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σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του
συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχε−
τική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστα−
σης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο
συγγενικός δεσμός.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρ−
μακευτικής περίθαλψης ή σε περίπτωση απαλλαγής από
την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα, βάσει διακρα−
τικής συμφωνίας, σχετική βεβαίωση του ασφαλιστικού
φορέα, από την οποία θα βεβαιώνεται η απαλλαγή από
την υποχρέωση ασφάλισης στην Ελλάδα.
10. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για
την ανανέωση της άδειας διαμονής στα μέλη της οι−
κογένειας των υπαγομένων στην περίπτωση 1 της πα−
ρούσας ως κατωτέρω:
• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύ−
οντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνω−
ρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια
διαμονής.
• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου
τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτη−
σης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του
συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχε−
τική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξό−
δων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας. Σε πε−
ρίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση ασφάλισης
στην Ελλάδα, βάσει διακρατικής συμφωνίας, σχετική
βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα
βεβαιώνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση ασφάλι−
σης στην Ελλάδα.
• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει
μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχι−
κή πράξη γέννησης στην περίπτωση γέννησης τέκνου
στην Ελλάδα.
11. Υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει
στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν υπο−
βάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005, μπορούν,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 1
της παρούσας, να υποβάλλουν νέα αίτηση για υπαγωγή
στις διατάξεις της παρούσας σε αποκλειστική προθε−
σμία δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της, η οποία
θα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης
εισόδου και του πιστοποιητικού υγείας.
12. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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Αριθμ. 22467/08
(2)
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 υπηκόων
τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πρά−
ξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επι−
βληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με από−
φαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90
του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 121 έως 131 του Ποινικού
Κώδικα και του άρθρου 187 Β του ίδιου Κώδικα, όπως
προστέθηκε με το άρθ. 2 του ν. 2928/2001 (ΦΕΚ 141 Α΄)
«Τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα, και του Κώ−
δικα ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την
προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκλημα−
τικών οργανώσεων» και αναριθμήθηκε με το άρθρο 40,
παρ.1 του ν. 3521/2004 (ΦΕΚ 127 Α΄) «Ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκλη−
ματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
3. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι−
κών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εσωτερικών Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, για ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1 Β΄), απο−
φασίζουμε:
1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν.
3386/2005, των κατωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών:
α) αυτών που βρίσκονται παράνομα στη Χώρα και
καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από
εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 του Π.Κ. εφόσον
με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκρι−
ση του εισαγγελέα εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση
μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις
που καταγγέλθηκαν και
β) των ανήλικων κατά την έννοια του άρθρου 121 του
Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναμορφωτικά μέ−
τρα των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) του άρθρου 122
ή στα θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 123 του ίδιου
Κώδικα.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής
κατατίθεται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (α) της προη−
γουμένης παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής ετή−
σιας διάρκειας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
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η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα
μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις
που καταγγέλθηκαν. Οι άδειες διαμονής της κατηγο−
ρίας αυτής παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Στους υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της προη−
γουμένης παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής ετή−
σιας διάρκειας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα
μέχρι την άρση των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέ−
τρων και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ανανεωθεί
πέραν της συμπλήρωσης του 21ου έτους της ηλικίας του
υπηκόου τρίτης χώρας. Οι άδειες διαμονής της κατηγο−
ρίας αυτής παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας με επιφύλαξη των
ειδικότερων ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας.
3. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής
υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση, η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες
έγχρωμες φωτογραφίες,
β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από
τη Χώρα μας, εφόσον ο αιτών είναι εφοδιασμένος με
όμοιο και
γ) διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και
έγκριση του εισαγγελέα εφετών για την αναστολή της
απέλασης λόγω καταγγελίας αξιόποινων πράξεων που
τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου
187 του Π.Κ. (για τους υπαγόμενους στην περίπτωση
(α) της παραγράφου 1 της παρούσας) ή
δ) δικαστική απόφαση για την επιβολή είτε ενός
εκ των αναμορφωτικών μέτρων i) της ανάθεσης της
υπεύθυνης επιμέλειας του αιτούντος στους γονείς, τον
επίτροπο ή τον κηδεμόνα του, ii) της ανάθεσης της
επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτική εταιρία ή
σε ίδρυμα ανηλίκων ή σε ειδικό επιμελητή ανηλίκων ή
iii) της τοποθέτησής του σε κατάλληλο κρατικό, δημο−
τικό, κοινοτικό ή και ιδιωτικό κατάστημα αγωγής είτε
θεραπευτικού μέτρου δηλαδή της παραπομπής του σε
θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα (για τους
υπαγόμενους στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1
της παρούσας).
Για τους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών η σχε−
τική αίτηση υποβάλλεται από αυτόν, στον οποίο έχει
ανατεθεί η επιμέλειά τους ή τον ορισθέντα εκπρόσωπο,
που έχει ορισθεί από το ορισθέν κατάστημα αγωγής ή
θεραπευτικό κατάστημα.
4. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής υποβάλλο−
νται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση η οποία συνοδεύεται από δύο πρόσφατες
έγχρωμες φωτογραφίες,
β) ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από
τη Χώρα μας, εφόσον ο αιτών είναι εφοδιασμένος με
όμοιο,
γ) ακριβές φωτοαντίγραφο της προηγούμενης άδειας
διαμονής και
δ) βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη
έκδοσης αμετάκλητης απόφασης για τις πράξεις που
καταγγέλθηκαν ή περί μη άρσης των αναμορφωτικών
ή θεραπευτικών μέτρων, αντίστοιχα.
5. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας δεν
υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού
για τους κατόχους των αδειών διαμονής της παρού−
σης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 473/49/885334
(3)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/9.2.2007, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος.
γ. Την από 2.9.2008 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την υπ’ αριθμ. 249138/20.9.2007 Απόφαση Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1929/24.9.2007 τ.Β΄), σε συνδυα−
σμό με το ΦΕΚ 1960/4.10.2007 τ.Β΄ «περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»,
αποφασίζουμε:
2. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στο
μόνιμο υπάλληλο του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ Αναστασίου Κωνστα−
νιίνο (ΑΜ:22502) κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
που υπηρετεί στην 79 ΑΔΤΕ, διότι προέβη σε εξαιρετι−
κή πράξη, αφού συγκέντρωσε στοιχεία που βοήθησαν
στην συγγραφή της ιστορίας της Μονάδας και συνέβαλε
ουσιαστικά στην κατασκευή μνημείου σε μεμονωμένο
τάφο στρατιώτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ
F
Αριθμ. Φ. 473/51/885767
(4)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/9.2.2007, τ.Α΄).
β. Την πρόταση της Μονάδας − Υπηρεσίας του ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΣ στην οποία υπηρετεί η υπάλληλος.
γ. Την από 18.4.2008 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.
δ. Την υπ’ αριθμ. 249138/20.9.2007 Απόφαση Υπουργού
Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1929/24.9.2007 τ.Β΄), σε συνδυα−
σμό με το ΦΕΚ 1960/4.10.2007, τ.Β΄ «περί μεταβίβασης

