεηαη ζηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε θαη φρη ζηελ αίηεζε γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο ζεψξεζεο εηζφδνπ ζηα κέιε 

νηθνγέλεηαο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη απαξαίηεηε ε απφδεημε ησλ επαξθψλ πφξσλ.  
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Παξάγξαθνο 8  
 

Με ηηο δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 18, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε 

ζηαζεξνχο εξγνδφηεο, (νηθνδφκνη, απνθιεηζηηθνί λνζνθφκνη θαη πξνζσπηθφ εξγαδφκελν θαη’ νίθνλ 

ηνπ εξγνδφηε) θαη θαηέρνπλ άδεηα δηακνλήο γηα παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ, λα 

κεηαβάιινπλ ζθνπφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο θαη λα αδεηνδνηεζνχλ γηα 

εμαξηεκέλε εξγαζία ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε ή ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο. 

Σνχην θξίλεηαη ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ίζε κεηαρείξηζε κε ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ 

πνπ αδεηνδνηνχληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3386/05, δεδνκέλνπ φηη ζην πξνηζρχζαλ λνκηθφ 

πιαίζην δελ πξνβιεπφηαλ ε θαηεγνξία ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε 

ζηαζεξνχο εξγνδφηεο, κε απνηέιεζκα, κεγάινο αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ αζθεί ηα 

παξαπάλσ επαγγέικαηα, ηα νπνία απφ ηε θχζε ηνπο δελ παξέρνπλ ζηαζεξή απαζρφιεζε, λα κε 

κπνξνχλ λα εξγαζζνχλ ζε ζηαζεξφ εξγνδφηε θαη λα παξακέλνπλ άλεξγνη γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, δηφηη κε ηελ άδεηα δηακνλήο γηα παξνρή αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ  πνπ 

θαηέρνπλ, αθελφο  δελ κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ θαη αθεηέξνπ κπνξνχλ λα ηε κεηαβάιινπλ κφλν 

θαηά ηελ αλαλέσζή ηεο.  

πλεπψο νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο γηα παξνρή 

αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ θαη είηε αδεηνδνηήζεθαλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2910/01 

είηε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 3386/05 θαη  απαζρνινχληαη 

κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο κε ζηαζεξνχο εξγνδφηεο, (νηθνδφκνη, 

απνθιεηζηηθνί λνζνθφκνη θαη πξνζσπηθφ εξγαδφκελν θαη’ νίθνλ ηνπ εξγνδφηε) έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αηηεζνχλ ηελ επαλέθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη 

αζθνχλ ηα παξαπάλσ επαγγέικαηα. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε επαλέθδνζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ην έληππν ηεο αζθάιηζήο 

ηνπο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ζαθψο ε ελ ιφγσ απαζρφιεζε. 

Η άδεηα δηακνλήο πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζα έρεη εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 

εκεξνκελία ηεο αίηεζεο επαλέθδνζεο θαη ιήμε ηελ ιήμε ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ. 

 

Παξάγξαθνο 9 
 

Με ηηο  δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 18, απνθαζίζηαληαη πεξηπηψζεηο ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ ελψ δηέκελαλ ζηε ρψξα ζην πιαίζην νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ιφγσ έιιεηςεο 

ελεκέξσζεο θαη ξεηήο πξφβιεςεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2910/01, ηνπο ρνξεγήζεθε πξνζσξηλή 

άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 2910/01, αληί απηνηεινχο άδεηαο 

δηακνλήο ή άδεηαο δηακνλήο γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη αθνινχζσο  γηα ιφγνπο πνπ 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπο, δελ ππήρζεζαλ ζην θαζεζηψο ηνπ λ.3274/2004. 
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 Πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ άδεηα λα αλαλεσζεί γηα ζπνπδέο, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ 

αλαγθάζηεθαλ λα κεηαβνχλ ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη λα εθνδηαζηνχλ κε εηδηθή ζεψξεζε 

εηζφδνπ γηα ζπνπδέο, γεγνλφο πνπ ηνπο απνζηέξεζε ησλ πξνλνκίσλ πνπ παξέρεη ην δηθαίσκα ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ήηνη ηε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ιφγσ ζπνπδψλ γηα 

έλαλ απφ ηνπο ινηπνχο ιφγνπο ηνπ λφκνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε ρψξα 

πιεζίνλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, εθφζνλ απφ ην θάθειν ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πξνθχπηεη ε ελ 

ιφγσ θαηάζηαζε, ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαλεψζεη ηελ άδεηα δηακνλήο πνπ ηνπ 

έρεη ρνξεγεζεί ιφγσ ζπνπδψλ γηα νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ηνπ λ. 3386/05. 

ρεηηθά κε ην άξζξν 19 

Βεβαίσζε ρξφλνπ αζθάιηζεο  

 Όπσο  ήδε αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην κε ηίηιν «ζρεηηθά κε ην άξζξν  6» ηεο παξνχζαο, 

φπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05 γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, απαηηείηαη ε 

εθπιήξσζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ αζθάιηζεο ζε νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απηή ζα 

απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηελ   

νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη εκέξεο εξγαζίαο θαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξγνδφηε πνπ ελδερνκέλσο απαζρνιεί ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο. Σνχην θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαηλνηνκία, δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ζα δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζα 

δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαηακέηξεζε ησλ εκεξψλ εξγαζίαο, ειαρηζηνπνηψληαο ζε κέγηζην βαζκφ ηα 

πεξηζψξηα ιάζνπο. 
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Παξάβνια 

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ  άξζξνπ απηνχ ζπκπιεξψλεηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 92 

ηνπ λ. 3386/05, πξνθεηκέλνπ, βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.1245/1982(ΦΔΚ 45 

Α’), λα εμαηξεζνχλ νη ππήθννη Αηγχπηνπ πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα απφ ηελ θαηαβνιή 

παξαβφινπ θαηά ηελ ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο . 

Η εμαίξεζε αθνξά κφλν ζε ππεθφνπο Αηγχπηνπ πνπ εηζέξρνληαη ε δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα 

θαη αηηνχληαη άδεηα δηακνλήο γηα κηζζσηή εξγαζία  ν ηχπνο ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη  ζην 

θεθάιαην Α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3386/05. 

Οη ππήθννη Αηγχπηνπ πνπ αλήθνπλ ζηηο ινηπέο θαηεγνξίεο αδεηψλ δηακνλήο (π.ρ. αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, απηνηειήο, ζπνπδέο θ.ι.π.) νθείινπλ λα 

θαηαβάινπλ ην νξηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/05 παξάβνιν. 
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Δπίζεο ε ππαγσγή ζην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο ή ε ρνξήγεζε άδεηαο 

δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο, πξνυπνζέηνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ παξαβφινπ θαζφζνλ νη 

θαηεγνξίεο απηέο δελ ζπλδένληαη κε ηε κηζζσηή απαζρφιεζε. 

 

   Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ                                                                                                                                  

 

 

        Αζ. ΝΑΚΟ 
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