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Εγκύκλιος αριθ. 29
ΘΕΜΑ: Χορήγηση – Ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που φοιτούν σε
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ)
Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων που αφορούν στο καθεστώς διαμονής
ενήλικων υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑ.Σ, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Όπως γνωρίζετε στο ΦΕΚ 157/Β’/31.07.2008 δημοσιεύτηκε το π.δ.101/2008 σχετικά με
τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική
υπηρεσία.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. καταργήθηκε κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που αντίκειται στις ρυθμίσεις του ή αντιμετωπίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν
αντικείμενο αυτού.
Υπό την έννοια αυτή και μολονότι οι διατάξεις των άρθρων 28, 29, 34 παρ.1 και 2 και 35
του ν.3386/2005, σε γενικές γραμμές, δεν αντίκεινται στα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ,
ρυθμίζουν όμως διαφορετικά κάποια από τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό της, για την
είσοδο, διαμονή, κινητικότητα και επαγγελματική δραστηριότητα των υπηκόων τρίτων χωρών που
εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική εργασία,
εφαρμόζονται αποκλειστικά τα αναφερόμενα στο π.δ 101/2008.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εν λόγω π.δ. ως «Σπουδαστής», ορίζεται ο υπήκοος τρίτης
χώρας που έγινε δεκτός σε αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα και στον οποίο επετράπη η είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να
έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με
σκοπό την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος
που χορηγεί το ίδρυμα αυτό, και ως «Ίδρυμα», ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, νομίμως συστημένο,
του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 (α) του ν. 3549/2007, «Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος,
είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
αα) τον Πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία
και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και
ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης(ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε).»
Ως εκ τούτου, από το ρυθμιστικό πεδίο του π.δ. αποκλείονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών που
δεν έχουν την κατά τα ανωτέρω ιδιότητα του σπουδαστή ή φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που δεν
υπάγεται σε έναν εκ των δύο φορέων.
Λαμβανομένων όμως υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας,
οι οποίες ορίζουν ότι οι διατάξεις της Οδηγίας δεν θίγουν την ευχέρεια των κρατών – μελών να
θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή
εφαρμόζεται, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3386/2005, βάσει των
οποίων αποκτήθηκαν δικαιώματα ή δημιουργήθηκαν πραγματικές καταστάσεις, από τις οποίες οι
διοικούμενοι αντλούν συγκεκριμένη ωφέλεια και η ανατροπή των οποίων θα προσέκρουε στην
έννοια της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση.
Βάσει των παραπάνω και παρά το γεγονός ότι η φοίτηση στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑ.Σ (πρώην
Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια), εντάσσεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κρίνεται
σκόπιμο, οι ενήλικες υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα, να
εξακολουθήσουν να υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 28 και 29 του ν.3386/2005 και
να λαμβάνουν άδεια διαμονής για σπουδές.
Η άδεια διαμονής που θα χορηγείται στους ανωτέρω θα αναγράφει στο πεδίο τύπος άδειας
διαμονής «άδεια διαμονής για σπουδές άρθρο 28 του ν.3386/2005».
Eπισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δεν τυγχάνουν εφαρμογής, όπως δεν ετύγχαναν
άλλωστε και πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του π.δ., σε υπηκόους τρίτων χωρών που
επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα με σκοπό τις σπουδές, αφού οι εν λόγω Επαγγελματικές Σχολές
Μαθητείας και Επαγγελματικά Λύκεια ανήκουν, όπως προαναφέραμε, στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση αλλά αφορούν μόνο σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα στο
πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης και εγγράφονται ή εξακολουθούν να φοιτούν στα εν λόγω
εκπαιδευτήρια μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΤΖΑΚΡΗ

Κοινοποίηση
1.Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2.Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
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3. Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
Ενιαίος Διοικητικός Τομέας
Πρωτοβάθμιας & Δ/θμιας
Δ/νση Σπουδών Δ/βθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Β’
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
5. Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
6. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& Schengen
7. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
α) Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
& Διεθνών Οργανισμών
Μεσογείων 96, Αθήνα
10. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11
Τ.Κ. 10163, Αθήνα
11. Συνήγορο του Πολίτη
12. ΟΑΕΔ
13.

ΔΑΕΜ

Εσωτερική Διανομή
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης
Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Δ/νση μας
Όλα τα τμήματα
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