ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 3229937
email: metanastefsi@ypes.gr

Αθήνα, 17 Απριλίου 2007
Α.Π. : 8173
Προς:
Περιφέρειες της χώρας
∆/νσεις Αστικής Κατάστασης &
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί
άµεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας
αρµοδιότητας )

Εγκύκλιος αριθ. 30
ΘΕΜΑ: Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής (ν.3536/07)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας

γνωρίζουµε

ότι

στο

Φ.Ε.Κ.

42/Α/23.2.2007

δηµοσιεύθηκε

ο

Ν.

3536/07

«Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης», οι διατάξεις του οποίου
συµπληρώνουν και τροποποιούν διατάξεις του ν.3386/05. Ο νόµος αυτός έχει ως κατευθυντήριο
άξονα την αποτροπή γραφειοκρατικών προβληµάτων που εµφανίστηκαν κατά την εφαρµογή του
νόµου 3386/05 και τα οποία σχετίζονται κυρίως

µε τη µετάβαση από το προισχύσαν νοµικό

καθεστώς (ν. 2910/01) στο νέο, δεδοµένης της σηµαντικής διαφοροποίησης σε αρκετά ζητήµατα
αφενός και της ενσωµάτωσης κοινοτικών οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία αφετέρου, µε στόχο τη
µέγιστη δυνατή απλούστευση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των υπηκόων τρίτων χωρών
προς την κατεύθυνση επίλυσης προβληµάτων που δεν οφείλονται σε υπαίτια συµπεριφορά τους και
τελικά την οµαλότερη ένταξη των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία.
Για

την ορθή

εφαρµογή των διατάξεων του νέου νόµου και τη διευκόλυνση των

υπηρεσιών σας, σας παρέχουµε τις παρακάτω οδηγίες.
2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ
Σχετικά µε το άρθρο 1
Εθνική Επιτροπή για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών
Με το άρθρο αυτό, λόγω της σηµαντικότητας του εγχειρήµατος ως προς την εφαρµογή
πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών, η οποία απαιτεί βάθος χρόνου για να
ολοκληρωθεί, καθώς προϋποθέτει κινητοποίηση της κοινωνίας και συστράτευση όλων των

πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων που εµπλέκονται µε το ζήτηµα της µετανάστευσης και
ταυτόχρονα ενηµέρωση και συγκατάθεση των φορέων που θα κληθούν να την εφαρµόσουν,
θεσµοθετείται η σύσταση ενός αντιπροσωπευτικού κεντρικού οργάνου, της εθνικής επιτροπής, η
οποία θα είναι επιφορτισµένη µε την επεξεργασία προτάσεων στα θέµατα της ένταξης των
µεταναστών και η διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε την κοινωνία των
πολιτών για τη διαµόρφωση πολιτικών που προάγουν την ένταξη των µεταναστών.
Σχετικά µε το άρθρο 2
∆ιυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής
Με το άρθρο αυτό, στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής
Πολιτικής του άρθρου 3 του ν. 3386/2005, προβλέπεται και η συµµετοχή των Υπουργών
Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Πολιτισµού, δοθέντος, ότι η µέχρι τώρα εµπειρία ανέδειξε, ότι είναι
αναγκαία η συµβολή τους στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της µεταναστευτικής πολιτικής καθώς
και της πολιτικής σε θέµατα κοινωνικής ένταξης των µεταναστών.
Σχετικά µε το άρθρο 3

Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής – άρθρο 10 ν. 3386/05
Όπως είναι γνωστό το δικαίωµα διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται και
διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα , τελεί υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
Μία εξ’ αυτών, είναι η µη συνδροµή στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας λόγων οι
οποίοι τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια.
∆εδοµένου ότι από τη µέχρι σήµερα αποκτηθείσα εµπειρία καταδεικνύεται ότι η αδυναµία
σχετικής οριοθέτησης των λόγων

που καθιστούν κάποιον επικίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και

ασφάλεια δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα και προκαλεί αυθαίρετες ερµηνείες, καθώς σε πολλές
περιπτώσεις επαφίεται στην κρίση είτε του υπαλλήλου του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης είτε του
υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας να σταθµίσει εάν κάποια παράβαση ή τέλεση
αδικήµατος συνιστά λόγο δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, κρίθηκε

ότι ήταν

απαραίτητη η

συµπλήρωση του άρθρου 10 του ν. 3386/05 προς την κατεύθυνση περιορισµού των ανωτέρω
φαινοµένων.
Κατόπιν τούτων και δεδοµένου ότι η επίκληση ύπαρξης λόγων δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας συνιστά λόγο µη χορήγησης, µη ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαµονής, σας
γνωρίζουµε τα παρακάτω:
Α. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 564/2005 Γνωµοδότηση του Γ’ Τµήµατος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, «Η άσκηση ποινικής δίωξης υπηκόων τρίτων χωρών δεν
στοιχειοθετεί νόµιµο λόγο µη χορήγησης, µη ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαµονής και µόνη η
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επίκλησή της δεν καθιστά τις σχετικές διοικητικές πράξεις πλήρως και ειδικώς αιτιολογηµένες.
Απαιτείται η συνδροµή και η επίκληση σε βάρος των υπηκόων τρίτων χωρών και άλλων
συγκεκριµένων πραγµατικών δεδοµένων και αιτιολογηµένη εκτίµηση της ∆ιοίκησης για τη
σοβαρότητα και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στους τοµείς της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας της
χώρας».
Συνεπώς σε περιπτώσεις που ως λόγος δηµόσιας τάξης και ασφάλειας αναφέρεται µόνη η
άσκηση ποινικής δίωξης δεν θα προβαίνετε στην έκδοση διοικητικών πράξεων µη χορήγησης, µη
ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαµονής, εάν δεν προβείτε σε εκ νέου αλληλογραφία µε το
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης προκειµένου να υπάρξει ειδική αιτιολόγηση, την οποία επίσης
θα αναφέρετε στο σκεπτικό της απόφασης που θα εκδώσετε.
Β. Εάν υφίσταται σε βάρος του υπηκόου τρίτης χώρας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους η υπηρεσία σας µπορεί
να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής ή να προβεί σε ανάκληση ήδη
χορηγηθείσης χωρίς την ανάγκη παράθεσης ειδικής αιτιολογίας. Στο πλαίσιο όµως της διακριτικής
ευχέρειας της διοίκησης, µπορεί, ειδικά σε περιπτώσεις που η καταδικαστική απόφαση έχει
επιβληθεί για πληµµέληµα, προκειµένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήµατος
µε λόγους που δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια (π.χ. πρόκληση
σωµατικών βλαβών από τροχαίο ατύχηµα) να ζητείται ειδική αιτιολογία και να
σταθµίζονται επί µέρους παράµετροι, πέραν της ανωτέρω συνάφειας, όπως η βαρύτητα
του αδικήµατος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συµπεριφορά καθώς και να
συνεκτιµώνται και στοιχεία του φακέλου του υπηκόου τρίτης χώρας.
Οµοίως και σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, θα πρέπει να ζητείται ειδική αιτιολογία ως ανωτέρω.
Γ. Σε περιπτώσεις που υφίσταται εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων η υπηρεσία σας
προβαίνει σε έκδοση απόφασης µη χορήγησης, µη ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαµονής χωρίς
περαιτέρω αιτιολογία. Εάν όµως στο έγγραφο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης αναφέρονται ως
λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, λόγοι οι οποίοι επισύρουν εγγραφή στον κατάλογο
ανεπιθύµητων ή διοικητική απέλαση και παρά ταύτα δεν έχει επιβληθεί αντίστοιχο µέτρο,
τότε οι λόγοι αυτοί θα πρέπει να µνηµονεύονται ειδικώς και επαρκώς αιτιολογηµένοι και να
σταθµίζονται ως ανωτέρω. Η ειδική αιτιολόγηση θα πρέπει να µνηµονεύεται και στην απόφαση της
υπηρεσίας σας.
∆. Σε περιπτώσεις που ως λόγος δηµόσιας τάξης αναφέρεται υφιστάµενη καταδικαστική
απόφαση για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε ποινή που έχει επιβληθεί µε αναστολή ή διαπιστώνετε
ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστηµα για το οποίο ίσχυε η αναστολή, χωρίς να γίνει
άρση αυτής, η ποινή που είχε ανασταλεί, θεωρείται σαν να µην είχε επιβληθεί και συνεπώς
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δεν θεωρείται ως λόγος µη χορήγησης, µη ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαµονής (αρθ. 102
παράγραφος 2 Π.Κ.).
Ε. Σε περιπτώσεις που αναφέρονται ως λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας αξιόποινες
πράξεις για τις οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 3346/05, τον οποίο
σας επισυνάπτουµε, παραγράφεται το αξιόποινο ή παραγράφονται και δεν εκτελούνται οι
επιβληθείσες ποινές και οι οποίες τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα ή
δηµόσιου κατήγορου κατά περίπτωση, αυτές δεν θεωρούνται ως λόγος µη χορήγησης, µη
ανανέωσης ή ανάκλησης άδειας διαµονής.
Σχετικά µε το άρθρο 4
Προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαµονής- Άρθρα 11 και 12 ν.3386/05
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 11 και 12
του ν. 3386/05 σχετικά µε την υποβολή αίτησης και τη διαδικασία χορήγησης ή ανανέωσης της
άδειας διαµονής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους
υπηκόους τρίτης χώρας να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής τους µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο µηνών πριν από τη λήξη της, προκειµένου η διοίκηση να έχει την ευχέρεια
να εκδώσει την αιτούµενη άδεια σε εύλογο χρονικό διάστηµα και να µεσολαβεί όσο το δυνατόν
µικρότερο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν θα καλύπτεται µε άδεια.
Με τις ίδιες διατάξεις, παρέχεται το δικαίωµα υποβολής αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαµονής
µέχρι και ένα µήνα από τη λήξη της προηγούµενης. Στην περίπτωση αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας
υπόκειται στην καταβολή προστίµου υπέρ του ∆ηµοσίου

ίσου µε το 1/3 του παραβόλου της

περίπτωσης α της παρ.1 του άρθρου 92 του ν. 3386/05, ανεξαρτήτως του χρονικού σηµείου εντός
του µηνός, κατά το οποίο υποβάλλεται το αίτηµα.
Τούτο κρίθηκε σκόπιµο, προκειµένου ο υπήκοος τρίτης χώρας να µην εκπίπτει από την
νοµιµότητα.
Συνεπώς, ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελός του είναι πλήρης,
δεδοµένου ότι δεν νοείται εκπρόθεσµη υποβολή µε ελλιπή δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβάλλει
σχετική αίτηση στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου µόνιµης διαµονής του για ανανέωση της
άδειας διαµονής του και στη συνέχεια θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Α. Ο δήµος ή η κοινότητα θα χορηγεί στον υπήκοο βεβαίωση τύπου A και θα αποστέλλει
άµεσα το σχετικό φάκελο στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας προκειµένου να επιβληθεί και να
βεβαιωθεί το πρόστιµο και να αποσταλεί σχετικό έγγραφο στον υπήκοο τρίτης χώρας, µε το οποίο
θα τον ενηµερώνει και θα του ορίζει την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να το καταβάλλει και
να προσκοµίσει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα
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Β. Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα θα ενηµερώνει άµεσα τον ενδιαφερόµενο και θα επιδίδει το
σχετικό έγγραφο µε αποδεικτικό επίδοσης.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν καταβάλλει το πρόστιµο, το αίτηµά του θα απορρίπτεται.
Σηµειώνεται ότι για το διάστηµα του ενός µηνός από τη λήξη της άδειας
διαµονής, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 73 του ν. 3386/05, δηλαδή ο
υπήκοος τρίτης χώρας µπορεί να διαµένει στη χώρα.
Η ηµεροµηνία ισχύος της άδειας που θα χορηγείται σε περίπτωση εκπρόθεσµης κατάθεσης
κατά τα ανωτέρω θα είναι η εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προηγούµενης.
Μετά την πάροδο του ενός µηνός από τη λήξη της άδειας διαµονής και εφόσον δεν έχει
υποβληθεί αντίστοιχο αίτηµα, ο υπήκοος τρίτης χώρας θεωρείται µη νόµιµα διαµένων και δεν έχει
τη δυνατότητα κατάθεσης σχετικής αίτησης, οφείλει δε να αναχωρήσει άµεσα από τη χώρα.
Προσοχή: Η δυνατότητα εκπρόθεσµης υποβολής αίτησης δεν αφορά αρχική
χορήγηση άδειας διαµονής, ήτοι, δεν τυγχάνει εφαρµογής σε περιπτώσεις που υπήκοοι
τρίτης χώρας έχουν εισέλθει στη χώρα µε ειδική θεώρηση εισόδου για έναν από τους
λόγους του νόµου και δεν υπέβαλλαν σχετική αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής
εντός του διαστήµατος ισχύος της θεώρησης εισόδου (visa).
Επίσης, δεν νοείται ως εκπρόθεσµη η υποβολή αίτησης για ανανέωση άδειας
διαµονής σε περιπτώσεις που η άδεια διαµονής επιδόθηκε στο δικαιούχο, χωρίς δική
του υπαιτιότητα ληγµένη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος, έχει ούτως ή άλλως,
για λόγους χρηστής διοίκησης, δικαίωµα υποβολής αίτησης για ανανέωση της άδειας
διαµονής του, µέχρι ένα µήνα από την ηµεροµηνία επίδοσης της ληγµένης άδειας
διαµονής.
Σχετικά µε τον καθορισµό του αρµοδίου οργάνου και τη διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης και
είσπραξης των προβλεπόµενων προστίµων θα εκδοθεί σύντοµα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία
θα σας κοινοποιηθεί.
Τέλος, θεωρούµε ότι είναι σαφές ότι τα προαναφερόµενα δεν αφορούν σε
αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα για λόγους ανωτέρας βίας, οι οποίοι ούτως ή
άλλως συνεπάγονται αναστολή της προθεσµίας, εντός της οποίας οι υπήκοοι τρίτων
χωρών οφείλουν να καταθέσουν αίτηση είτε για την αρχική χορήγηση είτε για την
ανανέωση της άδειας διαµονής τους.
Στην περίπτωση αυτή είναι αυτονόητο ότι δεν επιβάλλεται πρόστιµο και αναφορικά µε
τον τύπο της βεβαίωσης που χορηγείται ισχύουν τα αναφερόµενα στην αριθ.8966/18.5.2006
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά µε τον
«καθορισµό του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05».
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Σε συνέχεια των παραπάνω αναφερόµενων και για την ενότητα των σχετικών διατάξεων, µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος, αντικαθίσταται και το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3386/05.
Περαιτέρω, για λόγους οικονοµίας κρίθηκε σκόπιµο, οι σχετικές προϋποθέσεις και οι
ενδεχόµενοι περιορισµοί που επιβάλλονται σε κάποιες κατηγορίες αδειών διαµονής να αναφέρονται
στο οικείο άρθρο και όχι στις οριζόντιες διατάξεις. Για το λόγο αυτόν µε τη διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος, καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του
ν.3386/05 και τα αναφερόµενα σ’ αυτήν προστίθενται στα οικεία άρθρα του ν. 3386/05.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας επιτάχυνσης των διαδικασιών έκδοσης των αδειών
διαµονής, µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4, οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν, µε απόφασή τους, να συστήσουν µέχρι δύο επιπλέον
Επιτροπές Μετανάστευσης σε κάθε µία από τις ∆/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Περιφέρειας Αττικής καθώς και στο Ν. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι
αυτονόητο ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 34 του ν.3448/06, σύµφωνα µε τις οποίες, σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι
υπάλληλοι των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η συγκρότηση των Επιτροπών σε κάθε
Νοµό Περιφέρειας, µπορεί να γίνεται και µε υπαλλήλους της που υπηρετούν σε οποιαδήποτε
υπηρεσία του ίδιου Νοµού.

Σχετικά µε το άρθρο 5
Ρυθµίσεις διαδικασίας µετάκλησης – Άρθρο 14 ν.3386/05
Στο άρθρο αυτό, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, µε
την οποία θα καθορίζονται αντικειµενικά κριτήρια για την κατάρτιση των εκθέσεων που
θα καθορίζουν τις ανάγκες σε εργατικό δυναµικό που µπορούν να καλυφθούν µε µετάκληση
υπηκόων τρίτων χωρών, ώστε να αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για την άσκηση της
µεταναστευτικής πολιτικής, δεδοµένου ότι για την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης
συµπράττουν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς και απλουστεύεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για
την διενέργεια των µετακλήσεων, ώστε να καταστεί ικανά συντοµότερη και λειτουργικότερη.
Επειδή αφενός η έναρξη ισχύος εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
είναι η 1.1.2008 και αφετέρου οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3386/05 λειτουργούν ως
διάταξη πλαίσιο και για την εφαρµογή τους, απαιτείται η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής
απόφασης, θα σας ενηµερώσουµε σχετικά µετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης.
Κατά τα λοιπά, για το τρέχον έτος, εφαρµόζεται η διαδικασία όπως σας έχει περιγραφεί µε
το υπ’ αριθ. 3628/2007 έγγραφό µας.
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Σχετικά µε το άρθρο 6
Θέµατα εξαρτηµένης εργασίας – Άρθρο 15 ν.3386/05
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 επιλύονται ζητήµατα που προέκυψαν κατά την εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3386/05 και θεραπεύονται αδυναµίες οι οποίες καθιστούσαν,
σε αρκετές περιπτώσεις, τη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής για εξαρτηµένη
εργασία ή παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, χρονοβόρα και γραφειοκρατική.
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6, συµπληρώνονται οι διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3386/05, η οποία προβλέπει ότι προκειµένου οι υπήκοοι
τρίτων χωρών να ανανεώσουν την άδεια διαµονής τους για εξαρτηµένη εργασία, οφείλουν να
προσκοµίσουν σύµβαση εργασίας από την οποία προκύπτει ότι η αµοιβή τους είναι ίση,
τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
∆εδοµένου όµως ότι κάποιες κατηγορίες εργαζοµένων, όπως οι εργαζόµενοι κατ’ οίκον του
εργοδότη, οι οικοδόµοι και οι αποκλειστικοί νοσοκόµοι, απασχολούνται µεν µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες αλλά αδυνατούν, εκ της φύσεως
του επαγγέλµατός τους και της εργασιακής τους σχέσης να προσκοµίσουν σύµβαση εργασίας,
καθόσον άλλωστε και βάσει της εργατικής νοµοθεσίας δεν ενέχουν τέτοια υποχρέωση,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής τους να
προσκοµίσουν σύµβαση εργασίας ή βεβαίωση ή βεβαιώσεις εργοδοτών.
Οµοίως και οι εργαζόµενοι σε γεωργικές εργασίες υπήκοοι τρίτων χωρών καθόσον η φύση
της εργασίας τους δεν συνάδει µε σύναψη γραπτού τύπου σύµβασης εργασίας.
Συνεπώς, κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής τους οι εν λόγω υπήκοοι
τρίτων χωρών οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα λοιπά δικαιολογητικά πλην της
σύµβασης εργασίας ή βεβαίωσης/ων εργοδοτών.
Μία άλλη σηµαντική καινοτοµία είναι η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού, µε σκοπό να
επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβληµα που συναρτάται µε τον απαιτούµενο για κάθε κατηγορία αριθµό
ηµερών ασφάλισης που πρέπει να πραγµατοποιήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας για να ανανεώσει την
άδεια διαµονής του.
Με την εν λόγω διάταξη θεσµοθετείται πάγια ρύθµιση µε την οποία δίνεται η δυνατότητα
στον υπήκοο τρίτης χώρας να προβεί στην εξαγορά ηµερών ασφάλισης µέχρι ποσοστού 20% του
απαιτούµενου για κάθε κατηγορία αριθµού ηµερών ασφάλισης που ορίζονται µε την απόφαση της
παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν. 3386/05.
Σε συνέχεια των παραπάνω, εξίσου σηµαντική ρύθµιση αποτελεί το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση ανανέωσης διετούς άδειας
διαµονής, ο απαιτούµενος αριθµός ηµερών ασφάλισης πρέπει να συντρέχει αθροιστικά.
∆ηλαδή σε περιπτώσεις που π.χ. απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας διαµονής 400
ηµέρες ασφάλισης, δεν είναι πλέον απαραίτητο να έχουν πραγµατοποιηθεί 200 ετησίως αλλά 400
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ηµέρες συνολικά. ∆ηλαδή, µπορεί ο υπήκοος τρίτης χώρας να πραγµατοποιήσει 150 ηµέρες
ασφάλισης κατά το πρώτο έτος ισχύος της άδειας διαµονής του και 250 ηµέρες ασφάλισης κατά το
δεύτερο έτος. Η ρύθµιση αυτή ισχύει για τις άδειες διαµονής που λήγουν µετά την ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του ν. 3536/07.
Ενόψει των ανωτέρω και λαµβανοµένης υπόψη της διάταξης του άρθρου 19 του
ν.3536/07, η διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής για την ανανέωση άδειας
διαµονής για εξαρτηµένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου είναι η ακόλουθη:
∆ύο µήνες πριν τη λήξη της άδειας διαµονής του, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να
απευθύνεται στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος, ο οποίος θα του
χορηγεί βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι ηµέρες και η διάρκεια της ασφάλισης κατά το
χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής του.
Οι ηµέρες ασφάλισης που βεβαιώνονται ότι πραγµατοποίησε αφορούν κατά το
χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής του και όχι τα δύο προηγούµενα
ηµερολογιακά έτη.
Στην ίδια βεβαίωση θα αναφέρεται και η ύπαρξη εκκρεµών ή µη ασφαλιστικών
υποχρεώσεων του υπηκόου τρίτης χώρας.
Π.χ. στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών ή έργου θα αναφέρεται το χρονικό διάστηµα
ασφάλισης και η ύπαρξη τυχόν εκκρεµών ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ή υφιστάµενη ρύθµιση
οφειλών.
Στην περίπτωση της εξαρτηµένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη θα βεβαιώνονται οι
ηµέρες ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρονικό σηµείο υποβολής της αίτησης για
χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, δεδοµένου ότι ο χρόνος ασφάλισης του υπολειπόµενου
διαστήµατος µέχρι τη λήξη της άδειας διαµονής δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί, καθόσον ο
εργοδότης νοµίµως δεν έχει ακόµη εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας λάβει τη σχετική βεβαίωση θα απευθύνεται στο ∆ήµο ή
την Κοινότητα και θα υποβάλλει την αίτηση µε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3386/05.
Ο ∆ήµος θα παραλαµβάνει την αίτηση και σε περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης και
από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει
πραγµατοποιήσει αριθµό ηµερών ασφάλισης, θα χορηγεί βεβαίωση τύπου Α και θα τον αποστέλλει
εντός δεκαπέντε ηµερών στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.
Οµοίως και στις περιπτώσεις που από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα προκύπτει ότι
υφίσταται ρύθµιση οφειλών, οι όροι της οποίας τηρούνται από τον υπήκοο τρίτης χώρας, θα
χορηγείται βεβαίωση τύπου Α’.
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Η Περιφέρεια θα ελέγχει τους σχετικούς φακέλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην K.Y.A.
της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν.3386/05 και εφόσον προσµετρηθούν στον αριθµό των
ηµερών εργασίας που έχει πραγµατοποιήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας, τυχόν ηµέρες εργασίας που ο
υπήκοος τρίτης χώρας τεκµηριωµένα δεν παρείχε εργασία, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται
και ο χρόνος ασφάλισης που δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί, βάσει του τύπου της
εγκυκλίου 17/06 και προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας εξαγοράζοντας µέχρι 20% του
απαιτούµενου από την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του
ν.3386/05 αριθµού για την κατηγορία της άδειας διαµονής του, συγκεντρώνει τον απαιτούµενο
αριθµό, θα αποστέλλει, µέσω του ∆ήµου, σχετικό έγγραφο στο υπήκοο τρίτης χώρας, µε το οποίο
θα τον ενηµερώνει σχετικά µε τον αριθµό ηµερών ασφάλισης που θα πρέπει να
εξαγοράσει και το χρονικό διάστηµα στο οποίο αυτές αντιστοιχούν. Στη συνέχεια ο
υπήκοος τρίτης χώρας θα απευθύνεται στον ασφαλιστικό φορέα προκειµένου να εξαγοράσει τον
απαιτούµενο αριθµό και να προσκοµίσει στο ∆ήµο την βεβαίωση εξαγοράς, η οποία θα πρέπει να
αποσταλεί άµεσα στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να
εκδοθεί η άδεια διαµονής.
Σε περίπτωση που η αρµόδια υπηρεσία από τον έλεγχο που θα διενεργήσει
διαπιστώσει ότι ακόµη και αν εξαγορασθεί ποσοστό 20% ηµερών ασφάλισης, ο υπήκοος
τρίτης χώρας δεν συγκεντρώνει τον απαιτούµενο για την ανανέωση της άδειας διαµονής του
αριθµό, θα απορρίπτει άµεσα το σχετικό αίτηµα.
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να επισηµάνουµε για µία επί πλέον φορά ότι οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά µε τη δυνατότητα εξαγοράς αριθµού ηµερών ασφάλισης
µέχρι και του 20% του απαιτούµενου για την ανανέωση της άδειας διαµονής αριθµού, σε καµία
περίπτωση δεν αναιρεί το θεµελιώδες δικαίωµα της ασφάλισης των µεταναστών.
Εξάλλου, επισταµένως έχει τονισθεί, ότι ο ελάχιστος αριθµός ηµερών ασφάλισης που
απαιτείται για την ανανέωση των αδειών διαµονής για εργασία, δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από
την υποχρέωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, αλλά απαιτείται, προκειµένου να διασφαλισθεί
ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας διαµένει και εργάζεται στη χώρα, εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο
εγγυηµένο εισόδηµα που του επιτρέπει να διαβιεί αξιοπρεπώς και να διαθέτει πλήρη ασφάλιση
ασθένειας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
Σηµειώνουµε ότι ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός ηµερών ασφάλισης, σε συνδυασµό µε
τη δυνατότητα εξαγοράς µέχρι και του 20% αυτού, δεν µετακυλύει σε καµία περίπτωση

την

υποχρέωση ασφάλισης στο πρόσωπο του εργαζόµενου αλλά στόχο έχει να εξασφαλίσει κάποιους
εργαζόµενους που ενδεχοµένως για χρονικά διαστήµατα εντός της ισχύος της άδειας διαµονής
τους, απασχολούνται διακεκοµµένα ή που η φύση της εργασίας τους έχει περιστασιακό χαρακτήρα
και αδυνατούν να αποδείξουν τεκµηριωµένα τους λόγους µη παροχής εργασίας ώστε να τύχουν
απαλλαγής για τα διαστήµατα αυτά.
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Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε κινείται και η ρύθµιση σχετικά µε την εκπλήρωση του
απαιτούµενου ελάχιστου αριθµού ηµερών ασφάλισης για το συνολικό διάστηµα

της διετούς

διάρκειας της άδειας διαµονής και όχι σε ετήσια βάση.
Κατά τα λοιπά αρµόδια όργανα για να ελέγξουν την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας ,είναι το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕ∆.

∆ιευκόλυνση της κινητικότητας των υπηκόων τρίτων χωρών
∆εδοµένου ότι η ελληνική αγορά εργασίας, ιδίως στους τοµείς που κυρίως, βάσει
στατιστικών στοιχείων, απασχολούνται οικονοµικοί µετανάστες (αγροτικές εργασίες, οικοδόµοι,
εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις εποχιακού χαρακτήρα), απαιτεί ιδιαίτερα υψηλή κινητικότητα και
ελαστικότητα εργασιακών σχέσεων, θεωρήθηκε σκόπιµο, να απλουστευτεί η διαδικασία, για τις
περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας επιθυµεί να εργαστεί σε άλλο νοµό της ίδιας ή
διαφορετικής Περιφέρειας και να αρθούν κωλύµατα που σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούσαν την
εργασία σε άλλο νοµό από αυτόν στον οποίον είχε αδειοδοτηθεί ο υπήκοος τρίτης χώρας εξαιρετικά
γραφειοκρατική.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ο υπήκοος τρίτης χώρας που
είναι κάτοχος άδειας διαµονής για εργασία µπορεί να εργαστεί σε άλλο νοµό της ίδιας ή
διαφορετικής Περιφέρειας οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας διαµονής του, χωρίς
την ανάγκη έκδοσης σχετικής έγκρισης, τηρουµένων όµως σε κάθε περίπτωση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 73 και 86 του ν.3386/05
∆ηλαδή, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να δηλώσει στην οικεία υπηρεσία του ∆ήµου ή
της Κοινότητας του νοµού στον οποίο µεταβαίνει, την διεύθυνσή του, το πρόσωπο του εργοδότη
του και το είδος της απασχόλησής του και ο εργοδότης του αντίστοιχα, θα πρέπει να δηλώσει την
πρόσληψή του.
Εξάλλου, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, είναι αρµόδια να ελέγξει κατά την ανανέωση
της άδειας διαµονής, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, έχει σύµβαση
εργασίας, όπου αυτή απαιτείται και τον απαιτούµενο αριθµό ηµερών εργασίας κατά το διάστηµα
ισχύος της άδειας διαµονής του.
Υπενθυµίζουµε, αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 15 του ν.3386/05, ότι η περίπτωση κατά την οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν µπορεί να
εργαστεί σε άλλο νοµό της ίδιας ή διαφορετικής Περιφέρειας κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής
άδειας διαµονής, αφορά µόνο σε υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα µε την
διαδικασία της µετάκλησης.
Οµοίως και τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος, σχετικά µε τη δυνατότητα
µεταβολής της άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία σε άδεια διαµονής για ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα µετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας
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διαµονής αφορούν τους υπηκόους τρίτης χώρας που εισέρχονται στη χώρα µε τη διαδικασία της
µετάκλησης.

Σχετικά µε το άρθρο 7
Μετάκληση αλιεργατών-Άρθρο 15 ν.3386/05
Με το άρθρο αυτό θεσµοθετούνται αυτοτελείς ρυθµίσεις για την κατηγορία των
αλιεργατών, δοθέντος, ότι η ανωτέρω κατηγορία, εµφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
προβλήµατα, που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο των υφιστάµενων διατάξεων για
την εξαρτηµένη ή την εποχιακή εργασία.
Ειδικότερα, γίνεται σαφές ότι εκτός των υπηκόων Αιγύπτου, µπορούν να µετακληθούν ως
αλιεργάτες και υπήκοοι τρίτων χωρών από οποιαδήποτε χώρα εφόσον αποδεικνύουν µε επίσηµο
πιστοποιητικό, επίσηµα µεταφρασµένο και επικυρωµένο, κατοχή γνώσης ή ειδικότητα αλιεργάτη.
Σε κάθε περίπτωση όµως, κατά την κατάρτιση της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του
άρθρου 14 του ν. 3386/05 έκθεσης, πέραν των λοιπών κριτηρίων που θα καθορισθούν µε κοινή
υπουργική απόφαση, θα πρέπει, λόγω κατίσχυσης της υφιστάµενης διµερούς συµφωνίας µε την
Αίγυπτο, να λαµβάνονται υπόψη, πρωτίστως, τα αιτήµατα των εργοδοτών που επιθυµούν
µετάκληση Αιγυπτίων αλιεργατών.
Αναλυτικά η διαδικασία που θα ακολουθείται από 1.1.2008 για τη µετάκληση υπηκόων
τρίτων χωρών ως αλιεργάτες, είναι η ακόλουθη:
Ο εργοδότης που επιθυµεί να µετακαλέσει υπηκόους τρίτης χώρας, ως αλιεργάτες, µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, εφόσον έχει τηρηθεί συγκεκριµένη διαδικασία και
έχουν ληφθεί υπόψη οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα καθορισθούν µε κοινή υπουργική
απόφαση και έχει εκδοθεί, βάσει της προβλεπόµενης από τις διατάξεις του άρθρου 14 του
ν.3386/05 έκθεσης, η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει αντίστοιχες θέσεις αλιεργατών,
οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του νοµού στον οποίο είναι εγκαταστηµένη
η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την
έναρξη της αλιευτικής περιόδου.
Μαζί µε την αίτηση, ο εργοδότης, θα επισυνάπτει:


Πίνακα µε τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, στα οποία, απαραιτήτως, θα
συµπεριλαµβάνονται, το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και
ο αριθµός διαβατηρίου τους.



Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων η οποία
αντιστοιχεί µε τις αποδοχές ενός µηνός του ανειδίκευτου εργάτη



Ιδιωτικά συµφωνητικά εργασίας στα οποία αναφέρονται το είδος, οι όροι εργασίας, το
χρονικό διάστηµα απασχόλησης και οι συµφωνηµένες αποδοχές

11



Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους συγκεκριµένους υπηκόους τρίτων
χωρών και ότι αναλαµβάνει τις δαπάνες διαβίωσής τους µέχρι να λάβουν άδεια διαµονής
ή αν δεν τους χορηγηθεί άδεια, µέχρι να αναχωρήσουν από τη χώρα

Ο ∆ήµος ή η Κοινότητα διαβιβάζει την αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στην οικεία
υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία, εφόσον ελέγξει την πληρότητα και νοµιµότητα των
δικαιολογητικών και υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του ν. 3386/05,
εκδίδει πράξη έγκρισης την οποία αποστέλλει στην αρµόδια προξενική αρχή, επισυνάπτοντας τις
σχετικές συµβάσεις εργασίας, προκειµένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου.
Η αρµόδια προξενική αρχή θα καλεί τους ενδιαφερόµενους υπηκόους τρίτων χωρών για
τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν
να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, προκειµένου να υπογράψουν τη
σχετική σύµβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου.
Μετά την είσοδό του στη χώρα ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, εντός της ισχύος της
θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει αίτηση στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου που θα εργασθεί
για χορήγηση άδειας διαµονής
Μαζί µε την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται
µε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης εργασίας και δεν µπορεί να υπερβεί τους δέκα µήνες ούτε να ανανεωθεί.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής δεν επιτρέπεται αλλαγή εργοδότη. Σε
περίπτωση λύσης ή διακοπής της σύµβασης εργασίας, εάν έχει ήδη εκδοθεί η άδεια διαµονής, θα
ανακαλείται και ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να αναχωρήσει από τη χώρα.
Σε περίπτωση που η σύµβαση λυθεί ή διακοπεί πριν την έκδοση της άδειας διαµονής το
σχετικό αίτηµα θα απορρίπτεται και η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας
Τάξης προκειµένου να κινηθούν οι διαδικασίες αναχώρησης του υπηκόου τρίτης χώρας από την
Ελλάδα.
Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά τη λήξη της άδειας
διαµονής, την ανάκληση ή απόρριψη του σχετικού αιτήµατος και εφόσον διαπιστωθεί
αποδεδειγµένα η αναχώρησή του από τη χώρα.
Ειδικά

οι

Αιγύπτιοι

αλιεργάτες,

λόγω

της

κατίσχυσης

της

διµερούς

συµφωνίας,

αντιµετωπίζονται, αναφορικά µε τα ανωτέρω, µε ευνοϊκότερες ρυθµίσεις.
Έτσι, σε περίπτωση που λυθεί η σύµβαση εργασίας ή διακοπεί µε οποιονδήποτε τρόπο η
σχέση εργασίας κατά το διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής τους ή καθόσον εκκρεµεί αίτηση για
χορήγηση άδειας διαµονής, επιτρέπεται η σύναψη νέας σύµβασης εργασίας µε άλλον εργοδότη για
το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι τη λήξη της άδειας διαµονής τους ή τη συµπλήρωση των δέκα µηνών
που µπορεί να παραµείνει στην Ελλάδα.
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Εάν δεν συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας η άδεια διαµονής εξακολουθεί να ισχύει για
διάστηµα τριών µηνών και πάντως όχι πέραν της ηµεροµηνίας λήξης αυτής.
Επισηµαίνουµε ότι βάσει της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.1245/1982 (ΦΕΚ 45
Α’),

εξαιρούνται από την καταβολή παραβόλου κατά την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας

διαµονής τους, οι υπήκοοι Αιγύπτου που εισέρχονται ή διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
Η εξαίρεση αφορά µόνο σε υπηκόους Αιγύπτου που εισέρχονται η διαµένουν
στην Ελλάδα και αιτούνται άδεια διαµονής για µισθωτή εργασία ο τύπος της οποίας
περιλαµβάνεται στο κεφάλαιο Α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3386/05.

Σχετικά µε το άρθρο 8
Θέµατα αδειών διαµονής µελών διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού
εταιρειών – Άρθρο 17 ν.3386/05
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ρυθµίζονται θέµατα αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων
χωρών που απασχολούνται σε εταιρείες που το καθεστώς λειτουργίας τους υπάγεται σε
ειδική νοµοθεσία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των εργασιών και της ροής
επενδυόµενων κεφαλαίων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, παρέχεται η δυνατότητα να
χορηγείται θεώρηση εισόδου και άδεια διαµονής µε ταχεία διαδικασία, πλην των αναφεροµένων
στο άρθρο 17 του ν.3386/05 και στους νόµιµους εκπρόσωπους των θυγατρικών εταιριών και
υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόµιµα εµπορική δραστηριότητα στην
Ελλάδα όπως και στους νόµιµους εκπροσώπους εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των
νόµων 3247/2005, 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 4 του ν.2234/1994 καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953.
Επίσης κρίθηκε σκόπιµο, εκτός των ανώτερων στελεχών που απασχολούνται στις ανωτέρω
εταιρείες, να προβλεφθεί ταχεία διαδικασία εισόδου και χορήγησης άδειας διαµονής σε
εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό που απασχολείται σε αλλοδαπές εταιρείες και µετακινείται
σε θυγατρική, υποκατάστηµα ή συνδεµένη κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920
εταιρεία που ασκεί νόµιµα εµπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
Α. Η επιχείρηση που είναι εγκαταστηµένη στην Ελλάδα να απασχολεί τουλάχιστον
εκατό(100) ηµεδαπούς εργαζοµένους
Β. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που πρόκειται να µετακινηθούν για απασχόληση στις ανωτέρω
επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερες επιστηµονικές γνώσεις στον τοµέα τους, των οποίων
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στερούνται ηµεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόµενοι ή νοµίµως διαµένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων
χωρών
Γ. Ο αριθµός των απασχολούµενων δεν µπορεί να υπερβεί ποσοστό ανώτερο του 5% των
ηµεδαπών εργαζοµένων.
Συνεπώς, σε υπήκοο τρίτης χώρας που απασχολείται σε αλλοδαπή εταιρεία και µετακινείται
σε υποκατάστηµα ή θυγατρική αυτής ή σε εταιρεία µε την οποία συνδέεται κατά την έννοια του
άρθρου 42ε του κ.ν.2190/1920 στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαµονής εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:
Α. Είναι κάτοχος ειδικής θεώρησης εισόδου
Β. Η επιχείρηση στην οποία µετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, αποδεικνύει, α) µε
βεβαίωση του αρµόδιου φορέα, εν προκειµένω του ΟΑΕ∆, ότι δεν υφίστανται άνεργοι ηµεδαποί ή
κοινοτικοί ή νόµιµα διαµένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών που διαθέτουν τις επιστηµονικές
γνώσεις που απαιτούνται για την συγκεκριµένη απασχόληση β) µε κατάσταση προσωπικού, ότι
απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) ηµεδαπούς εργαζόµενους γ) µε βεβαίωση της επιχείρησης ότι
ο υπήκοος τρίτης χώρας που µετακινείται, δεν υπερβαίνει τον αριθµό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
του 5% των ηµεδαπών εργαζοµένων το οποίο δύναται, βάσει των διατάξεων του παρόντος, να
µετακινηθεί προς απασχόληση.
Η άδεια διαµονής χορηγείται αρχικά για χρονικό διάστηµα ενός έτους µε δυνατότητα
ανανέωσης για δύο ακόµη έτη. Η συνολική διάρκεια δηλαδή της διαµονής των υπόψη προσώπων
δεν µπορεί να υπερβεί τα τρία έτη.
Με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου
17 του ν. 3386/05, σχετικά µε τη διάρκεια της άδειας διαµονής που χορηγείται στους υπηκόους
τρίτων χωρών που εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3386/05, προκειµένου αυτή να
συνάδει µε ειδικές σχετικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στις νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν το
καθεστώς των εταιρειών, το αλλοδαπό προσωπικό των οποίων υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του
άρθρου 17.
Σχετικά µε το άρθρο 9
Ρυθµίσεις για την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας- Άρθρα 24 και 25
ν.3386/05
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, προστίθενται στην Επιτροπή του άρθρου 24 του
ν.3386/05 δύο επιπλέον µέλη, ο εισηγητής και ο γραµµατέας της Επιτροπής, οι οποίοι είναι
υπάλληλοι της ∆/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας. Ειδικότερα για την
Περιφέρεια Αττικής ο εισηγητής ορίζεται από την αρµόδια ∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
ανάλογα µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. ∆ηλαδή εάν η Επιτροπή στην ηµερήσια διάταξη
εξετάζει θέµατα της ∆/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής ως εισηγητής θα
ορίζεται υπάλληλος της ίδιας ∆/νσης.
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Με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συµπληρώνεται η παράγραφος 3 περίπτωση α’
του άρθρου 25 του ν. 3386/05, µε στόχο να υπάρξει ρητή πρόβλεψη και να διασαφηνισθεί, σε τι
συνίσταται η διάθεση εκ µέρους του υπηκόου τρίτης χώρας του ποσού των εξήντα
χιλιάδων(60.000) ευρώ προκειµένου να λάβει άδεια διαµονής για την άσκηση ανεξάρτητης
οικονοµικής δραστηριότητας.
Με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται πλέον ότι κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής
θα ελέγχεται εάν κατά την άσκηση της εγκριθείσας δραστηριότητας το ποσόν των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ έχει επενδυθεί.
Θα αναζητούνται δηλαδή παραστατικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι κατά

την

υλοποίηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης δαπανήθηκαν τα αναφερόµενα για κάθε στάδιο
υλοποίησης ποσά.
Με την ευκαιρία, θεωρούµε σκόπιµο να σας επισηµάνουµε ότι κατά την
ανανέωση της άδειας διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας
θα ελέγχεται µόνο η πλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται ρητώς εκ του νόµου.
Οποιοσδήποτε περαιτέρω έλεγχος που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.
3386/05, και δεν συναρτάται µε θέµατα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής,
εκφεύγει των αρµοδιοτήτων σας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος, προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο
25 του ν.3386/05 και η παράγραφος 4 αναριθµείται σε 5, µε στόχο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
οι σχετικοί περιορισµοί που υφίστανται σε κάποιες κατηγορίες αδειών διαµονής να αναφέρονται
στα οικεία άρθρα και όχι στις οριζόντιες διατάξεις.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού πριν από την
παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής, είτε πρόκειται για άδεια
διαµονής που χορηγήθηκε κατόπιν θεώρησης εισόδου είτε κατόπιν αλλαγής σκοπού. ∆ηλαδή κατά
τη διάρκεια ισχύος της, ακόµη και εάν η λειτουργία της δραστηριότητας διακοπεί, ο υπήκοος τρίτης
χώρας δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει κατηγορία άδειας διαµονής.
Σε περιπτώσεις όµως που η ανωτέρω άδεια διαµονής ανανεωθεί για τον ίδιο λόγο και µετά
την ανανέωσή της επέλθει αποδεδειγµένα διακοπή της συγκεκριµένης δραστηριότητας, µπορεί να
γίνει αλλαγή σκοπού και κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής.
Τούτο κρίνεται σκόπιµο, για λόγους χρηστής διοίκησης και προκειµένου να µην
υποχρεώνονται σε αναχώρηση από τη χώρα, υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα επί
µακρό χρονικό διάστηµα και για διάφορους λόγους δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη
δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας έχουν αδειοδοτηθεί.
Στην περίπτωση αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να δηλώσει στην οικεία υπηρεσία
της Περιφέρειας τη διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς του και εφόσον προβεί σε όλες τις
απαιτούµενες από τη φορολογική νοµοθεσία ενέργειες, θα προσκοµίσει εντός µηνός, σύµφωνα µε

15

τα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 3386/05, βεβαίωση διακοπής
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και θα αιτηθεί άδεια διαµονής για την κατηγορία που επιθυµεί
προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής.
Η άδεια διαµονής που θα του χορηγηθεί θα έχει διετή διάρκεια ισχύος µε ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος την ηµεροµηνία της αίτησής του. Η άδεια διαµονής που κατείχε θα ανακληθεί για
το τυχόν υπολειπόµενο διάστηµα.
Παρότι, όπως προαναφέρθηκε η δήλωση της µεταβολής γίνεται εντός µηνός από
την ηµεροµηνία της διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, για λόγους χρηστής
διοίκησης, κατά την πρώτη εφαρµογή του ν.3536/07, εφόσον υφίσταται ισχυρή άδεια
διαµονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η διακοπή της
δραστηριότητας έχει επέλθει νωρίτερα, παρέχεται η δυνατότητα στους υπηκόους
τρίτων χωρών να τη δηλώσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και να αιτηθούν
µεταβολή της άδειας διαµονής τους.

Σχετικά µε το άρθρο 10
Θέµατα αδειών διαµονής για λόγους σπουδών – Άρθρο 28 ν.3386/05
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις άδειες διαµονής που
χορηγούνται για λόγους σπουδών.
Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, αντικαθίσταται η παρ. 3
του άρθρου 28 του ν.3386/05 και πλέον οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί για
λόγους οικογενειακής επανένωσης έχουν τη δυνατότητα να µεταβάλλουν την άδεια διαµονής τους
για σπουδές, µετά το πέρας των οποίων, µπορούν να παραµείνουν στην Ελλάδα και να
µεταβάλλουν την άδεια διαµονής τους για όποιον λόγο επιθυµούν.
Με την παράγραφο 2 του παρόντος, αίρεται η υποχρέωση εκ νέου εφοδιασµού µε ειδική
θεώρηση εισόδου, σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα µε ειδική
θεώρηση για σπουδές και µετά το πέρας των σπουδών τους γίνονται δεκτοί από ελληνικό
εκπαιδευτικό ίδρυµα για µεταπτυχιακές σπουδές.
Στην περίπτωση αυτή οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα προσκοµίζουν βεβαίωση του οικείου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή τους και θα τους χορηγείται άδεια
διαµονής διάρκειας ενός έτους η οποία µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα εφόσον
ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του ν. 3386/05.
Τούτο κρίθηκε αναγκαίο προκειµένου να υπάρχει συνέχεια στις σπουδές και να
περιορισθούν όσο το δυνατόν φαινόµενα που δεν συνάδουν µε την αντιγραφειοκρατική αντίληψη
του νόµου και έχουν ως αποτέλεσµα την άσκοπη ταλαιπωρία των υπηκόων τρίτων χωρών.
Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδοµένης της ύπαρξης νοµοθετικού κενού στο
προισχύσαν νοµικό καθεστώς (ν. 2910/01) αναφορικά µε τη χορήγηση άδειας διαµονής σε
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υπηκόους τρίτων χωρών για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, µε την ίδια λογική θα πρέπει να
αντιµετωπίζονται και οι υπήκοοι τρίτης χώρας που µετά το πέρας των σπουδών τους, γίνονται
αποδεκτοί από νοσηλευτικό ίδρυµα, που σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία παρέχει ειδικότητα,
για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας.
Λόγω προβληµάτων που προέκυψαν κατά την εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου
34 του ν. 3386/05, που στην ουσία την κατέστησαν ανενεργή, κρίθηκε σκόπιµο να αντικατασταθεί
η συγκεκριµένη παράγραφος µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος.
Συνεπώς η διαδικασία που θα ακολουθείται από τούδε και στο εξής αναφορικά µε την
είσοδο και διαµονή υπηκόων τρίτων χωρών, φοιτητών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που
συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών τους,
έναντι αποζηµίωσης, είναι η ακόλουθη:
Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής, υποβάλλεται, πριν τη λήξη της ειδικής θεώρησης
εισόδου, στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας και
διαβιβάζεται άµεσα στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας
(αρµόδια ∆/νση ή Τµήµα), εφόσον προσκοµιστούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου µε την ισχύουσα ειδική θεώρηση
εισόδου,
β) Παράβολο κατά τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3386/05
γ) Βεβαίωση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών,(AIESEC, IAESTE) από την οποία
θα προκύπτει ότι ο αλλοδαπός γίνεται αποδεκτός στο πρόγραµµα για πρακτική εξάσκηση στο
αντικείµενο των σπουδών του σε συγκεκριµένη επιχείρηση για ορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες,
δ) Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ασφαλισµένος για τη διάρκεια παραµονής του στην
ηµεδαπή.
Η άδεια διαµονής µπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστηµα άπαξ, εφόσον υποβληθεί
σχετική αίτηση συνοδευόµενη µε βεβαίωση του αρµόδιου κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών για
την παράταση του προγράµµατος, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
Αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο που διέπει την πρακτική άσκηση ηµεδαπών, στο
καθεστώς του οποίου υπάγονται και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συµµετέχουν σε
σχετικά προγράµµατα και για ειδικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, αρµόδιο να σας ενηµερώσει είναι το
Υπουργείο Απασχόλησης.
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Σχετικά µε το άρθρο 11
Ρυθµίσεις αδειών διαµονής για εξαιρετικούς λόγους καθώς και για τα θύµατα εµπορίας
ανθρώπων - Άρθρα 44,46 και 48 ν.3386/05
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 11, συµπληρώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του
ν.3386/05 και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων
χωρών και για τους οποίους συντρέχουν λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παραµονή τους στη
χώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαµονής, είναι η κατοχή
από τον αιτούντα διαβατηρίου µε θεώρηση εισόδου (VISA) στη χώρα ή σε χώρα µέλος του ενιαίου
χώρου SCHENGEN, ανεξάρτητα από την ισχύ αυτής και η αποδεδειγµένη επίκληση του
συγκεκριµένου λόγου που καθιστά αναγκαία την παραµονή τους στη χώρα.
Στο πλαίσιο τελολογικής ερµηνείας της διάταξης και µε γνώµονα ότι εσκοπήθηκε
η υπαγωγή στη διαδικασία όσων αποδεικνύουν µε νοµιµοποιητικό έγγραφο την είσοδο
στη χώρα, η ύπαρξη λήξασας άδειας διαµονής παράγει ισοδύναµο αποτέλεσµα µε τα
αναφερόµενα στη διάταξη του νόµου.
Στην Επιτροπή θα παραπέµπονται για παροχή γνώµης, µόνο όσες από τις αιτήσεις πληρούν
την προϋπόθεση αυτή.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 εναρµονίζεται τυπικά η εθνική νοµοθεσία µε την
2004/81/ΕΚ οδηγία του Συµβουλίου της Ε.Ε., σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται
στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργιας στη λαθροµετανάστευση
οι οποίοι συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές και δεν απαιτείται προς τούτο η έκδοση προεδρικού
διατάγµατος.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3
του άρθρου 48 του ν. 3386/05, προκειµένου να αντικατασταθεί ο όρος «ανακαλείται».

Σχετικά µε το άρθρο 12
∆ιαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του επί µακρόν διαµένοντος- Άρθρο 68
ν.3386/05
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 καταργείται η υποχρέωση εξέτασης των αιτούµενων την
υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος από την Επιτροπή Μετανάστευσης της οικείας
Περιφέρειας ως προς την επαρκή γνώση της γλώσσας καθώς και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας
και του ελληνικού πολιτισµού. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σχετική K.Y.A.
καθορίζεται διαδικασία πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού.
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Σχετικά µε το άρθρο 13
Θέµατα οικογενειακής επανένωσης – Άρθρο 56 ν.3386/05
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών ανήλικα τέκνα των υπηκόων
τρίτων χωρών απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για χορήγηση ή
ανανέωση άδειας διαµονής.
Η επέκταση της απαλλαγής από την καταβολή του παραβόλου και στα ανήλικα τέκνα άνω
των δεκατεσσάρων και µέχρι δεκαοκτώ ετών, κρίθηκε σκόπιµη, προκειµένου να µην επιβαρύνεται
το εισόδηµα της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, καθότι οι ανήλικοι κατά τεκµήριο δεν
έχουν πόρους και το ποσόν του παραβόλου βαρύνει τον συντηρούντα την οικογένεια.
Συνεπώς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, τα ανήλικα τέκνα των
υπηκόων τρίτων χωρών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση από τον ασκούντα τη γονική µέριµνα για
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής δεν θα καταβάλλουν παράβολο.
Σε περιπτώσεις που είχαν υποβληθεί αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής σε
ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είχαν συµπληρώσει το δέκατο τέταρτο έτος της
ηλικίας τους χωρίς καταβολή παραβόλου και η οικεία Περιφέρεια µετά τον έλεγχο του φακέλου
διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής που θα χορηγούσε, η οποία είναι
ισόχρονη µε του συντηρούντος, το τέκνο συµπλήρωνε το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του,
και ζήτησε συµπληρωµατικά καταβολή παραβόλου, αυτό θα καταβάλλεται µόνο για όσα τέκνα
συµπλήρωναν το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας τους πριν τη δηµοσίευση του ν.3536/07.
Επισηµαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω απαλλαγή των ανηλίκων αφορά µόνο τα παράβολα
που προβλέπονται από το άρθρο 92 του ν3386/05 και όχι τα πρόστιµα.

Σχετικά µε το άρθρο 14
Υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών – Άρθρα 73 και 75 ν.3386/05
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14, µε τις οποίες αντικαθίσταται το πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73, στο πλαίσιο της απλούστευσης και της αποφυγής
άσκοπης ταλαιπωρίας των υπηκόων τρίτων χωρών, παρέχεται πλέον η δυνατότητα, υποβολής
αίτησης για αρχική χορήγηση ή για κάθε ανανέωση αυτής είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία του
υπηκόου τρίτης χώρας είτε µε εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από συζύγους,
ανιόντες και ενήλικους κατιόντες.
Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως µε θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς από αστυνοµική αρχή και για τις
περιπτώσεις που η αίτηση υποβληθεί από γονέα ή ενήλικο τέκνο του υπηκόου τρίτης
χώρας, θα πρέπει να συνυποβάλλεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
οποίο θα προκύπτει η συγγενική σχέση.
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Φυσικά, στις περιπτώσεις που προσκοµίζεται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, αυτό
θα γίνεται επίσης δεκτό, ως έγγραφο αυξηµένης τυπικής ισχύος.
Η ανωτέρω πρόβλεψη κρίθηκε σκόπιµο να θεσµοθετηθεί δεδοµένου ότι προέκυψαν
σηµαντικά προβλήµατα κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν.3386/05 και ούτως ή άλλως µέχρι την καθιέρωση του αυτοτελούς εγγράφου το οποίο θα
αντικαταστήσει την άδεια διαµονής ενιαίου τύπου και για την χορήγησή του θα απαιτείται, λόγω
της αναγκαιότητας λήψης προσωπικών στοιχείων, αυτοπρόσωπη παρουσία του υπηκόου τρίτης
χώρας, δεν προέκυπτε η αναγκαιότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αντικαθίστανται η παράγραφος 4
του άρθρου 73 του ν. 3386/05 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου.
∆εδοµένου ότι µε τις προϊσχύουσες διατάξεις οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους δεν
χορηγήθηκε, ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε άδεια διαµονής υποχρεούνταν να εγκαταλείψουν
άµεσα το ελληνικό έδαφος και σε περίπτωση που δεν το έπρατταν και παρέµεναν στη χώρα για
διάστηµα µέχρι τριάντα ηµερών, υπόκεινταν κατά την αναχώρησή τους στην καταβολή του
τετραπλάσιου του προβλεπόµενου παραβόλου για άδεια διαµονής ετήσιας διάρκειας, κρίθηκε
σκόπιµο µε τις διατάξεις του παρόντος, να παραχωρηθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας το δικαίωµα να
προετοιµάσει την αναχώρησή του και να παραµείνει στη χώρα για τυχόν σχετικές διατυπώσεις, για
διάστηµα τριάντα ηµερών, χωρίς την επιβολή διοικητικού µέτρου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου προστίθεται περίπτωση γ στην
παράγραφο 1 του άρθρου 75 του ν.3386/05.
Συνεπώς, για λόγους αποφυγής ενδεχόµενης καταστρατήγησης ή δόλου, η
παραβίαση εκ µέρους των υπηκόων τρίτων χωρών της υποχρέωσης δήλωσης στην
αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της απώλειας ή ανανέωσης ή
µεταβολής του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου καθώς και της
απώλειας της άδειας διαµονής του, εντός µηνός αφότου συµβεί το αντίστοιχο γεγονός,
συνιστά εφεξής, λόγο µη χορήγησης, ανάκλησης ή µη ανανέωσης της άδειας διαµονής.

Σχετικά µε το άρθρο 15
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, συµβολαιογράφων και τρίτων- ∆ιοικητικές και ποινικές
κυρώσεις – Άρθρα 84, 85 και 87 ν.3386/05
Παράγραφος 1, ∆ιαδικασία ανανέωσης άδειας διαµονής υπηκόου τρίτης χώρας λόγω
αντικειµενικής αδυναµίας µε διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο
Mε την παράγραφο 1 του άρθρου 15 επιλύεται οριστικά το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι
στερούµενοι διαβατηρίου, κατά την φάση ανανέωσης της άδειας διαµονής τους, λόγω
αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, η οποία σε κάθε
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περίπτωση δεν µπορεί να αποτελέσει σύµφωνα µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης αλλά και της
δεδικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη, αποτρεπτικό λόγο νοµιµοποίησης της περαιτέρω
διαµονής του.
Σε αντίθεση µε το προισχύσαν καθεστώς, το οποίο ανέθετε τη διαπίστωση ή µη της
ύπαρξης αντικειµενικής αδυναµίας εφοδιασµού µε διαβατήριο στις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εξωτερικών, στο ισχύον νοµικό καθεστώς θα κρίνεται πλέον από την υφιστάµενη
σχετική επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κατόπιν
εισηγήσεως του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ειδικότερα µε το άρθρο αυτό τροποποιείται και συµπληρώνεται το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386, που αφορά στη διαδικασία ανανέωσης αδειών διαµονής
υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος τους στην
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους, αδυνατούν να
προσκοµίσουν ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο κατ΄ επίκληση ειδικής και
αντικειµενικής αδυναµίας (π.χ. του δικαίου των χωρών προέλευσης ή των ιδιαίτερων συνθηκών
που επικρατούν στη χώρα τους).
∆ιαδικασία- Προϋποθέσεις
Ο υπήκοος τρίτης χώρας θα υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου/ Κοινότητας του
τόπου κατοικίας του αίτηση ανανέωσης της άδειας διαµονής του για έναν από τους λόγους του ν.
3386/05 (π.χ. εξαρτηµένη εργασία, µέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε., γονείς ηµεδαπών,
κλπ.), υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην αριθµ. 24103/05 (ΦΕΚ 1804/ΤΒ΄21.12.2005) απόφαση του Υφυπουργού ΕΣ∆∆Α.
Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται
ειδικοί λόγοι και συγκεκριµένη αιτιολογία για την υφιστάµενη αντικειµενική αδυναµία εφοδιασµού
µε διαβατήριο ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισµό(π.χ. έγγραφο της προξενικής
αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας). Σε κάθε περίπτωση όµως, θα
προσκοµίζεται έγγραφο δηµόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης
χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόµενου (ληγµένο
διαβατήριο ή ταυτότητα από το κράτος καταγωγής του ή πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης).
Στον ενδιαφερόµενο θα χορηγείται βεβαίωση τύπου Α΄ έως ότου η διοίκηση αποφανθεί
επί του αιτήµατος του και ο σχετικός φάκελος θα αποστέλλεται κατά προτεραιότητα στην
αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
Στη συνέχεια η ανωτέρω υπηρεσία, εφόσον εξετάσει την πληρότητα των δικαιολογητικών
θα αποστέλλει στο Υπουργείο Εξωτερικών (∆ιεύθυνση Γ4 Εσωτερικών Υποθέσεων ∆ικαιοσύνης και
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Schengen) αντίγραφο του φακέλου, ώστε να πιστοποιηθεί η επικαλεσθείσα αδυναµία εφοδιασµού
µε διαβατήριο.
Το Υπουργείο Εξωτερικών, ύστερα από σχετική διερεύνηση µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών
του, θα αποστέλλει εισήγηση αναφορικά µε την υφιστάµενη ή µη αντικειµενική αδυναµία
εφοδιασµού µε διαβατήριο του ενδιαφερόµενου στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Περιφέρειας.
Ακολούθως, η υπηρεσία της Περιφέρειας θα αποστέλλει προς εξέταση στην Επιτροπή του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, αντίγραφο του αντίστοιχου
φακέλου µε συνηµµένη τη σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ενηµερωτικό
σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται οι απόψεις της οικείας Περιφέρειας που θα τύχουν
συνεκτίµησης από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή εφόσον αξιολογήσει τα στοιχεία του κάθε φακέλου θα γνωµοδοτεί για την
ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας προς εφοδιασµό µε διαβατήριο των ενδιαφερόµενων υπηκόων
τρίτων χωρών αποστέλλοντας τη σχετική γνωµοδότηση την οικεία Περιφέρεια.
Σηµειώνεται ότι η γνώµη της Επιτροπής είναι απλή και δεν δεσµεύει τον Γενικό Γραµµατέα,
ο οποίος µπορεί αιτιολογηµένα να εκδώσει και διαφορετική απόφαση.
Εφόσον ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας κάνει αποδεκτή τη γνώµη της επιτροπής, θα
εξετάζει εάν πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας και θα
εκδίδει σχετική απόφαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του ν. 3386/05, η οποία
παρέχει στον κάτοχό της δικαίωµα νόµιµης διαµονής στην ελληνική επικράτεια και καθιδρύει όλες
τις υποχρεώσεις και παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3386/05
όπως ισχύει.
Η προαναφερόµενη διαδικασία θα ακολουθείται µόνο κατά την πρώτη ανανέωση των
αδειών διαµονής και για κάθε περαιτέρω ανανέωση θα ισχύουν κατ΄ αναλογία τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 11 του ν. 3386/05.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας εφοδιασθεί µε διαβατήριο ή
ταξιδιωτικό έγγραφο, η εκδοθείσα απόφαση θα αντικαθίσταται µε άδεια διαµονής ενιαίου τύπου.
Παράγραφοι 2-7
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται, προς άρση των
δυσκολιών που αντιµετώπιζαν οι υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοχοι βεβαίωσης υποβολής αίτησης
τύπου Α στην κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου

85

του

ν.

3386/05

και

παρέχεται

ρητά

πλέον

η

δυνατότητα

κατάρτισης

συµβολαιογραφικών πράξεων από υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει καταθέσει όλα τα νόµιµα
δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαµονής και κατέχει τη σχετική βεβαίωση.
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/05 και ορίζεται σαφώς το ύψος του προστίµου που
επιβάλλεται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που
προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 3386/05.
Συνεπώς, σε περιπτώσεις που η οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας διαπιστώνει από τα
στοιχεία του φακέλου του υπηκόου τρίτης χώρας ότι δεν εκπληρώθηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις
του, θα του επιβάλλει, σύµφωνα µε συγκεκριµένη διαδικασία που θα περιγράφεται σε κοινή
υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί, πρόστιµο ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ και εφόσον το
πρόστιµο καταβληθεί και προσκοµισθεί η βεβαίωση καταβολής του και κατά τα λοιπά ο φάκελος
είναι πλήρης, θα προβαίνει στην έκδοση της άδειας διαµονής χωρίς την επιβολή άλλου µέτρου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποτροπή το ύψος του προστίµου θα διπλασιάζεται, ενώ σε
περίπτωση που το πρόστιµο δεν καταβάλλεται εντός του χρονικού διαστήµατος που θα τίθεται µε
την κοινή υπουργική απόφαση το αίτηµα θα απορρίπτεται. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα πρόστιµα
θα επιβάλλονται βάσει των οριζοµένων στην Κ.Υ.Α. του άρθρου 90, παρ. 8 του ν.3386/05, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 παρ.6 του ν. 3536/07 και θα σας αποσταλεί σύντοµα.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον ο ∆ήµος ή η Κοινότητα στην οποία απευθύνεται ο υπήκοος
τρίτης χώρας για την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής του ενηµερωθεί για την ύπαρξη
µεταβολής, εφόσον αυτή δηλώνεται εντός διαστήµατος ενός µηνός αφότου συνέβη το αντίστοιχο
γεγονός και ο φάκελος είναι πλήρης, θα χορηγεί στον υπήκοο τρίτης χώρας βεβαίωση τύπου Α
και στη συνέχεια θα προωθεί τον σχετικό φάκελο στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.
Εάν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίζει ο υπήκοος τρίτης χώρας, προκύπτει µεταβολή
και έχει παρέλθει το διάστηµα του ενός µηνός εντός του οποίου θα έπρεπε να δηλωθεί, ο ∆ήµος ή
η Κοινότητα θα χορηγεί βεβαίωση τύπου Α και θα προωθεί άµεσα το σχετικό φάκελο στην οικεία
υπηρεσία της Περιφέρειας κάνοντας σχετική µνεία της παραβίασης εκπλήρωσης της
υποχρέωσης.
Σε περιπτώσεις που η µεταβολή συµβαίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής ο
∆ήµος ή η Κοινότητα θα αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας
προκειµένου να ενηµερώσει το φάκελο του υπηκόου τρίτης χώρας ή να επιβάλλει την καταβολή
προστίµου αντίστοιχα.
Τέλος, επειδή γίναµε δέκτες διαµαρτυριών για την πρακτική που τηρούν κάποιες
υπηρεσίες, σας επισηµαίνουµε ότι η µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπηκόων
τρίτων χωρών (κάθε µεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, κάθε µεταβολή της
προσωπικής τους κατάστασης, ιδίως δε η αλλαγή ιθαγένειας, η σύναψη, λύση ή
ακύρωση γάµου ή η γέννηση τέκνου, κάθε µεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και
στο είδος της απασχόλησης, καταγγελία της σύµβασης εργασίας) δεν συνιστά λόγο µη
χορήγησης, ανάκλησης ή µη ανανέωσης άδειας διαµονής.
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Με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο
περιορισµού του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης, επιβάλλονται αυστηρότερες ποινικές
κυρώσεις και χρηµατικές ποινές σε όσους διευκολύνουν την είσοδο παρανόµων υπηκόων τρίτων
χωρών στην ελληνική επικράτεια.
Τέλος, προστίθεται στον κατάλογο των κακουργηµάτων που απαριθµούνται στην πρώτη
παράγραφο του άρθρου 187 του Π.Κ. και η διευκόλυνση της παρανόµου εισόδου υπηκόου τρίτης
χώρας, όταν πράττεται εκ κερδοσκοπίας από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που είχαν συγκροτήσει
ή ενταχθεί σε οµάδα για διαρκή δράση προς τούτο.

Σχετικά µε το άρθρο 18
Μεταβατικές ρυθµίσεις
Παράγραφος 1
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του
άρθρου 91 του ν. 3386/05 σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαµονής
αόριστης διάρκειας.
Σηµαντική καινοτοµία αποτελεί το γεγονός ότι η άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας, εν
αντιθέσει µε τα προισχύσαντα νοµικά καθεστώτα (ν. 2910/01 και ν. 3386/05), δεν χορηγείται
πλέον µε τη συµπλήρωση δεκαετούς νόµιµης διαµονής υποχρεωτικά στην ίδια κατηγορία αλλά
µόνο µε την συµπλήρωση δεκαετούς νόµιµης διαµονής στη χώρα ανεξαρτήτως του είδους των
αδειών διαµονής που κατείχε.
∆ηλαδή σε περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας κατείχε π.χ. άδεια διαµονής για
εξαρτηµένη εργασία, στη συνέχεια άδεια διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα και
τα επόµενα έξι έτη άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, θα του χορηγείται άδεια διαµονής
αόριστης διάρκειας η οποία του παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας όπως και στην άσκηση
ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας στην ελληνική επικράτεια χωρίς να απαιτείται καµία
περαιτέρω διαδικασία έγκρισης.
Επίσης, το δικαίωµα στη χορήγηση άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας επεκτείνεται και στα
ενήλικα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών µετά τη συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους
εφόσον αποδεικνύουν αυτοτελώς συνεχή δεκαετή νόµιµη διαµονή στη χώρα, χωρίς την
προϋπόθεση απόδειξης επαρκών πόρων.
Αυτό σηµαίνει ότι το ενήλικο τέκνο δεν αντλεί κανένα δικαίωµα από τη χορήγηση στο γονέα
άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας αλλά θα πρέπει το ίδιο να κατείχε κατά την τελευταία δεκαετία
πριν την υποβολή της αίτησης, άδειες διαµονής.
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Σε περιπτώσεις που πριν την έναρξη ισχύος του ν.3386/05, µε τις διατάξεις του οποίου
καθιερώθηκε η χορήγηση ατοµικής άδειας διαµονής και στα ανήλικα τέκνα, τα τέκνα ήταν
εγγεγραµµένα στις άδειες διαµονής των γονέων ως προστατευόµενα µέλη, τα διαστήµατα αυτά θα
προσµετρώνται κανονικά στον υπολογισµό του αθροίσµατος του χρόνου.
Κατά τα λοιπά, η νόµιµη υπερδεκαετής παραµονή του υπηκόου τρίτης χώρας προκύπτει,
σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην εγκύκλιο 38/2005, από το άθροισµα του χρόνου διαµονής
από τις χορηγηθείσες άδειες που εκδόθηκαν από:
Α) Τα τµήµατα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνοµίας σύµφωνα µε το νόµο 1975/1991(χορηγείται
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου σχετική έγγραφη απάντηση)
Β) Τα υποκαταστήµατα του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τα Π.∆. 358και 359/1997
Γ) Τις Περιφέρειες της χώρας και το ΥΠΕΣ∆∆Α µετά την έναρξη ισχύος του ν. 2910/01

Παράγραφος 2
Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και για λόγους ίσης µεταχείρισης, µε τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κρίθηκε σκόπιµο να επιλυθεί το ζήτηµα της εξέτασης τυχόν
εκκρεµών αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών, που είχαν υποβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3202/2003 λόγω αντικειµενικής αδυναµίας
εφοδιασµού µε διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο ,οι οποίες θα εξεταστούν βάσει της διαδικασίας
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84, όπως ισχύει.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδοµένου ότι ως πάγια γενική αρχή που απορρέει από την αρχή
της χρηστής διοίκησης, η διοίκηση υποχρεούται να εξετάζει εκκρεµή αιτήµατα µε βάση το
κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής του αιτήµατος, κρίνεται σκόπιµο λόγω των
σοβαρών δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή του της παρ. 2 του άρθρου 31
του ν. 3202/2003, οι οποίες την κατέστησαν ουσιαστικά ανεφάρµοστη, τα εν λόγω εκκρεµή
αιτήµατα να εξεταστούν βάσει των προϋποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
84 του ν. 3386/05, όπως ισχύει.
Κατόπιν τούτου, οι προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι οι ακόλουθες:


Οι αιτούντες να ήταν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3202/2003 (µέχρι 31.12.2005), κάτοχοι
προηγούµενης άδειας διαµονής ήτοι
διάρκειας

α) Καρτών παραµονής περιορισµένης χρονικής

(πράσινες κάρτες), σύµφωνα µε τα Π.∆. 358 & 359/97, η ανανέωση των

οποίων εκκρεµούσε κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2910/01 και η ισχύς των
οποίων παρατάθηκε µέχρι την 30.6.02 (άρ.65 παρ. 4 του ν. 2910/01), β) Καρτών
παραµονής περιορισµένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύµφωνα µε τα Π.∆.
358 & 359/97, που έληγαν µέχρι την 31.12.01 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα
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εξάµηνο µετά τη λήξη τους (άρθρο 65 παρ. 4 του ν. 2910/01), γ) Λοιπών αδειών
διαµονής που έληγαν µέχρι την 31.12.01 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάµηνο
µετά τη λήξη τους (άρ.65 παρ. 5 του ν. 2910/01), δ) Αδειών παραµονής που
χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2910/01 µεταξύ των
οποίων και εξάµηνες προσωρινές άδειες διαµονής βάσει του άρθρου 66 .


Οι επικαλούµενοι λόγοι αδυναµίας προσκόµισης διαβατηρίου να είναι ειδικοί και
τεκµηριωµένοι. Εάν στην αίτηση γίνεται

γενικού και αόριστου χαρακτήρα δήλωση

αντικειµενικής αδυναµίας κατοχής διαβατηρίου χωρίς να παρατίθενται οι ειδικοί λόγοι
και συγκεκριµένη αιτιολογία, αυτή θα πρέπει να κρίνεται αβάσιµη και να απορρίπτεται
χωρίς περαιτέρω αλληλογραφία µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών,
διότι το αίτηµα είναι προδήλως καταχρηστικό.


Να έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν στην αριθµ. 25/2004
εγκύκλιο (Α.Π. 6477/29.4.2004) περί εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 31 και 32
του ν. 3202/2003

Α) Σε όσες περιπτώσεις υφίσταται απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου
Εξωτερικών περί µη πιστοποίησης εφοδιασµού µε διαβατήριο των ενδιαφεροµένων
υπηκόων τρίτων χωρών, αυτές θα οµαδοποιούνται και θα αποστέλλονται προς εξέταση
από την Επιτροπή του άρθρου 89 του ν.3386/05, συνοδευόµενες από : α)σχετικές
εισηγήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών β) συγκεντρωτικούς καταλόγους µε τα ονόµατα
των ενδιαφερόµενων, γ) αντίγραφα των αντίστοιχων φακέλων και δ) ενηµερωτικά
σηµειώµατα στα οποία θα αναφέρονται οι απόψεις της οικείας Περιφέρειας που θα
τύχουν συνεκτίµησης από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή εφόσον αξιολογήσει τα στοιχεία του κάθε φακέλου θα γνωµοδοτεί για την
ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας προς εφοδιασµό µε διαβατήριο των ενδιαφερόµενων υπηκόων
τρίτων χωρών και θα αποστέλλει τις σχετικές γνωµοδοτήσεις στην οικεία Περιφέρεια.
Σηµειώνεται ότι η γνώµη της Επιτροπής είναι απλή και δεν δεσµεύει τον Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας, ο οποίος µπορεί αιτιολογηµένα να εκδώσει και διαφορετική απόφαση.
Εάν εν τέλει στοιχειοθετείται πράγµατι αντικειµενική αδυναµία προς εφοδιασµό
µε διαβατήριο, η Περιφέρεια θα ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν
συµπληρωµατική αίτηση στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του, µε την
οποία θα αιτούνται υπαγωγή σε µία από τις κατηγορίες του ν. 3386/2005
συνοδευόµενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική
χορήγηση.
Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας θα εξετάζει εάν πληρούνται
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην κατά περίπτωση κατηγορία και θα προβαίνει στην
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έκδοση της σχετικής απόφασης, χρονικής διάρκειας ανάλογα µε τα οριζόµενα στα
αντίστοιχα

άρθρα

του

ν.

3386/05,

µε

έναρξη

ισχύος

την

ηµεροµηνία

της

συµπληρωµατικής αίτησης.
Επισηµαίνεται, ότι το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την εκ της
παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3448/06 (ΦΕΚ 57Α΄/15.3.2006), παράταση των
άδειών διαµονής έως 30/4/2006, µέχρι την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης, ο
αιτών θεωρείται νοµίµως διαµένων.
Για κάθε περαιτέρω ανανέωση θα ισχύουν κατ΄ αναλογία τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11
του ν. 3386/05.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας εφοδιασθεί µε διαβατήριο ή
ταξιδιωτικό έγγραφο, η εκδοθείσα απόφαση θα αντικαθίσταται µε άδεια διαµονής ενιαίου τύπου.

Β) Σε περιπτώσεις που έχει ήδη εκδοθεί απορριπτική απόφαση από τις αρµόδιες υπηρεσίες
των Περιφερειών, πλην των περιπτώσεων που έχουν απορριφθεί για λόγους δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας οι ενδιαφερόµενοι δύνανται:
•

Εάν πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, να υπαχθούν είτε στις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 είτε σε αυτές της αριθµ.
11702/06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α., η προθεσµία υπαγωγής στην
οποία παρατάθηκε µέχρι 30.9.2007 µε την αριθ. 5652/14.3.2007 (ΦΕΚ
416/Β/26.3.2007) ΚΥΑ.

•

Εάν δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις υπαγωγής στις ανωτέρω
διαδικασίες νοµιµοποίησης, για λόγους χρηστής διοίκησης θεωρούµε ότι
µπορούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος να υποβάλουν αίτηση
υπαγωγής στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου του τόπου κατοικίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α του παρόντος.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο της απορριπτικής
απόφασης συνοδευόµενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται για
αρχική χορήγηση βάσει των διατάξεων του ν. 3386/2005.
Στη συνέχεια, η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας θα συσχετίσει τη νέα αίτηση
µε το φάκελο του ενδιαφερόµενου υπηκόου τρίτης χώρας και θα αποστείλει προς
εξέταση στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αντίγραφο
συνοδευόµενο από: α) σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών και β)

27

ενηµερωτικό σηµείωµα στο οποία θα αναφέρονται οι απόψεις της οικείας Περιφέρειας
που θα τύχουν συνεκτίµησης από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή εφόσον αξιολογήσει τα στοιχεία του κάθε φακέλου θα γνωµοδοτεί για την
ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας προς εφοδιασµό µε διαβατήριο των ενδιαφερόµενων υπηκόων
τρίτων χωρών και θα αποστέλλει τη σχετική γνωµοδότηση στην οικεία Περιφέρεια.
Σηµειώνεται ότι η γνώµη της Επιτροπής είναι απλή και δεν δεσµεύει τον Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας, ο οποίος µπορεί αιτιολογηµένα να εκδώσει και διαφορετική απόφαση.
Εφόσον ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας κάνει αποδεκτή τη γνώµη της
επιτροπής, θα εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην κατά
περίπτωση κατηγορία και θα προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης, χρονικής
διάρκειας ανάλογα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του ν. 3386/05, µε έναρξη
ισχύος την ηµεροµηνία της συµπληρωµατικής αίτησης.
Η ανωτέρω απόφαση θα παρέχει στον κάτοχό της δικαίωµα νόµιµης διαµονής στην
ελληνική επικράτεια, καθιδρύει όλες τις υποχρεώσεις και παρέχει όλα τα δικαιώµατα που
προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3386/05 όπως ισχύει.
Για κάθε περαιτέρω ανανέωση θα ισχύουν κατ΄ αναλογία τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11
του ν. 3386/05.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας εφοδιασθεί µε διαβατήριο ή
ταξιδιωτικό έγγραφο, η εκδοθείσα απόφαση θα αντικαθίσταται µε άδεια διαµονής ενιαίου τύπου.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως προβείτε σε άµεση εξέταση των
εκκρεµουσών επί µακρόν αιτήσεων των ενδιαφερόµενων υπηκόων τρίτων χωρών και σε κάθε
περίπτωση πριν τις 30.9.2007, προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες.

Παράγραφος 3
Στο πλαίσιο ανανέωσης των αδειών διαµονής που χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων της
παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 και δεδοµένου ότι πριν την έκδοση της εν λόγω
άδειας διαµονής προηγήθηκε έλεγχος σχετικά µε την συνδροµή στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης
χώρας λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, µε τις διατάξεις του παρόντος καταργείται η
υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου.

Παράγραφος 4
Στο πλαίσιο αποκατάστασης περιπτώσεων υπηκόων τρίτων χωρών που δεν µπόρεσαν, να
υπαχθούν στη διαδικασία νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις της
παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 και στο πλαίσιο προστασίας της οικογένειας,
θεσπίζεται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3536/2007, σύµφωνα µε την οποία
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παρέχεται το δικαίωµα νοµιµοποίησης σε ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών
που διέµεναν µέχρι την 31.12.2004 και εξακολουθούν έκτοτε να διαµένουν µη νόµιµα
στη χώρα, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.
Επισηµαίνουµε ότι η προβλεπόµενη από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του
άρθρου 18 του ν.3536/07 διαδικασία νοµιµοποίησης, δεν συναρτάται µε τη διαδικασία
νοµιµοποίησης που προέβλεπαν οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του
ν.3386/05.
Τούτο σηµαίνει ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για την υπαγωγή υπηκόων
τρίτων χωρών στην τρέχουσα διαδικασία νοµιµοποίησης, δεν συµπληρώνουν τις
προϋποθέσεις που

ίσχυαν για την υπαγωγή στη διαδικασία νοµιµοποίησης της

παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 δεδοµένου ότι πρόκειται για αυτοτελή,
εκ νέου διαδικασία νοµιµοποίησης.
Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στη διαδικασία της παραγράφου 4 του
άρθρου 18 του ν. 3536/07 υπήκοοι τρίτων χωρών που ως αποδεικτικό διαµονής τους
στη χώρα πριν την 31.12.2004 προσκοµίζουν π.χ. διαβατήριο µε θεώρηση εισόδου στη
χώρα πριν την 31.12.2004 ή κάποιο από τα αποδεικτικά που όριζαν οι διατάξεις της
παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 αλλά µόνον τα προβλεπόµενα από τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/07 αποδεικτικά.
Ειδικότερα σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτων χωρών κατέθεσαν αίτηση
προκειµένου να νοµιµοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91, παρ. 11 του
ν. 3386/05, η οποία απορρίφθηκε ή θα απορριφθεί, έχουν τη δυνατότητα να
καταθέσουν νέα αίτηση βάσει της παρ.4 του άρθρου 18 του ν.3536/07, εάν πληρούν τις
προϋποθέσεις της διάταξης αυτής, ακόµη και στην περίπτωση που η προηγούµενη
αίτησή τους απορρίφθηκε για λόγους προσκόµισης πλαστών εγγράφων (π.χ. visa),
εφόσον η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και εκκρεµεί στον αρµόδιο εισαγγελέα. Στην
περίπτωση αυτή εφόσον εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, η τυχόν
χορηγηθείσα άδεια διαµονής θα ανακληθεί, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα σχετικά
µε το άρθρο 3 του ν. 3536/07.

Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαµονής του άρθρου 18 παρ. 4 έχουν
οι κατωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας:
Κατηγορία α. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διέµεναν µέχρι 31.12.04 και εξακολουθούν έκτοτε
να διαµένουν µη νόµιµα στην Ελλάδα
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Κατηγορία β. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση
άδειας διαµονής µέχρι την 31.12.2004 και η αίτησή τους, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας, απορρίπτεται µεταγενέστερα και µέχρι 30.9.2007
Κατηγορία γ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είχαν υποβάλει αίτηση για χορήγηση Ειδικού ∆ελτίου
Ταυτότητας Οµογενούς µέχρι 31.12.2004 και η αίτησή τους απορρίπτεται µεταγενέστερα και µέχρι
30.9.2007 ή ήταν κάτοχοι Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς το οποίο έληξε µέχρι την
ανωτέρω ηµεροµηνία και δεν ανανεώθηκε
Κατηγορία δ. Τα µέλη οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών
Οι σύζυγοι των υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες β και γ, οι οποίοι
διέµεναν µέχρι 31.12.04 και εξακολουθούν έκτοτε να διαµένουν στη χώρα, οι οποίοι δεν πληρούν
αυτοτελώς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση αυτή, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών,
υπάγονται στη διαδικασία νοµιµοποίησης µε µόνη προϋπόθεση ότι συµβιώνουν µε τους γονείς τους
ή τους συζύγους κατά περίπτωση, κατά τη χρονική στιγµή υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στις
ρυθµίσεις του παρόντος.
Προσοχή: Τα ενήλικα τέκνα των ανωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών, υπάγονται
αυτοτελώς στις διατάξεις αυτές και θα πρέπει να πληρούν τις κατά περίπτωση
προβλεπόµενες προϋποθέσεις, καθώς επίσης να προσκοµίσουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Β.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
•

ΚΑΙ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Υπήκοοι τρίτων χωρών κατηγορίας α

Προκειµένου να υπαχθούν στη διαδικασία νοµιµοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην κατηγορία α θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω
προϋποθέσεις:
1.

Να έχουν εγγραφεί σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης πριν την 31.12.2004 και να διαµένουν έκτοτε και µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος στη χώρα, εφόσον συνεχίζουν να φοιτούν στην ίδια ή ανώτερη βαθµίδα
εκπαίδευσης ή έχει ολοκληρωθεί η φοίτησή τους στην ίδια ή ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης
ή

2.

Να είναι γονείς τέκνου το οποίο ενεγράφη σε δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρωτοβάθµιας
ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν την 31.12.2004 και
συνεχίζει να φοιτά µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος στην ίδια ή ανώτερη βαθµίδα
εκπαίδευσης ή
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3.

Να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και να συνεχίζουν έκτοτε και µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος να διαµένουν στην Ελλάδα ή

4.

Να είναι γονείς τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2004 εφόσον ο έτερος των
γονέων και σύζυγος του υπηκόου τρίτης χώρας, διαµένει νόµιµα στη χώρα ή

5.

Να έχουν τελέσει γάµο στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2004 εφόσον ο σύζυγος είναι Έλληνας ή
πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε., ή υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος διαµένει νόµιµα
στην Ελλάδα .

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει µέχρι 30.9.2007
να υποβάλουν στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου µόνιµης διαµονής τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:


Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.



Αποδεικτικό στοιχείο της διαµονής τους στη χώρα µέχρι 31.12.04, δηλαδή ένα κατά
περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βεβαίωση εγγραφής σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και βεβαίωση ότι φοιτά στην ίδια ή ανώτερη βαθµίδα εκπαίδευσης ή έχει
ολοκληρώσει τη φοίτησή του ή βεβαίωση εγγραφής τέκνου σε δηµόσια εκπαιδευτικά
ιδρύµατα πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν
από την 31.12.2004 και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος

ότι το τέκνο

συνεχίζει να φοιτά ή
β. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα,

µέχρι

31.12.2004 ή
γ. Ληξιαρχική πράξη γάµου που τελέστηκε στην Ελλάδα, µέχρι 31.12.2004


Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε
περίπτωση που υφίσταται αντικειµενική αδυναµία εφοδιασµού διαβατηρίου αντί του
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριµένη αιτιολογία για την υφιστάµενη
αντικειµενική αδυναµία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισµό
περί µη κατοχής (π.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του
υπηκόου τρίτης χώρας επίσηµα επικυρωµένο και µεταφρασµένο).
Σε κάθε περίπτωση όµως, θα προσκοµίζεται έγγραφο δηµόσιας αρχής, ελληνικής ή της
χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία
ταυτότητας του ενδιαφερόµενου(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα,
πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη
γέννησης).



Παράβολο µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β' αξίας 150,00 ευρώ.
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Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα
επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν
άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές
ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας.



Βεβαίωση εξαγοράς από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα τυχόν υπολειποµένων ηµερών
ασφάλισης µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού των εκατόν πενήντα (150)
ηµερών.



Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ώστε να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός για την
περίπτωση υπαγωγής στη νοµιµοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών που προσκοµίζουν ως
αποδεικτικό την βεβαίωση εγγραφής τέκνου που φοιτά σε δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα
(περίπτωση αα της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/07) και της περίπτωσης ββ
της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/07.



Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαµονής ή επικυρωµένο φωτ/φο δελτίου
ταυτότητας ή άδειας διαµονής κοινοτικού υπηκόου για τις περιπτώσεις αα (σε περίπτωση
που ο ένας εκ των γονέων διαµένει ήδη νόµιµα στη χώρα), ββ και γγ της παραγράφου 4
του άρθρου 18 του ν.3536/07.



Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται, για τις περιπτώσεις αα ( σε περίπτωση που
ο ένας εκ των γονέων διαµένει ήδη νόµιµα στη χώρα) και ββ της παραγράφου 4 του
άρθρου 18 του ν.3536/07, ότι συγκατοικούν µε τον νόµιµα διαµένοντα σύζυγο στη χώρα
και για την περίπτωση γγ ότι ο γάµος είναι σε ισχύ και υπάρχει συµβίωση.

•

Υπήκοοι τρίτων χωρών κατηγορίας β
Προκειµένου να υπαχθούν στη διαδικασία νοµιµοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του

παρόντος οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην κατηγορία β θα πρέπει να πληρούν την
κατωτέρω προϋπόθεση:


Να είχαν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής τους µέχρι
31.12.2004 και το σχετικό αίτηµα, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας,
να απορρίπτεται µεταγενέστερα και µέχρι την 30.9.2007, µε την προϋπόθεση ότι
δεν

έχουν ασκήσει ένδικα µέσα ή έχουν

παραιτηθεί ρητά από την άσκηση

ένδικων µέσων.
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει µέχρι 30.9.2007
να υποβάλλουν στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου µόνιµης διαµονής τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:


Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.
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Αποδεικτικό στοιχείο της διαµονής τους στη χώρα µέχρι 31.12.04, δηλαδή απορριπτική
απόφαση επί αιτήσεως για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής από την οποία θα
προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος.



Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε
περίπτωση που υφίσταται αντικειµενική αδυναµία εφοδιασµού διαβατηρίου αντί του
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα
αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριµένη αιτιολογία για την υφιστάµενη αντικειµενική
αδυναµία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισµό περί µη κατοχής
(π.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας
επίσηµα επικυρωµένο και

µεταφρασµένο). Σε κάθε περίπτωση όµως, θα προσκοµίζεται

έγγραφο δηµόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από
το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόµενου (διαβατήριο, ασχέτως
λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).


Παράβολο µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β' αξίας 150,00 ευρώ.



Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα
επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν
άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές
ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας.



Βεβαίωση εξαγοράς από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα τυχόν υπολειποµένων ηµερών
ασφάλισης µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού των εκατόν πενήντα (150)
ηµερών.
Ειδικά για τις περιπτώσεις

τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών για τα οποία είχε

υποβληθεί αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής για οικογενειακή
επανένωση, µέχρι 31.12.2004 και το αίτηµα απορρίφθηκε µεταγενέστερα, καθόσον
είχαν ενηλικιωθεί, ως αποδεικτικό υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος λαµβάνεται η
απορριπτική απόφαση για οικογενειακή επανένωση και προσκοµίζονται τα παραπάνω
δικαιολογητικά.
•

Υπήκοοι τρίτων χωρών κατηγορίας γ

Προκειµένου να υπαχθούν στη διαδικασία νοµιµοποίησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην κατηγορία γ θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω
προϋποθέσεις:
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Να είχαν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητος Οµογενούς
µέχρι 31.12.2004 και το σχετικό αίτηµα, να απορρίπτεται µεταγενέστερα και
µέχρι την 30.9.2007, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκήσει ένδικα µέσα ή
έχουν παραιτηθεί ρητά από την άσκηση ένδικων µέσων ή



Να ήταν κάτοχοι Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς το οποίο έληξε µέχρι
31.12.2004 και δεν ανανεώθηκε

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία θα πρέπει µέχρι 30.9.2007
να υποβάλλουν στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου µόνιµης διαµονής τους τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:


Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.



Αποδεικτικό στοιχείο της διαµονής τους στη χώρα µέχρι 31.12.04, δηλαδή
απορριπτική απόφαση επί αιτήσεως για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού ∆ελτίου
Ταυτότητας Οµογενούς από την οποία θα προκύπτει η ακριβής ηµεροµηνία υποβολής
του σχετικού αιτήµατος ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Ειδικού ∆ελτίου Ταυτότητος
Οµογενούς το οποίο έχει λήξει µέχρι την ίδια ηµεροµηνία και βεβαίωση από την
αρµόδια αρχή ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωσή του ή δεν µπορεί να
ανανεωθεί.



Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε
περίπτωση που υφίσταται αντικειµενική αδυναµία εφοδιασµού διαβατηρίου αντί του
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριµένη αιτιολογία για την
υφιστάµενη

αντικειµενική

αδυναµία

κατοχής

του

ή

σχετικά

έγγραφα

που

αποδεικνύουν τον ισχυρισµό περί µη κατοχής του (π.χ. έγγραφο της προξενικής
αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας επίσηµα επικυρωµένο και
µεταφρασµένο) Σε κάθε περίπτωση όµως, θα προσκοµίζεται έγγραφο δηµόσιας
αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο
θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόµενου(διαβατήριο, ασχέτως
λήξης της ισχύος

του, ταυτότητα,

πιστοποιητικό

γέννησης, πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).


Παράβολο µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β' αξίας 150,00 ευρώ.



Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από
νόσηµα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να
δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που
προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις,
µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.
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Βεβαίωση εξαγοράς από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα

τυχόν υπολειποµένων

ηµερών ασφάλισης µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού των εκατόν
πενήντα (150) ηµερών.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αλλογενείς σύζυγοι οµογενών που δεν
ανανέωσαν το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς λόγω διαζυγίου.
Προσοχή:Στις κατηγορίες β και γ δεν υπάγονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών των
οποίων το αίτηµα απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
•

Μέλη οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών - κατηγορία δ
Οι σύζυγοι υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις κατηγορίες β και γ και δεν

αποδεικνύουν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,
δηλαδή δεν είχαν υποβάλλει αίτηση, π.χ. για οικογενειακή επανένωση, µέχρι
31.12.2004, η οποία να απορρίφθηκε µεταγενέστερα, θα πρέπει να υποβάλουν στο
∆ήµο ή την Κοινότητα του τόπου µόνιµης διαµονής τους, ταυτόχρονα µε τον αιτούντα
υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος σύζυγο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.



Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε
περίπτωση που υφίσταται αντικειµενική αδυναµία εφοδιασµού διαβατηρίου αντί του
διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριµένη αιτιολογία για την
υφιστάµενη

αντικειµενική

αδυναµία

κατοχής

του

ή

σχετικά

έγγραφα

που

αποδεικνύουν τον ισχυρισµό περί µη κατοχής (π.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής
του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας επίσηµα επικυρωµένο και
µεταφρασµένο) Σε κάθε περίπτωση όµως, θα προσκοµίζεται έγγραφο δηµόσιας
αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο
θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόµενου(διαβατήριο, ασχέτως
λήξης

της

ισχύος

του,

ταυτότητα,

πιστοποιητικό

γέννησης,

πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).


Παράβολο µε µορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β' αξίας 150,00 ευρώ.



Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από
νόσηµα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να
δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που
προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις,
µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.
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Βεβαίωση εξαγοράς από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα

τυχόν υπολειποµένων

ηµερών ασφάλισης µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού των εκατόν
πενήντα (150) ηµερών.


Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ώστε να προκύπτει ο συγγενικός δεσµός.



Υπεύθυνη δήλωση ότι συγκατοικούν στην Ελλάδα µε το σύζυγό τους κατά το χρονικό
διάστηµα που εκκρεµούσε το αίτηµά του και µέχρι τη χρονική στιγµή υποβολής
αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.

•

Ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών όλων των κατηγοριών

Για τη χορήγηση άδειας διαµονής στα ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών υποβάλλονται, ταυτόχρονα
µε την αίτηση του γονέα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες για κάθε τέκνο ξεχωριστά.



Αντίγραφο διαβατηρίου του τέκνου. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειµενική
αδυναµία εφοδιασµού διαβατηρίου του τέκνου αντί του διαβατηρίου ή του
ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα
αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριµένη αιτιολογία για την υφιστάµενη
αντικειµενική αδυναµία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον
ισχυρισµό περί µη κατοχής. Σε κάθε περίπτωση όµως, θα προσκοµίζεται έγγραφο
δηµόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το
οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόµενου (διαβατήριο,
ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).



Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι κατά τη χρονική στιγµή υποβολής
της αίτησης συµβιώνει µε το τέκνο του.



Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από
νόσηµα επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι µόνες ασθένειες που µπορούν να
δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώµατος διαµονής είναι εκείνες που
προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιµώδεις,
µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας.



Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εάν τα τέκνα
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.



Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας διαµονής για τις περιπτώσεις αα, ββ και γγ της
παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/2007.

Προσοχή: Σε περιπτώσεις που και οι δύο γονείς διαµένουν νόµιµα στη χώρα και
έχουν ανήλικα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οι γονείς δεν δήλωσαν,
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εντός µηνός, ως όφειλαν, τη µεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης, µε
αποτέλεσµα να µην έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής στα τέκνα, δεν ακολουθείται η ως
άνω διαδικασία.
Οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να δηλώσουν τη µεταβολή και
εφόσον τους επιβληθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 15 του ν.3536/07, πρόστιµο, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν άδεια διαµονής
για τα τέκνα τους.
Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –∆ΗΜΟΙ
Στο σηµείο αυτό εφιστούµε ιδιαίτερα την προσοχή στους αρµόδιους υπαλλήλους των
δήµων και κοινοτήτων οι οποίοι παραλαµβάνουν τα δικαιολογητικά των υπηκόων τρίτων χωρών
που επιθυµούν να υπαχθούν στη διαδικασία νοµιµοποίησης στα ακόλουθα :
Α. Προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα παραλαβής αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος και συνακόλουθα, προβλήµατα
που σχετίζονται µε την απόρριψη των σχετικών αιτηµάτων, την απώλεια εισοδήµατος των
υπηκόων τρίτων χωρών και την παρατεινόµενη τους διαµονή στη χώρα, θα πρέπει, πριν την
παραλαβή των σχετικών αιτήσεων να ελέγχουν κατ’ αρχήν εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας
πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου και να τον ενηµερώνουν
ανάλογα.
Σε περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να του επισηµαίνουν
ιδιαιτέρως, ότι εάν το αίτηµά του απορριφθεί δεν θα έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την
επιστροφή του ποσού που θα καταβάλλει για την εξαγορά των 150 ηµερών ασφάλισης,
καθότι θα έχει καταστεί παράνοµος και βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 84 του ν.3386/05, οι δηµόσιες

υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου

δικαίου, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισµοί κοινωνικής
ασφάλισης, υποχρεούνται να µην του παρέχουν υπηρεσίες.
Β. Στις περιπτώσεις που για τη χορήγηση της άδειας διαµονής του

άρθρου 18 απαιτείται η

υποβολή βεβαίωσης εξαγοράς τυχόν υπολειποµένων ηµερών ασφάλισης για τη συµπλήρωση του
απαιτούµενου αριθµού των 150 ηµερών, οι αρµόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να συστήνουν στους
υπηκόους τρίτης χώρας που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον ήταν ασφαλισµένοι ή είχαν
εξαγοράσει εισφορές ηµερών ασφάλισης προκειµένου να υπαχθούν σε καθεστώς νοµιµοποίησης,
στο οποίο τελικά δεν υπήχθησαν και εφόσον δεν τους έχει εν τω µεταξύ επιστραφεί το καταβληθέν
ποσό, να απευθύνονται στον ασφαλιστικό τους φορέα, ο οποίος, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας
έχει 150 ηµέρες ασφάλισης προερχόµενες από εργασία ή εξαγορά, ανεξαρτήτως του χρόνου στον
οποίο έχει πραγµατοποιηθεί η εργασία ή έλαβε χώρα η εξαγορά, θα του χορηγεί αντίστοιχη
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βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η ύπαρξη ασφάλισης, την οποία στη συνέχεια ο υπήκοος
τρίτης χώρας θα προσκοµίζει στο δήµο ή την κοινότητα. Σε περίπτωση που υπολείπονται ηµέρες
ασφάλισης µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού των 150 ηµερών, θα προβαίνει στην
εξαγορά των υπολειποµένων και θα του χορηγεί αντίστοιχη βεβαίωση την οποία στη συνέχεια ο
υπήκοος τρίτης χώρας θα προσκοµίζει στο δήµο ή την κοινότητα.
Προσοχή: Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκοµίσει βεβαίωση εξαγοράς από
ασφαλιστικό φορέα για µικρότερο αριθµό ηµερών ασφάλισης από τον απαιτούµενο
αριθµό των 150 ηµερών, δεν θα αναζητούνται τα υπολειπόµενα καθότι προκειµένου ο
ασφαλιστικός φορέας να χορηγήσει τη βεβαίωση εξαγοράς για τον συγκεκριµένο
αριθµό ηµερών ασφάλισης προϋποτίθεται ότι έχει διενεργήσει έλεγχο και έχει
διακριβώσει

ότι

υφίσταται

προηγούµενος

χρόνος

ασφάλισης

τον

οποίο

έχει

προσµετρήσει.
Στις περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν ήταν ασφαλισµένοι, θα απευθύνονται
σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα προκειµένου να προβούν σε εξαγορά για ασφάλιση 150
ηµερών εργασίας.
Εάν υπάρξουν περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν ασφάλιση ηµερών εργασίας
σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, δεν θα γίνεται συµψηφισµός των ηµερών
εργασίας που έχουν πραγµατοποιήσει σε κάθε φορέα αλλά θα εξαγοράζονται οι υπολειπόµενες
εισφορές, µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού των 150 ηµερών σε ένα εκ των δύο
ασφαλιστικών φορέων.
Παράδειγµα: Εάν υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγµατοποιήσεις 30 ηµέρες ασφάλισης στο
ΙΚΑ και 70 ηµέρες ασφάλισης στο Ταµείο Εµπόρων, δεν θα υπολογισθούν αθροιστικά 100 ηµέρες
εργασίας

και εξαγορά των υπολειποµένων 50 σε έναν εκ των δύο φορέων αλλά θα πρέπει ο

υπήκοος τρίτης χώρας να επιλέξει ένα εκ των δύο και να εξαγοράσει τα υπολειπόµενα σ’ αυτόν
µέχρι τη συµπλήρωση των 150.
Σ’ αυτή την περίπτωση εάν επιλέξει το ΙΚΑ θα εξαγοράσει εισφορές που αντιστοιχούν σε
120 ηµέρες εργασίας ενώ αν επιλέξει το Ταµείο Εµπόρων θα εξαγοράσει εισφορές που
αντιστοιχούν σε 80 ηµέρες εργασίας.
Γ. Οι δήµοι και οι κοινότητες θα παραλαµβάνουν τα δικαιολογητικά και εφόσον είναι πλήρη, θα
χορηγούν στον υπήκοο τρίτης χώρας βεβαίωση τύπου Α, ακόµη και στις περιπτώσεις που οι
υπήκοοι τρίτων χωρών δηλώνουν ότι αντικειµενικά στερούνται διαβατηρίου και θα αποστέλλουν,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών, τους σχετικούς φακέλους στην αρµόδια
Περιφέρεια.
Με τη βεβαίωση τύπου Α οι υπήκοοι τρίτων χωρών θεωρούνται νόµιµα διαµένοντες στη
χώρα και µπορούν να εργάζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ’αριθ. 21453/21.11.2005
έγγραφό µας.
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Προσοχή: Σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν προσκοµίζουν
διαβατήριο, λόγω απώλειας ή διότι εκκρεµεί ανανέωση, δεν θα χορηγείται βεβαίωση
τύπου Α’ αλλά, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην αριθ. 38/ 2005 εγκύκλιο της
υπηρεσίας µας βεβαίωση τύπου Β’, η οποία αντικαθίσταται µε βεβαίωση τύπου Α µετά
την προσκόµιση του διαβατηρίου.
Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν πληροί τις
προϋποθέσεις αλλά επιµένει να καταθέσει αίτηση, παρότι ενηµερώθηκε ότι το αίτηµά
του θα απορριφθεί χωρίς να είναι δυνατή η επιστροφή του παραβόλου, ο υπάλληλος
του ∆ήµου ή της Κοινότητας θα του χορηγεί απλή βεβαίωση καταχώρισης του
αιτήµατος και όχι τις βεβαιώσεις ασφαλείας τύπου Α ή Β και θα προωθεί τα φάκελο
στην οικεία Περιφέρεια.
Υπενθυµίζεται

τέλος

ότι

δεν

είναι

νόµιµη

η

παραλαβή

αίτησης

µέσω

ταχυδροµείου, FAX ή δια δικαστικού επιµελητή.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η αίτηση επιστρέφεται επί αποδείξει στον αποστολέα
χωρίς να πρωτοκολληθεί.

∆. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η

αρµόδια

υπηρεσία

της

Περιφέρειας,

εφόσον

εξετάσει

την

πληρότητα

των

δικαιολογητικών προβαίνει µέσω του µηχανογραφικού προγράµµατος σε αναζήτηση λόγων
δηµόσιας τάξης και ασφάλειας για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας.
Επισηµαίνεται ότι τυχόν εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύµητων, αποκλειστικώς, για
λόγους παράνοµης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαµονής στη χώρα, καθώς και συναφείς
εκκρεµείς διοικητικές απελάσεις, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας
διαµονής. Υφιστάµενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύµητων θεωρούνται
ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί.
Στη συνέχεια, και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, εξετάζεται
η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 18 παρ. 4 και εκδίδεται, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, άδεια διαµονής ενιαίου τύπου, ετήσιας διάρκειας, η οποία επέχει και
θέση άδειας εργασίας.
Ιδιαιτέρως σας επισηµαίνουµε ότι κατά τον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων, θα
ελέγχεται όχι µόνον η διαµονή των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2004 αλλά
και η διαµονή τους στη χώρα µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης.
Ο έλεγχος θα διενεργείται βάσει του διαβατηρίου και τυχόν χρονικά διαστήµατα απουσίας,
από 1.1.2005 έως 23.2.2007, που δεν υπερβαίνουν συνολικά το τρίµηνο, δεν θα λαµβάνονται
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υπόψη, δεδοµένου ότι ενδεχοµένως οι υπήκοοι τρίτων χωρών, ιδίως των κατηγοριών β,γ,δ, ήταν
κάτοχοι βεβαιώσεων που επέτρεπαν την έξοδο και επανείσοδό τους στη χώρα για τα διαστήµατα
που χορηγούνταν αντίστοιχη άδεια από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.
Στην παραπάνω άδεια διαµονής θα αναγράφεται η ένδειξη «Άδεια διαµονής,
άρθρο 18, παράγραφος 4, ν.3536/07», δεδοµένου ότι πρόκειται για µεταβατικού
χαρακτήρα διάταξη.
Στα ανήλικα τέκνα θα χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, η
οποία σε κάθε περίπτωση θα χορηγείται από την ηµεροµηνία της αίτησης και θα είναι
ισόχρονη µε του συντηρούντος.
Η υπαγωγή της άδειας διαµονής στις επιµέρους κατηγορίες του νόµου θα γίνει κατά την
ανανέωση αυτής, για έναν από τους λόγους του νόµου αυτού, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση
εισόδου.
Σε όσες περιπτώσεις οι ανωτέρω άδειες διαµονής ανανεωθούν για σπουδές, οι
υπήκοοι τρίτων χωρών, µετά το πέρας των σπουδών τους µπορούν να τις ανανεώσουν
για οποιαδήποτε κατηγορία του νόµου 3386/05.
Ακολούθως, οι ανωτέρω άδειες αποστέλλονται στους οικείους ∆ήµους ή κοινότητες,
προκειµένου να επιδοθούν στους δικαιούχους, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία για την
επικόλληση και επίδοση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου.
Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών διαµονής κατά το χρόνο ισχύος αυτών έχουν πρόσβαση
στη µισθωτή απασχόληση σε οποιοδήποτε νοµό της χώρας, δεν έχουν όµως δικαίωµα άσκησης
ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.
Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, ενόψει και της εφαρµογής των διατάξεων του νέου
νόµου, εφιστούµε ιδιαίτερα την προσοχή σας, ώστε η όλη διαδικασία να καταστεί ταχύτατη και
αποτελεσµατική και να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι
εµπλεκόµενοι φορείς οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού χαρακτήρα και να παρουσιάζουν
ένα φιλικότερο πρόσωπο της ∆ιοίκησης στους συναλλασσόµενους, µε την αρτιότερη εξυπηρέτησή
τους, στα πλαίσια φυσικά της νοµιµότητας, γεγονός που θα έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους
µετανάστες, όσο και για την ίδια τη χώρα µας.
Για το σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο
σηµείο επαφής των υπηκόων τρίτων χωρών µε τις υπηρεσίες του κράτους, πρέπει να µεριµνήσουν,
ανάλογα µε τις ανάγκες τους, για κατάλληλους χώρους στους οποίους θα υποδέχονται τους
ενδιαφερόµενους και να ορίσουν υπαλλήλους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά µε
την εν λόγω διαδικασία (υποδοχή – ενηµέρωση - ταχεία διεκπεραίωση φακέλων).
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Επίσης, οι ∆ήµοι θα πρέπει, να ορίσουν υπαλλήλους, για την ενηµέρωση των υπηκόων
τρίτων χωρών ότι, εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου και ειδικότερα ότι δεν
αποδεικνύουν τη διαµονή τους στη χώρα µέχρι την 31.12.04, το αίτηµά τους θα
απορριφθεί χωρίς να είναι δυνατή η επιστροφή του παραβόλου.
∆εδοµένου ότι η διάταξη έχει µεταβατικό χαρακτήρα και αφορά παράνοµα ευρισκόµενους
στη χώρα υπηκόους τρίτων χωρών, για τη νοµιµοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η υποβολή
συγκεκριµένων δικαιολογητικών που θα χορηγούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και θα
συνυποβάλλονται σε κάθε περίπτωση µε την αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας, παρακαλούνται οι
εµπλεκόµενοι φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να συναλλάσσονται µε τους ανωτέρω
υπηκόους τρίτων χωρών και να παρέχουν όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση λόγω και των
τασσόµενων από τη διάταξη προθεσµιών.

Παράγραφος 5 – Ελλιπείς ηµέρες ασφάλισης
∆εδοµένου ότι οι προϋποθέσεις για ανανέωση αδειών διαµονής για εργασία, αναφορικά µε
την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε τα
ισχύσαντα στο προηγούµενο νοµικό καθεστώς(ν.2910/01) και προκειµένου η µετάβαση από το
προισχύσαν καθεστώς στο παρόν, να διεξαχθεί οµαλά, κρίθηκε σκόπιµο να παρασχεθεί µία
επιπλέον ευκαιρία στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν πραγµατοποίησαν τον ελάχιστο αριθµό
ηµερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ασφάλισης που καθορίστηκε µε την κοινή
υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν. 3386/05 να ανανεώσουν την άδεια
διαµονής τους και να µην εκπέσουν της νοµιµότητας.
Ενόψει των ανωτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος παρέχεται το
δικαίωµα στους υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαµονής έληξαν ή λήγουν µετά την
1.1.2006, ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ν.3386/05, οι οποίοι υπέβαλλαν ή υποβάλλουν
αίτηση για πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής τους µε τις διατάξεις του ν.3386/05 να προβούν
στην εξαγορά µέρους ή του συνόλου των ηµερών ασφάλισης που απαιτούνται στον οικείο
ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό διάστηµα, εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις
για τη συµπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων.
Έτσι, σε περιπτώσεις που,
Α. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας υπέβαλλαν αιτήσεις για ανανέωση της άδειας διαµονής τους µε
ελλιπείς ηµέρες/µήνες ασφάλισης και οι σχετικές αιτήσεις εκκρεµούν στην οικεία υπηρεσία της
Περιφέρειας, εφόσον διενεργηθεί ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
αριθ. 17/2006 εγκύκλιο της υπηρεσίας µας, θα αποστέλλεται στον υπήκοο τρίτης χώρας σχετικό
έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο υπολειπόµενος αριθµός ηµερών/ µηνών ασφάλισης που
πρέπει να εξαγοράσει και το χρονικό διάστηµα στο οποίο αντιστοιχούν.
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Με το ανωτέρω έγγραφο ο υπήκοος τρίτης χώρας θα απευθύνεται στον οικείο ασφαλιστικό
φορέα προκειµένου να εξαγοράσει τον υπολειπόµενο αριθµό ηµερών/µηνών ασφάλισης. Στη
συνέχεια θα προσκοµίζει τη βεβαίωση εξαγοράς στο ∆ήµο ή την Κοινότητα που έχει υποβάλει την
αίτησή του προκειµένου να προωθηθεί στην οικεία Περιφέρεια και να του χορηγηθεί βεβαίωση
τύπου Α.
Β. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας είχαν υποβάλει αίτηση µε ελλιπείς ηµέρες/µήνες ασφάλισης και
το αίτηµά τους απορρίφθηκε, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης του αιτήµατός τους
προκειµένου να υπαχθούν στη διαδικασία εξαγοράς και η οικεία Περιφέρεια θα πρέπει να αποστείλει
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα σχετικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο υπολειπόµενος αριθµός
ηµερών/µηνών ασφάλισης που πρέπει να εξαγοράσουν.
Στη συνέχεια θα ακολουθείται η διαδικασία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Α.
Προσοχή: Για όσα αιτήµατα έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος εφαρµογής του
παρόντος είτε εκκρεµούν είτε έχουν απορριφθεί, καταληκτική ηµεροµηνία για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς και προσκόµισης της αντίστοιχης βεβαίωσης
στους ∆ήµους ή τις Κοινότητες είναι η 30.9.2007.
Αντίθετα, για τα αιτήµατα που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία έναρξης
ισχύος εφαρµογής του παρόντος και για όσο χρονικό διάστηµα εξακολουθήσουν να
υποβάλλονται αιτήµατα για πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής µε τις διατάξεις του
ν. 3386/05 (π.χ. άδειες διαµονής διετούς διάρκειας που χορηγήθηκαν βάσει των
διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91του ν.3386/05 ή άδειες διαµονής που
χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου), η
διαδικασία εξαγοράς µέρους ή του συνόλου των υπολειποµένων ηµερών ασφάλισης,
παραµένει ενεργή υπό την προϋπόθεση ότι η εξαγορά και η προσκόµιση της βεβαίωσης
εξαγοράς στο ∆ήµο ή την Κοινότητα πραγµατοποιείται εντός ευλόγου προθεσµίας η
οποία δεν µπορεί να υπερβεί το τρίµηνο από την ηµεροµηνία που κοινοποιείται στον
υπήκοο τρίτης χώρας το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας µε το οποίο του γνωρίζει τον
ακριβή αριθµό των υπολειποµένων ηµερών ασφάλισης.
Επίσης, σας επισηµαίνουµε ότι δεδοµένης της ισχύος της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 του ν. 3386/05, για τα αιτήµατα ανανέωσης αδειών διαµονής διετούς
διάρκειας, µε ελλιπείς ηµέρες ασφάλισης, που θα υποβληθούν µετά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν. 3536/2007 και καθώς στην παρούσα φάση εφαρµόζονται και οι
σχετικές µεταβατικές διατάξεις, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, η αρµόδια
υπηρεσία της Περιφέρειας θα πρέπει µετά τον έλεγχο που θα διενεργεί, να εφαρµόζει,
αναφορικά µε την εξαγορά των υπολειπόµενων ηµερών ή του υπολειποµένου χρόνου
ασφάλισης, την ευνοϊκότερη για τον υπήκοο τρίτης χώρας ρύθµιση.
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Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι για ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 6, 18 και 19 του ν. 3536/07 και ιδίως στην
εξαγορά των υπολειποµένων ηµερών/µηνών ασφάλισης, θα εκδοθούν εγκύκλιοι µε
αναλυτικές οδηγίες από τους ασφαλιστικούς φορείς, τις οποίες θα πρέπει παράλληλα να
ακολουθείτε.
Επίσης, προκειµένου να υφίσταται ενιαία αντιµετώπιση και διευκόλυνση των
εµπλεκόµενων φορέων, σύντοµα θα σας αποσταλούν και σχετικά υποδείγµατα
εγγράφων.
Παράγραφος 6 – Εκπρόθεσµες αιτήσεις
∆εδοµένου ότι µε τον παρόντα νόµο θεσµοθετείται πάγια ρύθµιση για την υποβολή και
εξέταση εκπροθέσµων, µέχρι ένα µήνα από τη λήξη της άδειας διαµονής, αιτήσεων για ανανέωσή
τους µε µόνη συνέπεια την επιβολή διοικητικού προστίµου, κρίθηκε για λόγους ίσης µεταχείρισης
ότι θα έπρεπε να δοθεί, µεταβατικά, η ευκαιρία και στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ήδη
υποβάλει εκπροθέσµως αιτήσεις ανανέωσης των αδειών διαµονής τους να ανανεώσουν
αυτές µε την επιβολή αντίστοιχα διοικητικού προστίµου για κάθε µήνα που
καθυστέρησαν να υποβάλλουν την αίτησή τους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, παρέχεται εφόσον καταβληθεί
πρόστιµο που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο µε το 1/3 του παραβόλου της περ. α της παραγράφου 1 του
άρθρου 92 του ν.3386/05 για κάθε µήνα καθυστέρησης υποβολής της σχετικής αίτησης, η
δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που υπέβαλαν εκπροθέσµως
και µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αιτήσεις ανανέωσης των αδειών διαµονής
τους µε την προϋπόθεση ότι κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης.
Σε όσες περιπτώσεις τα σχετικά αιτήµατα εκκρεµούν, οι οικείες υπηρεσίες των Περιφερειών
θα πρέπει εντός µηνός από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει τα
όργανα και τη διαδικασία βεβαίωσης των προστίµων, να αποστέλλουν στον υπήκοο τρίτης χώρας
τη βεβαίωση επιβολής του προστίµου.
Στη συνέχεια ο υπήκοος τρίτης χώρας, θα πρέπει εντός µηνός από την βεβαίωση επίδοσής
του προστίµου, να το καταβάλλει σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ και να προσκοµίσει στον οικείο ∆ήµο ή
Κοινότητα το σχετικό διπλότυπο είσπραξης, προκειµένου να αποσταλεί στην Αρµόδια υπηρεσία της
Περιφέρειας και να του χορηγήσει βεβαίωση τύπου Α.
Σε περιπτώσεις που τα σχετικά αιτήµατα έχουν απορριφθεί, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα
πρέπει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης του αιτήµατός
τους και η οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας θα πρέπει εντός µηνός από την ηµεροµηνία που θα
περιέλθει η αίτηση στην υπηρεσία να βεβαιώσει το πρόστιµο. Στη συνέχεια ο υπήκοος τρίτης
χώρας θα πρέπει εντός µηνός από την βεβαίωση επίδοσής του προστίµου, να το καταβάλλει σε
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οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ και να προσκοµίσει στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα το σχετικό διπλότυπο
είσπραξης, προκειµένου να αποσταλεί στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και να του
χορηγήσει βεβαίωση τύπου Α.
Προσοχή: Σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων τα αιτήµατα
απορρίφθηκαν είτε λόγω εκπρόθεσµης υποβολής αίτησης ανανέωσης είτε λόγω
έλλειψης ηµερών ασφάλισης και έχουν ασκήσει ένδικα µέσα, προκειµένου να υπαχθούν
στις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να προσκοµίσουν ρητή παραίτηση από αυτά.
Επίσης

σε

περιπτώσεις

που

απορρίφθηκαν

ή

εκκρεµούν

αιτήµατα

που

υποβλήθηκαν εκπροθέσµως και µε ελλιπείς ηµέρες ασφάλισης θα εξετάζονται και θα
υπάγονται ταυτόχρονα και στις δύο διαδικασίες.
Παράγραφος 7 – Ανανέωση των αδειών διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης
Στο πλαίσιο προστασίας της ενότητας της οικογένειας και της οµαλής µετάβασης από το
προισχύσαν καθεστώς στο παρόν, µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου παρέχεται το
δικαίωµα στους υπηκόους τρίτων χωρών που ανανεώνουν για πρώτη φορά µε τις διατάξεις του ν.
3386/05 και του 131 Προεδρικού ∆ιατάγµατος( ΦΕΚ 143/Α/13.7.2006) µε το οποίο εναρµονίζεται η
ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ, την άδεια διαµονής τους για λόγους οικογενειακής
επανένωσης να την ανανεώσουν χωρίς την απόδειξη των επαρκών πόρων, όπως έχουν
καθορισθεί µε την αριθ. 4415/17.3.2006 κοινή υπουργική απόφαση.
Επαναλαµβάνεται εµφαντικά ότι η διάταξη αφορά στην πρώτη ανανέωση άδειας διαµονής
οικογενειακής επανένωσης, βάσει των ρυθµίσεων του ν. 3386/05, αδιακρίτως του αριθµού των
ανανεώσεων που έχουν πραγµατοποιήσει κατά την εφαρµογή του ν. 2910/01, ο υπήκοος τρίτης
χώρας και τα µέλη της οικογένειάς του.
Ενόψει των ανωτέρω, οι εκκρεµείς αιτήσεις θα εξετασθούν µόνο για την πλήρωση των
λοιπών προϋποθέσεων του νόµου και θα χορηγηθούν οι αντίστοιχες άδειες διαµονής.
Για όσα αιτήµατα υποβάλλονται εφεξής και για όσο χρονικό διάστηµα
εξακολουθήσουν να υποβάλλονται αιτήµατα για πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής
για οικογενειακή επανένωση µε τις διατάξεις του ν. 3386/05 (π.χ. άδειες διαµονής
διετούς διάρκειας που χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του
άρθρου 91του ν.3386/05) η διάταξη

παραµένει ενεργή και δεν θα αναζητείται η

απόδειξη των επαρκών πόρων.
Προσοχή: Η διάταξη αναφέρεται στην ανανέωση της άδειας διαµονής για οικογενειακή
επανένωση και όχι στην αίτηση για χορήγηση έγκρισης θεώρησης εισόδου στα µέλη
οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Στην
περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η απόδειξη των επαρκών πόρων.
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Παράγραφος 8
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18, παρέχεται η δυνατότητα σε υπηκόους
τρίτων χωρών που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε περισσότερους του ενός µη
σταθερούς εργοδότες, (οικοδόµοι, αποκλειστικοί νοσοκόµοι και προσωπικό εργαζόµενο κατ’ οίκον
του εργοδότη) και κατέχουν άδεια διαµονής για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, να
µεταβάλλουν σκοπό, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής τους και να αδειοδοτηθούν για
εξαρτηµένη εργασία σε σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες.
Τούτο κρίνεται σκόπιµο, προκειµένου να υπάρξει ίση µεταχείριση µε τους υπηκόους τρίτων χωρών
που αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του ν. 3386/05, δεδοµένου ότι στο προισχύσαν νοµικό
πλαίσιο δεν προβλεπόταν η κατηγορία της εξαρτηµένης εργασίας σε περισσότερους του ενός µη
σταθερούς εργοδότες, µε αποτέλεσµα, µεγάλος αριθµός υπηκόων τρίτων χωρών που ασκεί τα
παραπάνω επαγγέλµατα, τα οποία από τη φύση τους δεν παρέχουν σταθερή απασχόληση, να µη
µπορούν να εργασθούν σε σταθερό εργοδότη και να παραµένουν άνεργοι για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα, διότι µε την άδεια διαµονής για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου

που

κατέχουν, αφενός δεν µπορούν να προσληφθούν και αφετέρου µπορούν να τη µεταβάλλουν µόνο
κατά την ανανέωσή της.
Συνεπώς οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαµονής για παροχή
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου και είτε αδειοδοτήθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 2910/01
είτε βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 και απασχολούνται
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες, (οικοδόµοι,
αποκλειστικοί νοσοκόµοι και προσωπικό εργαζόµενο κατ’ οίκον του εργοδότη) έχουν τη
δυνατότητα να αιτηθούν την επανέκδοση της άδειας διαµονής τους, εφόσον αποδεικνύουν ότι
ασκούν τα παραπάνω επαγγέλµατα.
Μαζί µε την αίτηση επανέκδοσης θα πρέπει να προσκοµίσουν το έντυπο της ασφάλισής
τους από το οποίο προκύπτει σαφώς η εν λόγω απασχόληση.
Η άδεια διαµονής που θα τους χορηγηθεί θα έχει ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την
ηµεροµηνία της αίτησης επανέκδοσης και λήξη την λήξη της άδειας διαµονής που κατέχουν.
Παράγραφος 9
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 18, αποκαθίστανται περιπτώσεις υπηκόων
τρίτων χωρών που ενώ διέµεναν στη χώρα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, λόγω έλλειψης
ενηµέρωσης και ρητής πρόβλεψης στις διατάξεις του ν. 2910/01, τους χορηγήθηκε προσωρινή
άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 2910/01, αντί αυτοτελούς άδειας
διαµονής ή άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και ακολούθως για λόγους που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους, δεν υπήχθησαν στο καθεστώς του ν.3274/2004.
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Προκειµένου η εν λόγω άδεια να ανανεωθεί για σπουδές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών
αναγκάστηκαν να µεταβούν στις χώρες προέλευσης και να εφοδιαστούν µε ειδική θεώρηση
εισόδου για σπουδές, γεγονός που τους αποστέρησε των προνοµίων που παρέχει το δικαίωµα της
οικογενειακής επανένωσης, ήτοι τη δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαµονής λόγω σπουδών για
έναν από τους λοιπούς λόγους του νόµου και τη διασφάλιση της παραµονής τους στη χώρα
πλησίον της οικογένειάς τους.
Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον από το φάκελο του υπηκόου τρίτης χώρας προκύπτει η εν
λόγω κατάσταση, ο ενδιαφερόµενος έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει την άδεια διαµονής που του
έχει χορηγηθεί λόγω σπουδών για οποιαδήποτε κατηγορία του ν. 3386/05.
Σχετικά µε το άρθρο 19
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο µε τίτλο «σχετικά µε το άρθρο 6» της παρούσας,
όπου κατά τις διατάξεις του ν.3386/05 για την ανανέωση της άδειας διαµονής, απαιτείται η
εκπλήρωση ορισµένου χρόνου ασφάλισης σε οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, αυτή θα
αποδεικνύεται αποκλειστικά µε βεβαίωση του οικείου οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης από την
οποία θα προκύπτουν οι ηµέρες εργασίας και η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και τα στοιχεία του
εργοδότη που ενδεχοµένως απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας. Τούτο κρίνεται ως ιδιαίτερα
σηµαντική καινοτοµία, δεδοµένου ότι ο έλεγχος θα διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία και θα
διασφαλιστεί η ορθή καταµέτρηση των ηµερών εργασίας, ελαχιστοποιώντας σε µέγιστο βαθµό τα
περιθώρια λάθους.

Σχετικά µε το άρθρο 20
Παράβολα
Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού συµπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 92
του ν. 3386/05, προκειµένου, βάσει της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της
Αραβικής ∆ηµοκρατίας της Αιγύπτου που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.1245/1982(ΦΕΚ 45
Α’), να εξαιρεθούν οι υπήκοοι Αιγύπτου που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα από την καταβολή
παραβόλου κατά την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής τους .
Η εξαίρεση αφορά µόνο σε υπηκόους Αιγύπτου που εισέρχονται η διαµένουν στην Ελλάδα
και αιτούνται άδεια διαµονής για µισθωτή εργασία

ο τύπος της οποίας περιλαµβάνεται

στο

κεφάλαιο Α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3386/05.
Οι υπήκοοι Αιγύπτου που ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες αδειών διαµονής (π.χ. ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα, οικογενειακή επανένωση, αυτοτελής, σπουδές κ.λ.π.) οφείλουν να
καταβάλουν το οριζόµενο από τις διατάξεις του ν.3386/05 παράβολο.
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Επίσης η υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος ή η χορήγηση άδειας
διαµονής αόριστης διάρκειας, προϋποθέτουν την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου καθόσον οι
κατηγορίες αυτές δεν συνδέονται µε τη µισθωτή απασχόληση.
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