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Εγθύθιηνο αξηζκ. 5 

 

   ΘΕΜΑ: Εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.3801/2009(ΦΕΚ Α’ 163) 

 

Όπσο γλσξίδεηε  ζην ΦΔΚ Α’ 163/4.9.2009, δεκνζηεύηεθε ν λ.3801/2009 «Ρπζκίζεηο 

ζεκάησλ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο». 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ ππόςε λόκνπ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ νξζή  εθαξκνγή ησλ νπνίσλ  ζαο απνζηέιινπκε ηελ παξνύζα. 

Δπηπιένλ, κε ηελ επθαηξία έθδνζεο ηεο παξνύζαο, ζεσξνύκε ζθόπηκν λα ζαο παξάζρνπκε 

πεξαηηέξσ νδεγίεο, ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

λ.3386/2005 θαη  θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λόκνπ απηνύ.  

 

 

Εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.3801/2009 

 

Δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο θαηόρωλ άδεηαο δηακνλήο ζηελ απαζρόιεζε 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 43  θαη κε γλώκνλα ηελ απινύζηεπζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ ηαρύηεξε εμππεξέηεζε ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, ζεζκνζεηείηαη ε 

απεπζείαο πξόζβαζε, ρσξίο έθδνζε εηδηθήο έγθξηζεο, ησλ θαηόρσλ απηνηειώλ αδεηώλ δηακνλήο 

ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ή έξγνπ. 

 Έηζη, από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ λ.3801/2009 νη άδεηεο δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη θαη’ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 131/2006 π.δ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζηελ 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε θαζώο θαη νη άδεηεο δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.3386/2005 παξέρνπλ απεπζείαο πξόζβαζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο. 

Διιεληθή
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 Δηδηθόηεξα, άκεζε πξόζβαζε ζηε κηζζσηή απαζρόιεζε θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ή έξγνπ 

παξέρεηαη ζηνπο ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ έιαβαλ  απηνηειή άδεηα δηακνλήο, ιόγσ:   

α. παξέιεπζεο πεληαεηίαο από ηε ρνξήγεζε ηεο αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε, εθόζνλ δελ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο γηα έλαλ από ηνπο ινηπνύο ιόγνπο ηνπ 

λόκνπ Ν. 3386/2005, 

β. ελειηθίσζεο. 

γ. ζαλάηνπ ηνπ ζπληεξνύληνο, εθόζνλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δηακέλνπλ ζηε Υώξα ηνπιάρηζηνλ 

επί έλα έηνο πξηλ ην ζάλαηό ηνπ, 

ε.  δηαδπγίνπ ή αθύξσζεο ηνπ γάκνπ ή  απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, εθόζνλ:  

i. ν γάκνο δηήξθεζε, έσο ηελ έλαξμε ηεο δίθεο έθδνζεο δηαδπγίνπ ή αθύξσζεο ηνπ γάκνπ ή 

απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο, επί ηξία, ηνπιάρηζηνλ, έηε από ηα νπνία ην έλα 

έηνο έρεη δηαλπζεί ζηε Υώξα.  

ii. ζπληξέρνπλ ηδηαηηέξσο δπζρεξείο θαηαζηάζεηο, όπσο ζε πεξίπησζε πνπ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ππήξμε ζύκα νηθνγελεηαθήο βίαο, ελόζσ πθίζηαην ν γάκνο, θαζώο θαη,    

ζη. ζε πεξίπησζε πνπ ε απηνηειήο άδεηα δηακνλήο, ε νπνία ρνξεγήζεθε ιόγσ ελειηθίσζεο  

αλαλεσζεί γηα ζπνπδέο θαη ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπ,  ηελ 

αλαλέσζε απηνηειώο γηα έλα έηνο.  

 

Δπίζεο, ην δηθαίσκα άκεζεο πξόζβαζεο ζηε κηζζσηή απαζρόιεζε θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ή 

έξγνπ παξέρεηαη, ζηνπο ζπδύγνπο  επαλαπαηξηζζέληνο ή παιηλλνζηήζαληνο ή νκνγελνύο, πνπ είλαη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ θαη απνθηνύλ  απηνηειή άδεηα δηακνλήο, ιόγσ: 

i. Έθδνζεο  ακεηάθιεηεο απόθαζεο δηαδπγίνπ ή αθύξσζεο ηνπ γάκνπ θαη εθόζνλ ν γάκνο 

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

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

ii. πληξέρνπλ ηδηαηηέξσο δπζρεξείο θαηαζηάζεηο, όπσο ζε πεξίπησζε πνπ ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαηέζηε ζύκα νηθνγελεηαθήο βίαο, ελ όζσ πθίζηαην ν γάκνο. 

  

ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαη δεδνκέλνπ όηη  νη απηνηειείο  άδεηεο δηακνλήο ρνξεγνύληαη 

ζην πιαίζην κεηάβαζεο από έλα θαζεζηώο ζε άιιν, δελ επηηξέπεηαη ζηνπο θαηόρνπο ε άζθεζε 

αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

Ωζηόζν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα ηπρόλ πθηζηάκελε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, παξέρεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα ζηνπο ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ ην 

πξνεγνύκελν θαζεζηώο δηακνλήο ηνπο, επέηξεπε ηελ άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο.   

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππήθννο ηξίηεο ρώξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα ιόγνπο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο, ζηνλ νπνίν είρε εγθξηζεί ε δπλαηόηεηα άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, κεηαβεί γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζε απηνηειή άδεηα 

δηακνλήο, κπνξεί, εθόζνλ ε δξαζηεξηόηεηα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, λα ζπλερίζεη λα ηελ αζθεί. 

Οκνίσο, θάηνρνο απηνηεινύο άδεηαο δηακνλήο, ιόγσ ελειηθίσζεο ν νπνίνο αζθεί αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ύζηεξα από ζρεηηθή έγθξηζε πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε πξηλ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ λ.3801/09 κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ηελ αζθεί. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ππόςε λόκνπ δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήκαηνο 

γηα έγθξηζε άζθεζεο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο από θάηνρν απηνηεινύο άδεηαο 

δηακνλήο. 

Γηα ην ιόγν απηό θαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ε αξκόδηα ππεξεζία, ν ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη 

θαηά  ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απηνηεινύο άδεηαο δηακνλήο λα πξνζθνκίζεη, πιένλ 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απηνηειή άδεηα δηακνλήο θαη, 

 Βεβαίσζε πεξί κε δηαθνπήο ηεο εγθξηζείζαο  δξαζηεξηόηεηαο 

 Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο 
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 Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζα εθδίδνληαη δύν ηύπνη αδεηώλ δηακνλήο 

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

απαζρόιεζε ή ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ή έξγνπ ή ζηελ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. 

  

Καηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ δηακνλήο πνπ επηηξέπνπλ ηελ  άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο αηηεζεί αλαλέσζε γηα ηνλ ίδην ιόγν δελ ζα 

αλαδεηνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο αξρηθήο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, αιιά ηεο αλαλέσζεο, κε εμαίξεζε ηα παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ 

ηελ επέλδπζε ηνπ πνζνύ ησλ 60.000 επξώ. 

 

Πξνο ην ζθνπό απηό, ζα ήηαλ ρξήζηκν, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, λα ελεκεξώλεηαη ν 

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

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ. 

ην ζεκείν απηό θαη επεηδή γίλακε απνδέθηεο εξσηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία 

πξόζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ θαηόρσλ άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζαο 

γλσξίδνπκε όηη ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ ππ’ αξηζ. ζηελ 1356/2009 θνηλή απόθαζε ησλ 

Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαη Απαζρόιεζεο θαη Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζ.160/2006 όκνηα θαη ζηελ ππ’ αξηζ. 15/2009 

εξκελεπηηθή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ εγθύθιην ηεο ππεξεζίαο καο. 

 Δληειώο ζπλνπηηθά ζαο ππελζπκίδνπκε, όηη ε πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα ηνπο 

θαηόρνπο αδεηώλ δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, εμαθνινπζεί λα πξνϋπνζέηεη ηελ έθδνζε 

απόθαζεο έγθξηζεο  πξόζβαζεο ζηελ εξγαζία ε νπνία  εθδίδεηαη άπαμ θαη έρεη αόξηζηε δηάξθεηα 

ηζρύνο. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη ινηπέο εθ ηεο παξαπάλσ θ.π.α. νξηδόκελεο 

πξνϋπνζέζεηο, ε απόθαζε έγθξηζεο πξόζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, εθδίδεηαη από ηελ 

εκεξνκελία ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο θαη δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ. 

Με άιια ιόγηα, αλ ν ελδηαθεξόκελνο θαηέρεη άδεηα δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο αηηεζεί έγθξηζε γηα πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε ζρεηηθή 

απόθαζε ρνξεγείηαη κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο θαη 

όρη  ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο άδεηαο δηακνλήο. 

 

Εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3801/2009 

 

Επί κέξνπο δεηήκαηα αδεηώλ δηακνλήο  

  

Όπσο ζαο έρνπκε γλσξίζεη κε πξνγελέζηεξεο ηεο παξνύζαο  εγθπθιίνπο (αξηζ. 38/2005, 53/2007 

θαη 10/2008), ην θαζεζηώο δηακνλήο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ νη νπνίνη είλαη γνλείο αλήιηθσλ 

εκεδαπώλ, παξά ην γεγνλόο όηη ην άξζξν  94 ηνπ λ.3386/2005 παξαπέκπεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 61 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά από ην θαζεζηώο δηακνλήο ησλ κειώλ 

νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. ή Έιιελα. 

Σνύην δηόηη  κε ηελ ελ ιόγσ δηάηαμε  ξπζκίδεηαη κελ ην θαζεζηώο δηακνλήο κηαο θαηεγνξίαο 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ε νπνία αθνξά  ζε κέιε νηθνγέλεηαο Διιήλσλ, πιελ όκσο,  γηα ηππηθνύο   

θαη αληηθεηκεληθνύο ιόγνπο,  δελ είλαη δπλαηή ε πιήξεο εθαξκνγή  ησλ  δηαηάμεσλ  ηνπ 106/2007 

π.δ. νη  νπνίεο ελζσκάησζαλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηελ νδεγία 2004 /38/Δ.K θαη ησλ  άξζξσλ 61-

63 ηνπ λ. 3386/2005. 

 Γηα παξάδεηγκα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 61 – 63 ηνπ λ. 3386/2005 θαη ηνπ π.δ. 106/2007  

ε δηακνλή θαη ε κόληκε δηακνλή ησλ κειώλ νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. ζπλαξηώληαη 

πάληνηε κε ηε δηακνλή ηνπ πνιίηε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Έιιελα ζηε ρώξα θαη ηελ ππνρξέσζε 

ζπληήξεζεο εθ κέξνπο ηνπ ησλ ελ ιόγσ κειώλ ή θαηνρπξώλνληαη ιόγσ απόθηεζεο 
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πξνζσπνπαγνύο δηθαηώκαηνο δηακνλήο ή παξέιεπζεο πεληαεηνύο λόκηκεο δηακνλήο ζηε ρώξα σο 

κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ.. 

Γηα ηνπο γνλείο αλήιηθσλ εκεδαπώλ, αληηθεηκεληθά,  νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο δελ είλαη δπλαηό 

λα ζπληξέρνπλ  θαη σο εθ ηνύηνπ, κε ηελ εζληθή ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ.3386/2005, 

δηαζθαιίδνληαλ  ε δηακνλή ηνπο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ εκεδαπνύ ηέθλνπ, νύησο 

ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβνύλ νκαιά ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληεξνύκελσλ  αληόλησλ Έιιελα ή 

ζε καθξόρξνλνπο ηίηινπο δηακνλήο (άδεηα δηακνλήο δεθαεηνύο δηάξθεηαο, θαζεζηώο επί καθξόλ 

δηακελόλησλ). 

Δπεηδή όκσο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο δηαπηζηώζεθε όηη ηθαλόο αξηζκόο ππεθόσλ 

ηξίησλ ρσξώλ δελ θαηνρύξσλε δηθαίσκα ζε καθξόρξνλνπο ηίηινπο δηακνλήο θαη παξάιιεια ήηαλ 

αληηθεηκεληθά αδύλαηνλ λα κεηαβνύλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ζπληεξνύκελσλ κειώλ νηθνγέλεηαο 

Έιιελα, αθνύ ηα κόιηο ελειηθησζέληα ηέθλα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπληεξνύλ ην γνλέα ηνπο 

θξίζεθε ζθόπηκν, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3801/2009, λα παξαζρεζεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα κία επηπιένλ πεληαεηία 

κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ. 

Ωο εθ ηνύηνπ, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, πνπ αδεηνδνηνύληαη σο γνλείο αλήιηθσλ  εκεδαπώλ, έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα αλαλεώζνπλ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο, ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο 

γηα κία επηπιένλ πεληαεηία. 

 

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3801/2009, ξπζκίδνληαη εηδηθόηεξα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζην δηθαίσκα δηακνλήο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ εηζέξρνληαη θαη δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3386/2005, σο κέιε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, 

δηαρεηξηζηέο θαη πξνζσπηθό εηαηξηώλ  πνπ ην θαζεζηώο ιεηηνπξγίαο ηνπο ππάγεηαη ζε εηδηθή 

λνκνζεζία. 

Δηδηθόηεξα: 

Από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λ.3801/2009, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο ζε 

ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ εηζέξρνληαη θαη επηζπκνύλ λα δηακείλνπλ ζηε ρώξα σο,  

 α. Μέιε δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ, δηαρεηξηζηέο, λόκηκνη εθπξόζσπνη θαη αλώηαηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε (γεληθνί δηεπζπληέο, δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο) ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπώλ εηαηξηώλ πνπ αζθνύλ λόκηκα εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

Διιάδα. 

β. Τπαιιειηθό πξνζσπηθό, ή λόκηκνη εθπξόζσπνη πνπ απαζρνινύληαη απνθιεηζηηθά ζε εηαηξίεο 

πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α΄), λ. 378/1968 (ΦΔΚ 82 Α΄) θαη ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975 (ΦΔΚ 77 Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 4 ηνπ λ.2234/1994 

(ΦΔΚ 142 Α΄), θαζώο θαη ζε επηρεηξήζεηο ηνπ λ.δ. 2687/1953  (ΦΔΚ 317 Α΄). 

 γ. Σερληθνί, πνπ απαζρνινύληαη ζε βηνκεραλίεο ή κεηαιιεία ππό ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ α.λ. 448/1968 (ΦΔΚ 130 Α'). 

 δ. Πξνζσπηθό, πνπ απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζε εηαηξίεο, νη νπνίεο εγθαζηδξύνληαη ζηελ Διιάδα 

θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3386/2005, απαηηείηαη ε εθπιήξσζε ησλ πην θάησ 

πξνϋπνζέζεσλ : 

Γηα ηνπο γεληθνύο δηεπζπληέο, δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπώλ εηαηξηώλ πνπ αζθνύλ λόκηκα εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ 

Διιάδα, θαζώο θαη γηα ην ππαιιειηθό ή ηερληθό πξνζσπηθό,  

i. ύλαςε ζύκβαζεο εξγαζίαο κε ηελ εηαηξία, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ε ακνηβή 

ηνπο είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε 

ii. Βεβαίσζε αζθάιηζεο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ λνζειείαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από ηνλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπόκελν από ηελ 

νηθεία λνκνζεζία αζθαιηζηηθό θνξέα. 

 

 Γηα ηα κέιε δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ, δηαρεηξηζηέο ή λνκίκνπο εθπξνζώπνπο, 

i. Πξνζθόκηζε αληηγξάθνπ ηνπ ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ δηνξηζκνύ ή ηεο εθινγήο ηνπο ή ζε 

πεξίπησζε κε δεκνζίεπζεο, αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο ή αληίγξαθν 



 5 

απόθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξίαο γηα ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κειώλ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή δηαρεηξηζηώλ ή λνκίκσλ εθπξνζώπσλ 

ii. Βεβαίσζε ηεο εηαηξίαο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην ύςνο ησλ απνδνρώλ ηνπο 

 

ε πεξίπησζε ζπγαηξηθώλ εηαηξηώλ ή ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπώλ εηαηξηώλ, ε  βεβαίσζε ησλ 

απνδνρώλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη από ην όξγαλν δηνίθεζεο  ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ή από ηελ 

νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο εηαηξίαο ζηελ Διιάδα, εθόζνλ ε εηαηξία  δηαζέηεη νηθνλνκηθή ππεξεζία  

ή από ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο εηαηξίαο, εθόζνλ πξνζθνκίδεηαη πιεξεμνύζην από ηε κεηξηθή 

εηαηξία βάζεη ηνπ νπνίνπ ηνπ παξέρεηαη δηθαίσκα θαζνξηζκνύ θαη βεβαίσζεο ησλ απνδνρώλ ηνπ. 

iii. Βεβαίσζε αζθάιηζεο γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ λνζειείαο, ηαηξνθαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο, από ηνλ θαηά πεξίπησζε πξνβιεπόκελν από ηελ 

νηθεία λνκνζεζία αζθαιηζηηθό θνξέα. 

 

Η άδεηα δηακνλήο, γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θαη ππό ηελ επηθύιαμε εηδηθώλ ζρεηηθώλ 

ξπζκίζεσλ, αλαλεώλεηαη αλά δηεηία, εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη πξνζθνκίζνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά, όπσο πξναλαθέξζεθαλ πνπ απνδεηθλύνπλ : 

      i.          Σε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνϋπνζέζεσλ 

iii. Σελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ. Γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο 

εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ζα πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν 

εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο ηεο εθνξίαο ή αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο από ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα πξνθύπηνπλ εηζνδήκαηα αληίζηνηρα κε ηηο δεισζείζεο απνδνρέο 

ηνπο. 

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ  44 ηνπ λ.3801/2009 θαη γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο, 

ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο εηζόδνπ θαη δηακνλήο  

ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο  ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ αδεηνδνηνύληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3386/2005. 

Έηζη, πξνθεηκέλνπ πιένλ λα επηηξαπεί ε είζνδνο θαη ε δηακνλή ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

17 ηνπ λ.3386/2005, ν ζπληεξώλ ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεη όηη δηαζέηεη πξνζσπηθό εηζόδεκα 

ζηαζεξό θαη επαξθέο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ νθηώ ρηιηάδσλ  πεληαθνζίσλ (8.500) 

επξώ εηεζίσο, πξνζαπμεκέλν θαηά 15% γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Δηδηθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ζεώξεζε εηζόδνπ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ππεθόνπ 

ηξίηεο ρώξαο πνπ ηνλ ζπλνδεύνπλ θαηά ηελ πξώηε είζνδό ηνπ ζηε ρώξα ή έξρνληαη λα ηνλ 

ζπλαληήζνπλ, απαηηείηαη πιένλ ε πξνζθόκηζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή ηεο βεβαίσζεο απνδνρώλ 

από ηελ εηαηξία, από ηελ νπνία  ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη όηη ην ύςνο ησλ απνδνρώλ ηνπ ππεθόνπ 

ηξίηεο ρώξαο, αλέξρεηαη ζε πνζό ηνπιάρηζηνλ νθηώ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (8.500) επξώ 

πξνζαπμεκέλν θαηά 15% γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.   

ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο επηζπκνύλ λα εηζέιζνπλ ζηε ρώξα κεηά από ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ην έηνο, ζα πξνζθνκίδεηαη αληίζηνηρα αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ 

ζεκεηώκαηνο ηεο εθνξίαο ή αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο,  βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα απνδεηθλύεηαη 

ε επάξθεηα ησλ πόξσλ ηνπ ζπληεξνύληνο ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο. 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη ε 

παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.3386/2005. 

Οη ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζπλνιηθά νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.3386/2005,  

νξίδνπλ ηηο θπξώζεηο ζηηο νπνίεο ππόθεηληαη νη εξγνδόηεο πνπ πξνζιακβάλνπλ θαη απαζρνινύλ κε 

λόκηκα δηακέλνληεο ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ θαζώο  θαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ δηακέλνπλ 

θαη εξγάδνληαη κε λόκηκα ζηε ρώξα. 

Ωζηόζν, επεηδή ζην ππάξρνλ λνκηθό πιαίζην, αλεμαξηήησο εάλ νη ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ δηαζέηνπλ 

λόκηκν ηίηιν δηακνλήο, πθίζηαληαη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζηελ 

απαζρόιεζε, ήηνη δελ επηηξέπνπλ ηελ πξόζιεςε ή ηελ απαζρόιεζε ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, εάλ ν  

ηίηινο δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ δελ  παξέρεη απεπζείαο πξόζβαζε ζηε κηζζσηή απαζρόιεζε  ή δελ 
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ζπλνδεύεηαη από αληίζηνηρε έγθξηζε πξόζβαζεο ζηελ απαζρόιεζε, θξίζεθε ζθόπηκν, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ θαη ηδίσο γηα ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ κε λόκηκεο 

απαζρόιεζεο,  ε πιήξεο δηαζαθήληζε ησλ ηίηισλ δηακνλήο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξόζιεςε ή ηελ 

απαζρόιεζε θαη ησλ λόκηκα δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ  

Έηζη,  κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3801/2009, απνζαθελίδεηαη πιήξσο όηη ε 

πξόζιεςε θαη ε απαζρόιεζε ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ επηηξέπεηαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη 

ελδηαθεξόκελνη θαηέρνπλ: 

 Άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία  

 Άδεηα δηακνλήο θαη έγθξηζε απαζρόιεζεο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ θαηόρσλ άδεηαο 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ή ζπνπδέο 

 Άδεηα δηακνλήο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη όηη παξέρεηαη πξόζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Βεβαίσζε, ηύπνπ Α’, ππνβνιήο αίηεζεο έθδνζεο άδεηαο δηακνλήο πνπ παξέρεη αληίζηνηρε 

πξόζβαζε 

 

 

πλέρεηα ησλ παξαπάλσ, απνηειεί ε δηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3801/2009,  

πξνζζήθε δεύηεξνπ εδαθίνπ ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.3386/2005. 

Με ηελ πξνζηεζείζα δηάηαμε απνζαθελίδεηαη πιήξσο θαη θαη’ επέθηαζε πεξηνξίδεηαη ε απζαίξεηε 

εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.3386/2005 πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ απόξξηςε πνιιώλ αηηεκάησλ αλαλέσζεο αδεηώλ δηακνλήο θαη ηελ παξαπνκπή ζηε 

δηθαηνζύλε, λόκηκα δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ. 

 

πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ζαθέο όηη από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ λ. 3801/2009 θαη κεηέπεηηα ε 

δηαπίζησζε από ηηο ππεξεζίεο ζαο, ηπρόλ πξόζιεςεο ή απαζρόιεζεο ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο ζε 

δηαθνξεηηθό ηνκέα από απηόλ πνπ επέηξεπε ε άδεηα δηακνλήο ηνπ ή  ε παξνρή  εξγαζίαο ρσξίο ηελ 

απαηηνύκελε άδεηα δηακνλήο ή έγθξηζε απαζρόιεζεο επηζύξεη γηα κελ ηνλ εξγνδόηε ηηο 

πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο γηα δε ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρώξαο επηβνιή πξνζηίκνπ θαη όρη αλάθιεζε ή 

απόξξηςε ηνπ αηηήκαηόο ηνπ, πνιιώ δε κάιινλ πνηλή θπιάθηζεο ηξηώλ κελώλ. 

 

Η πξνβιεπόκελε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ 

λ.3386/2005 πνηλή θπιάθηζεο αθνξά κόλν ζε ππεθόνπο ηξίηεο ρώξαο πνπ απαζρνινύληαη ζε 

κηζζσηή εξγαζία ή ππεξεζίεο ή αζθνύλ αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ρσξίο λα θαηέρνπλ 

νπνηνλδήπνηε ηίηιν δηακνλήο.  

Η αλάθιεζε ή απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο επηβάιιεηαη κόλν ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππήθννο ηξίηεο ρώξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη ηαπηόρξνλα αίηεζε γηα έγθξηζε 

απαζρόιεζεο θαη ε αξκόδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θαθέινπ  δηαπηζηώλεη όηη ν ππήθννο ηξίηεο ρώξαο εξγαδόηαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 

άδεηαο δηακνλήο ηνπ ρσξίο λα έρεη εθδνζεί απόθαζε έγθξηζεο απαζρόιεζεο επηβάιιεη ην 

πξνβιεπόκελν από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ λ.3386/2005, όπσο ηζρύεη, πξόζηηκν θαη 

εθόζνλ πιεξνύληαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο, πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε άδεηαο δηακνλήο θαη απόθαζεο 

έγθξηζεο. 

 

Οκνίσο, εάλ ε αξκόδηα ππεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο θαηά ηνλ έιεγρν θαθέινπ πνπ αθνξά ζε 

αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, δηαπηζηώζεη όηη ν 

ελδηαθεξόκελνο έρεη παξάζρεη θαη κηζζσηέο ππεξεζίεο, νθείιεη λα ηνπ επηβάιιεη πξόζηηκν, λα ηνλ 

ελεκεξώζεη όηη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ζα αλαθιεζεί ε άδεηα δηακνλήο ηνπ θαη, εθόζνλ 

πιεξνύληαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο, λα πξνβεί ζε έθδνζε ηεο  άδεηαο δηακνλήο. 

αο ππελζπκίδνπκε όηη ην πξόζηηκν επηβάιιεηαη βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ππ’ αξηζ. 

10486/2007(ΦΔΚ Β’ 901/2007) θνηλή ππνπξγηθή  απόθαζε. 
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Δπηζεκαίλνπκε όηη ε παξαπάλσ δηάηαμε αθνξά ζε αηηήκαηα αλαλέσζεο αδεηώλ δηακνλήο πνπ 

ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3801/2009 θαη αθνξνύλ ζε δηαπηζησζείζεο 

παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο  θαηά  ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο πξνο αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο. 

ε θακία πεξίπησζε ηέινο, δελ  είλαη  δπλαηή, δηνηθεηηθά,  ε επαλεμέηαζε αηηεκάησλ πνπ 

απνξξίθζεθαλ γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο  πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.3801/2009.  

 

 

 

                                                                                                    Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  

 

 

 

                                                                                                        Θ. ΣΖΑΚΡΗ 

                                                                        

                                                                                      

ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 

1.Όια ηα Τπνπξγεία 

   Γξαθεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 

2.Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη 

     Ηιεθηξνληθεο Γηαθπβέξλεζεο . 

     Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

   & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

   Γ/λζε ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε 

    Βαζ. νθίαο 15    

3. Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

    Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

    Κιάδνο Αζθάιεηαο θαη Σάμεο 

   Γ/λζε Αιινδαπώλ       

4. Τπνπξγείν  Οηθνλνκηθώλ  

     Γ/λζε Μεηξώνπ 

5. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

   α) Γ/λζε Γ4 Γηθαηνζύλεο, Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 

    & Schengen 

    β) Γ/λζε Δζηκνηππίαο 

6. Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλ. Αζθάιηζεο 

    α)Γ/λζε Απαζρόιεζεο  

    Σκήκα ΙΙΙ 

    Πεηξαηώο 40 

   β) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

    Γ/λζε Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο θαη Μεηξόηεηαο  

    ηαδίνπ 29 

7. Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

8. Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ  

      Γ/λζε Ννκνζ. πληνληζκνύ Δηδ. Ννκηθώλ Τπνζέζεσλ ΔΔ 

       & Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ       

       Μεζνγείσλ 96, Αζήλα 

 9.  Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο  

      Αι. Πάληνπ & Φξαγθνύδε 11 

      Σ.Κ. 10163, Αζήλα 

10.  πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 
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11. ώκα Διεγθηώλ-Δπηζεσξεηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

12. Ιλζηηηνύην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΜΔΠΟ) 

13.  ΓΑΔΜ 

14. Γηθεγνξηθό ύιινγν 

15. ΓΔΔ 

 

 

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

Γξαθείν θ. Ννκηθνύ πκβνύινπ 

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γηεπζύληξηαο  

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο  

Γ/λζε Γηνίθεζεο 

Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ηιεθηξνληθήο Δπεμ. ηνηρείσλ 

Γ/λζε Ιζαγέλεηαο 

Γ/λζε Κνηλσληθήο Έληαμεο 

Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ 

Γ/λζε καο 

Όια ηα ηκήκαηα 

  


