
    
   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.28

    Θέμα : Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4332/2015
    

Όπως γνωρίζετε, στο ΦΕΚ Α΄ 76 δημοσιεύτηκε ο ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας. Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στις  οδηγίες  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου  2011/98/ΕΕ σχετικά  με  την ενιαία 
διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 
εργασίας  στην  επικράτεια  κράτους  μέλους  και  σχετικά  με  κοινό  σύνολο  δικαιωμάτων  για  τους 
εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με 
τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες 
διατάξεις».

Στο δεύτερο μέρος του εν λόγω νόμου, άρθρα 5 έως 7 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν 
την  ενσωμάτωση  στο  εθνικό  δίκαιο  των  Οδηγιών  2011/98/ΕΕ σχετικά  με  την  ενιαία  διαδικασία 
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας 
στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από 
τρίτες  χώρες  που διαμένουν νομίμως σε κράτος  μέλος και  2014/36/ΕΕ σχετικά με  τις  προϋποθέσεις 
εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Στο  τρίτο  μέρος,  άρθρο  8  και  άρθρο  14,  τροποποιούνται  διατάξεις  του  ν.  4251/2015,  που 
αφορούν,  είτε  σε  νομοτεχνικές  βελτιώσεις  είτε  σε  ρυθμίσεις  που  κρίνονται  αναγκαίες  για  την 
συμπλήρωση  και  την  βελτιστοποίησή  του,  καθώς  και  του  ν.  3907/2011,  άρθρο  9,  προκειμένου  να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του με αντίστοιχες του ν. 4251/2014.

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή των οδηγιών που κρίνονται αναγκαίες, τόσο για 
την ενημέρωσή σας, όσο και για την ορθή και  άμεση εφαρμογή των διατάξεων.
 
(Ι) Άρθρα  5 και 6 – Σκοπός – Ενιαία άδεια διαμονής 

Με το  άρθρο 5 του νόμου  προσδιορίζεται ο σκοπός των ενσωματούμενων Οδηγιών και η 
τροποποίηση και η συμπλήρωση των διατάξεων των ν.4251/2014 (Α΄ 80) και ν.4147/2013 (Α΄ 98).

Με  το  άρθρο  6  προσαρμόζεται  η  ελληνική  νομοθεσία  στην  Οδηγία  2011/98/ΕΕ  του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη 
χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους 
μέλους  και  σχετικά  με  κοινό  σύνολο  δικαιωμάτων  για  τους  εργαζομένους  από  τρίτες  χώρες  που 
διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος».

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις της εν λόγω οδηγίας θεσπίζεται ένα σύνολο κοινών κανόνων που 
διέπουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση ενιαίας άδειας, με στόχο να καταστεί η 
συνολική  διαδικασία  έκδοσης  της  ενιαίας  άδειας  διαμονής  αποτελεσματική  και  διαφανής,  ώστε  να 
διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας δικαίου στους ενδιαφερομένους. Επιπλέον, θεσπίζεται 
ένα  σύνολο δικαιωμάτων,  για  τα οποία κατοχυρώνεται  η ίση μεταχείριση των πολιτών του κράτους 
μέλους  και  των πολιτών τρίτων χωρών,  οι  οποίοι  δεν  έχουν ακόμα αποκτήσει  το  καθεστώς του επί 
μακρόν  διαμένοντος,  αλλά,  είτε  έγιναν  δεκτοί  στην  επικράτεια  κράτους  μέλους  για  να  εργασθούν,  
διαμένουν και  εργάζονται  νόμιμα σε αυτό,  είτε  έγιναν δεκτοί  σε αυτό για άλλους  λόγους,  πλην της 
εργασίας (π.χ. οικογενειακή επανένωση) και στη συνέχεια τους δόθηκε πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
του κράτους μέλους σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου.

Τέλος, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν θίγουν την αρμοδιότητα του κράτους μέλους να 
ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στην επικράτειά του, για τις περιπτώσεις που 
αυτές  δεν ρυθμίζονται  από το ενωσιακό δίκαιο,  καθώς και  να καθορίζει  τον όγκο εισδοχής  πολιτών 
τρίτων  χωρών  με  σκοπό  την  εργασία  σύμφωνα  άλλωστε  και  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  79.5  της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ). 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η έννοια της ενιαίας άδειας διαμονής για εργασία προβλεπόταν 
ήδη στην ελληνική νομοθεσία από το 2005, στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου για τη 
μετανάστευση (ν.3386/2005), όπου είχε προβλεφθεί η ενοποίηση της άδειας διαμονής και της άδειας 
εργασίας  σε  μία  διοικητική  πράξη  (ρύθμιση  που  υφίσταται  επίσης  στο  πλαίσιο  των  διατάξεων  του 
ισχύοντος  από  1/6/2014,  ν.4251/2014,  «Κώδικας  Μετανάστευσης  και  Κοινωνικής  Ένταξης»),  σας 
αναφέρουμε, επιγραμματικά, τα βασικότερα στοιχεία και τις μεταβολές που επέρχονται μετά την τυπική 
προσαρμογή της εν λόγω Οδηγίας.

Πεδίο εφαρμογής 
Οι ρυθμίσεις περί ενιαίας άδειας διαμονής εφαρμόζονται σε: 
(α)  πολίτες  τρίτων  χωρών που ζητούν  την αρχική  χορήγηση άδειας  διαμονής  στην  ελληνική 

επικράτεια με σκοπό την εργασία, 
(β) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 52, 61, 64, 72, 76, 81, 98, 99, 108, 114, 122 και 123 του Κώδικα 
Μετανάστευσης και 

(γ)  πολίτες  τρίτων  χωρών  που  εισέρχονται  ή  έχουν  γίνει  δεκτοί  στην  ελληνική  επικράτεια 
σύμφωνα με  κάθε  άλλη διάταξη με  την  οποία  προβλέπεται  η  έκδοση άδειας  διαμονής  με  δικαίωμα 
εργασίας.

Oι διατάξεις περί ενιαίας άδειας διαμονής δεν εφαρμόζονται: 
(α) στις κατηγορίες προσώπων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4251/2014, 
(β) στα μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης 

κυκλοφορίας εντός αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο π.δ.106/2007 (Α΄ 135), 
(γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως 

εθνικότητας, απολαμβάνουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών 
της  Ένωσης  δυνάμει  συμφωνιών,  είτε  μεταξύ  της  Ένωσης  και  των  κρατών  μελών  είτε  μεταξύ  της 
Ένωσης και τρίτων χωρών, 

(δ) σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ.219/2000 (Α΄ 190) με το οποίο προσαρμόστηκε η 
ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 1996 (EEL 18 της 21.1.1997), 

(ε) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική 
επικράτεια σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (EEL 157 της 27.5.2014), 

(στ) στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στην ελληνική 
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επικράτεια ως εποχικοί εργαζόμενοι, 
(ζ) στους επί μακρόν διαμένοντες σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την 

Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 (EEL 16 της 13.1.2004) και τα άρθρα 
88 έως 106 του ν.4251/2014, 

(η) σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν.3907/2011 (Α΄ 7) ή του ν.3386/2005 (Α΄ 212), η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή 
νομικούς λόγους, 

(θ)  σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει  αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει  δεκτοί  στην ελληνική 
επικράτεια ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4251/2014, 

(ι) σε πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς 
απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος-μέλος ή που φέρει τη 
σημαία κράτους-μέλους Ε.Ε., 

(ια) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στην ελληνική 
επικράτεια για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014 
ή έχουν γίνει δεκτοί σε άλλο κράτος . μέλος για λόγους σπουδών και 

(ιβ) σε πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει εθνικής θεώρησης 
εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4251/2014. 

Η ενιαία άδεια διαμονής εκδίδεται ή ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των 
άρθρων 8 και 9 του παρόντος, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες το αργότερο, από την ημέρα υποβολής της 
αίτησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης. Όταν διαπιστώνεται 
ότι  για  την  έκδοση  της  άδειας  διαμονής  είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση  συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία ειδοποιεί με έγγραφη κλήση τον αιτούντα για προσκόμιση αυτών 
εντός εύλογης προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μέχρι την προσκόμιση των 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί 
να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα 
της εξέτασης της αίτησης. Εφόσον δεν ληφθεί απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην 
παρούσα  παράγραφο,  εφαρμόζονται  οι  ρυθμίσεις  των  άρθρων  4  και  10  του  Κώδικα  Διοικητικής 
Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά, δεν 
θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Θεώρηση εισόδου 
Οι  ρυθμίσεις  για  τη  χορήγηση ενιαίας  άδειας  διαμονής  δεν  θίγουν  τη  διαδικασία  χορήγησης 

εθνικής θεώρησης εισόδου για εργασία, καθώς αυτές συμπλέκονται με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5, 
παράγραφος 7 του ν.4251/2014 («Η εθνική θεώρηση εισόδου εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την 
άδεια διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων του παρόντος και η διάρκεια της συναρτάται, κατά περίπτωση, 
με εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής»), σε συνδυασμό με το άρθρο 6, στοιχείο β του ν.4251/2014 στο 
οποίο ορίζεται, ως γενική προϋπόθεση δικαιώματος διαμονής,  η προηγούμενη (μέσω άλλης διακριτής 
διαδικασίας, για την οποία είναι αρμόδιες οι ελληνικές προξενικές αρχές)  κατοχή ισχύουσας εθνικής 
θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του Κώδικα,  υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων 
ρυθμίσεων αυτού.

Μεταβολή σε σχέση με τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις 
Ειδικότερα, καθορίζεται, μεταξύ άλλων, τετράμηνη προθεσμία για την έκδοση ή ανανέωση της 

ενιαίας  άδειας  διαμονής,  από  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης,  εκτός  εάν  ορίζεται  μικρότερο 
διάστημα στις διατάξεις του Κώδικα. Συναφώς, στο ίδιο εδάφιο ρυθμίζεται το θέμα της προσκόμισης 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών, από τους ενδιαφερόμενους και τάσσεται σχετική προθεσμία για την 
υποβολή  αυτών  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τους  δύο  (2)  μήνες.  Τέλος  με  την  εν  λόγω διάταξη 
προβλέπεται  ότι  η  ανωτέρω  προθεσμία  μπορεί  να  παραταθεί  μέχρι  τρεις  (3)  μήνες  σε  εξαιρετικές 
περιπτώσεις που έχουν σχέση με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης, ενώ, εφόσον δεν ληφθεί 
απόφαση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις 
των  άρθρων 4  και  10  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  που  κυρώθηκε με  το  άρθρο πρώτο του 
ν.2690/1999, όπως ισχύει. 
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Ίση μεταχείριση 
Ειδικότερα, το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς που παρέχεται στους πολίτες 

τρίτων χωρών – κατόχους ενιαίας άδειας διαμονής, με τη διατήρηση, όπου προβλέπεται, συγκεκριμένων 
παρεκκλίσεων ή επιφυλάξεων της ειδικότερης εθνικής νομοθεσίας, αφορά τους εξής τομείς:

α) Τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας 
για εργασία, τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης, του ωραρίου 
εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας στον τόπο εργασίας.

β) Το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων 
ή  εργοδοτών  ή  σε  οποιαδήποτε  οργάνωση  τα  μέλη  της  οποίας  ασκούν  συγκεκριμένο  επάγγελμα, 
συμπεριλαμβανομένων  των  πλεονεκτημάτων  που  παρέχονται  από τις  οργανώσεις  αυτές,  μεταξύ  των 
οποίων  το  δικαίωμα  διαπραγμάτευσης  και  σύναψης  συλλογικών  συμβάσεων,  με  την  επιφύλαξη  των 
διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια.

γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης παρέχεται 
σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εργάζονται ή εργάζονταν στο παρελθόν και είναι εγγεγραμμένοι ως 
άνεργοι και δεν περιλαμβάνει επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια 
που  χορηγούνται  για  λόγους  εκπαίδευσης.  Όσον  αφορά  την  πρόσβαση  στην  πανεπιστημιακή  και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη 
απασχόληση, εφαρμόζονται ειδικές προϋποθέσεις περιλαμβανομένης της δέουσας γνώσης της γλώσσας 
και της πληρωμής των διδάκτρων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

δ) Την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με 
τις σχετικές εθνικές διαδικασίες.

ε) Τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 
του Συμβουλίου, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη 
μισθωτούς και  στα μέλη των οικογενειών τους  που διακινούνται  εντός  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να περιορίσουν τα δικαιώματα αυτά για εργαζομένους τρίτων χωρών οι 
οποίοι εργάζονται ή εργάστηκαν για ελάχιστο διάστημα έξι μηνών και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

στ) Τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι 
κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στην ελληνική επικράτεια.  Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν ίση 
μεταχείριση  σε  περιπτώσεις  όπου  ο  καταχωρισμένος  ή  συνήθης  τόπος  διαμονής  των  μελών  της 
οικογένειας του εργαζομένου τρίτης χώρας για τα οποία αιτείται πλεονεκτημάτων ευρίσκεται εντός της 
ελληνικής επικράτειας.

ζ)  Την  πρόσβαση  και  την  απόκτηση  αγαθών  και  υπηρεσιών  που  προσφέρονται  στο  κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών στέγασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη της 
ελευθερίας  σύναψης  συμβάσεων  σύμφωνα  με  την  ενωσιακή  και  εθνική  νομοθεσία.  Οι  αρμόδιες 
υπηρεσίες  παρέχουν  ίση  μεταχείριση  στους  εργαζόμενους  τρίτων  χωρών  οι  οποίοι  εργάζονται,  ενώ 
μπορούν να μην εφαρμόζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση.

η) Τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρονται από γραφεία εύρεσης εργασίας.

(ΙΙ) Άρθρο 7 – Εποχική εργασία 

Αντικείμενο του άρθρου 7  είναι η θέσπιση κοινής διαδικασίας (όροι και προϋποθέσεις) εισόδου 
και διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, εποχιακών εργαζομένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν εποχικά 
βάσει μίας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και ο προσδιορισμός του πλαισίου 
δικαιωμάτων τους. 

Ειδικότερα, 
(α) καθιερώνεται απλουστευμένη διαδικασία εισόδου για τους εποχικά εργαζομένους,  η οποία 

βασίζεται σε κοινούς όρους και κριτήρια (λ.χ. ύπαρξη σύμβασης εργασίας), 
(β) προβλέπεται όριο διάρκειας της εποχικής εργασίας ανά περίοδο δώδεκα μηνών , το οποίο η 

ελληνική νομοθεσία έχει προσδιορίσει ως ανώτατη χρονική περίοδο διαμονής, ανά δωδεκάμηνο, 
την  περίοδο  των  έξι  μηνών,  (γ)  εξασφαλίζει  στους  εποχιακά  εργαζομένους  από  τρίτες  χώρες  ίση 
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μεταχείριση με τους πολίτες  των κρατών μελών σε συγκεκριμένους τομείς,  εστιάζοντας,  μεταξύ, 
άλλων στην ύπαρξη εγγυήσεων για την ύπαρξη ικανοποιητικού καταλύματος και (δ) επαναβεβαιώνει την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών περί της αρμοδιότητας τους να ορίζουν τους όγκους εισδοχής.

Πεδίο εφαρμογής 
Οι  διατάξεις  περί  εποχικής  εργασίας  εφαρμόζονται  στους  πολίτες  τρίτων  χωρών  που,  είτε 

διαμένουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή σε 
αυτή, είτε έχουν ήδη γίνει δεκτοί σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, με σκοπό την 
εποχική εργασία. 

Οι ίδιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:  (α) κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης διαμένουν ήδη στην Ελληνική Επικράτεια. (β) εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.δ. 
219/2000  (Α΄  190)  με  το  οποίο  προσαρμόστηκε  η  ελληνική  νομοθεσία  στην  Οδηγία  96/71/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 (ΕΕL 18 της 21.1.1997), (γ) 
είναι  μέλη  οικογένειας  πολιτών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  ασκούν  το  δικαίωμα  ελεύθερης 
κυκλοφορίας  εντός  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.δ.  106/2007,  όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85), (δ) μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και  
ανεξαρτήτως  ιθαγένειας,  απολαμβάνουν  δικαιώματα  ελεύθερης  κυκλοφορίας,  ισοδύναμων  με  τα 
δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί είτε μεταξύ 
αυτής  και  των  κρατών  .  μελών  της  είτε  μεταξύ  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  των  τρίτων  χωρών 
προέλευσής τους. 

Έγκριση – Μεταβολές σε σχέση με τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις
 

Α. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για εποχική εργασία, με βάση τις  
θέσεις εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του Κώδικα 
Μετανάστευσης, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου 
διαμονής του, στην οποία αναφέρονται,

• ο αριθμός των θέσεων εργασίας, 
• τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών,
• η ειδικότητα, καθώς και το
• χρονικό διάστημα της απασχόλησης. 

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους πενήντα (50) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να 

απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται. 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες 

δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 3386/2005. 
γ)  Έγκυρη  σύμβαση εργασίας  για  το  σκοπό της  εποχικής  εργασίας,  υπογεγραμμένη  από τον 

εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια.

Στη σύμβαση εργασίας αναγράφονται: 
1) το είδος της απασχόλησης και η ημερομηνία έναρξης αυτής, 
2) ο τόπος που λαμβάνει χώρα αυτή, 
3) η ημερομηνία έναρξης αυτής, 
4) η διάρκεια της απασχόλησης, 
5)  ο  αριθμός  των  ωρών  εργασίας,  ο  οποίος  θα  είναι  συγκεκριμένος  ανά  ημέρα,  εντός  της 
εβδομάδας ή του μήνα, 
6) η αμοιβή του εργαζομένου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από 
τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζομένου, 
7) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση και 
8) κάθε άλλος όρος εργασίας, κατά περίπτωση. 
δ)  Αποδεικτικά  στοιχεία,  εφόσον  στη  σύμβαση  εργασίας  ορίζεται  ότι  ο  αιτών  θα  ασκήσει 
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επάγγελμα που ρυθμίζεται νομοθετικά, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), τα 
οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις οικείες 
διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  για  την  άσκηση αυτών στην Ελλάδα.  Ο προσδιορισμός  των κατά 
περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία 
σύμβαση εργασίας. 

ε)  Αποδεικτικά  στοιχεία  ότι  παρέχεται  στον  εργαζόμενο  κατάλληλο  κατάλυμα,  όπως  αυτό 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (Α΄ 
228),  όπως  ισχύει.  Όταν  το  κατάλυμα  παρέχεται  από  τον  εργοδότη,  αυτός  οφείλει  αφ’ ενός  να 
διασφαλίζει  ότι  το  κατάλυμα  πληροί  τις  απαιτούμενες  από  τις  κείμενες  υγειονομικές  διατάξεις 
προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, αφ’ ετέρου να ενημερώνει 
την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον απαιτείται από τον εποχικά εργαζόμενο να 
καταβάλει  μίσθωμα,  ο  εργοδότης  προσφέρει  στον  εποχικά  εργαζόμενο  μισθωτήριο  συμβόλαιο  ή 
ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης αυτού. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του 
μισθώματος πρέπει  να είναι  ανάλογο με την αμοιβή του εποχικά εργαζομένου και  την ποιότητα του 
καταλύματος, ενώ δεν εκπίπτει αυτομάτως από το μισθό του εποχικά εργαζομένου. Όταν το κατάλυμα 
δεν  παρέχεται  από  τον  εργοδότη,  ο  εργοδότης  οφείλει  να  προσκομίσει  στην  αρμόδια  υπηρεσία  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος διαθέτει εξ ιδίων 
κατάλυμα, το οποίο πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές. 

Εάν  πληρούνται  οι  παραπάνω  προϋποθέσεις,  η  υπηρεσία  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης, 
αποστέλλει τη σχετική πράξη έγκρισης της απασχόλησης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. 

Β. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε 
εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως ισχύει, οφείλει να καταθέσει και 
αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α.  των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που 
προβλέπονται  από την  ισχύουσα  νομοθεσία. Ο εργοδότης  φυσικό  πρόσωπο,  οφείλει  να  καταθέσει 
αποδεικτικό  προκαταβολής  των  ανωτέρω  ασφαλιστικών  εισφορών  που  αντιστοιχούν  σε  διάστημα 
απασχόλησης τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Για το υπολειπόμενο διάστημα του χρόνου μετάκλησης, ο 
εργοδότης μπορεί να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές ή να εξουσιοδοτήσει τον ΟΓΑ να 
εισπράξει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό, από τις 
επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το χρονικό διάστημα μετάκλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δυο 
(2) μηνών.  Ακόμα και στην περίπτωση όπου στη σύμβαση εργασίας αναγράφονται συγκεκριμένες 
ημέρες ή ώρες εργασίας ανά εβδομάδα ή μήνα, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται για χρονικό 
διάστημα μηνός, ανεξάρτητα τυχόν μικρότερης απασχόλησης μέσα στο μήνα. 

Επισημαίνεται  ότι  η  κατά  τα  ανωτέρω  δήλωση  του  εργοδότη  για  είσπραξη  των 
ασφαλιστικών εισφορών από τις επιδοτήσεις είναι ανέκκλητη, για τη συγκεκριμένη μετάκληση. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος του μετακαλουμένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν 
του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το 
κατά  περίπτωση  αρμόδιο  όργανο,  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  που  έχουν  προκαταβληθεί  ή 
εξουσιοδοτήθηκε  ο  ΟΓΑ  να  εισπράξει  από  τις  επιδοτήσεις,  επιστρέφονται  στον  εργοδότη.  Οι 
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης 
του μετακληθέντος επιστρέφονται στον εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο μετακληθείς υπαχθεί σε 
διαδικασία  επιστροφής  ή  απέλασης.  Σε  περίπτωση  καταγγελίας  της  σύμβασης  εκ  μέρους  του 
μετακληθέντος, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα, 
από της πρώτης του επόμενου μηνός μέχρι πέρατος χρόνου της δηλωθείσας μετάκλησης, μόνον εφόσον 
πιστοποιηθεί ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα. 

Οι ασφαλιστικές  εισφορές επιστρέφονται  μετά από αίτηση του εργοδότη ή συμψηφίζονται με 
πάσης φύσεως οφειλές του προς τον ΟΓΑ. 

Σε  περίπτωση  που  δεν  λάβει  επιδότηση  ο  εργοδότης  ή  το  προς  είσπραξη  ποσό  των 
επιδοτήσεων δεν επαρκεί για την εξόφληση των εισφορών του υπολειπόμενου χρόνου μετάκλησης, 
αυτές θα αναζητούνται από τον ΟΓΑ. Σε περιπτώσεις που δεν καταβληθούν, ο ΟΓΑ θα κινήσει τις 
διαδικασίες  της  νόμιμης  είσπραξής  τους.  Εργοδότης  που  δεν  καταβάλλει  τις  αναλογούσες 
ασφαλιστικές εισφορές, αποκλείεται από επόμενη μετάκληση. 
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Αν ο  εργοδότης  επιθυμεί  να  απασχολήσει  πολίτη  τρίτης  χώρας  σε  τομέα  απασχόλησης  που 
υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφαρμόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία.

Θεώρηση εισόδου για εργασία – Μεταβολές σε σχέση με τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις

Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για 
τις θεωρήσεις, χορηγεί εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη 
διαμονή  για  εργασιακούς  ή  άλλους  λόγους.  Κατά  παρέκκλιση,  στους  εποχικά  εργαζόμενους  που 
εισέρχονται  για  περίοδο  που  δεν  υπερβαίνει  τις  ενενήντα  (90)  ημέρες χορηγείται  ομοιόμορφη 
θεώρηση (βραχείας διαμονής τύπου C) με δικαίωμα εργασίας. 

Ως εκ τούτου:
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, για τον οποίο η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει 

εκδώσει και διαβιβάσει απόφαση έγκρισης απασχόλησης για εποχική εργασία στην αρμόδια προξενική 
αρχή, αυτή δύναται να χορηγεί, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές γενικές και ειδικές διατάξεις, κατά 
περίπτωση: 

α) Εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος και διαμονής έξι 
(6) μηνών. Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει εκ νέου με αντίστοιχη θεώρηση μετά την 
παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης θεώρησης εισόδου ή 

β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με 
δικαίωμα  εποχικής  εργασίας  συνολικής  διάρκειας  έξι  (6)  μηνών  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της 
θεώρησης,  το  οποίο  συναρτάται  με  τις  προβλεπόμενες  από  τη  σύμβαση  εργασίας  περιόδους 
απασχόλησης ή 

γ)  ομοιόμορφη  θεώρηση  εισόδου  βραχείας  διάρκειας  (Σένγκεν)  πολλαπλών  εισόδων 
μέγιστης ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής ενενήντα (90) ημέρες για εποχική εργασία, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕL 243 της 15.9.2009) και της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Ν. 4251/2014. 

Για την εφαρμογή της παρούσης,  η σχετική σύμβαση εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα 
εκτιμώμενα  χρονικά  διαστήματα  απασχόλησης  του  εποχικά  εργαζόμενου.  Η  εν  λόγω  θεώρηση 
παρέχει  δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά  για την παροχή της συγκεκριμένης 
εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Κατά 
τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης ή της θεώρησης βραχείας παραμονής, η αρμόδια προξενική αρχή 
αναγράφει  στη  ζώνη  εθνικών  στοιχείων  «Παρατηρήσεις»  της  αυτοκόλλητης  θεώρησης,  ότι  αυτή 
εκδίδεται με σκοπό την εποχική εργασία, σύμφωνα με το σημείο 12 του Παραρτήματος του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1683/1995 του Συμβουλίου της 29.5.1995 (EEL 164 της 14.7.1995). 

Εάν ο αιτών είχε εισέλθει στο παρελθόν για το σκοπό της εποχικής εργασίας και προκειμένου να 
του  χορηγηθεί  η  κατά  περίπτωση  ανωτέρω  θεώρηση,  εξετάζεται  από  τις  αρμόδιες  αρχές  εάν  αυτός 
τήρησε  τις  υποχρεώσεις  που  απέρρεαν  από  τη  θεώρηση  αυτή.  Μετά  τη  συμπλήρωση  της  μέγιστης 
διάρκειας διαμονής, ο εποχικά εργαζόμενος δεν μπορεί να επανέλθει στην ελληνική επικράτεια, εάν δεν 
έχουν συμπληρωθεί  έξι  (6) μήνες  από την ολοκλήρωση της  εποχικής  απασχόλησης,  σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Κώδικα. Ο εποχικά εργαζόμενος 
πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης οφείλει να αναχωρήσει αμέσως 
από την ελληνική επικράτεια. Αν δεν συμμορφωθεί,  δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη 
χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα Μετανάστευσης και για περίοδο έως 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη χώρα. 

ii. Εντός της μέγιστης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου  1  του  ίδιου  άρθρου  και  πριν  τη  λήξη  αυτής,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  πληρούνται  οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Κώδικα, ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίο έχει χορηγηθεί θεώρηση 
εισόδου  για  το  σκοπό  της  εποχικής  εργασίας  και  βρίσκεται  νομίμως  στην  ελληνική  επικράτεια, 
υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για  παράταση της 
διαμονής του εάν: 
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α) παρατείνεται η σύμβασή του με τον ίδιο εργοδότη ή συνάπτει νέα σύμβαση με διαφορετικό 
εργοδότη, 

β) δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας διαμονής του και 
γ) δεν ισχύουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 24 του παρόντος Κώδικα κατά περίπτωση. 
iii. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απορρίπτει την αίτηση για παράταση της 

διαμονής πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχική εργασία, εάν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια 
διαμονής, όπως ορίζεται στις διατάξεις  του παρόντος ή ο εποχικά εργαζόμενος έχει  υποβάλει αίτηση 
διεθνούς προστασίας δυνάμει του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226). 

iv.  Η παράταση της διαμονής για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εφόσον εγκρίνεται, 
χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4251/2014. Παράταση της 
διαμονής, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, χορηγείται άπαξ. 

v. Στους εποχικά εργαζόμενους χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα και 
την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004,  
όπως ισχύει. 

Παραδείγματα:
1ο παράδειγμα:  ο  εργοδότης  αιτείται  τη μετάκληση  εποχικού εργαζομένου  για  συνεχόμενη 

περίοδο  εργασίας  έξι  μηνών  (Φεβρουάριος  2016  έως  Ιούλιος  2016),  υποβάλλοντας  όλα  τα  σχετικά 
δικαιολογητικά, καθώς επίσης και την προβλεπόμενη σύμβαση εργασίας που αφορά στο ως άνω χρονικό 
διάστημα. Η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εγκρίνει τη μετάκληση και η αρμόδια προξενική 
αρχή χορηγεί  εθνική θεώρηση εισόδου για την περίοδο αυτή. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο 
πολίτης τρίτης χώρας εισέλθει τον Φεβρουάριο του 2016 για εργασία, ο εργοδότης δεν μπορεί να τον 
μετακαλέσει εκ νέου παρά μόνο αφού περάσουν έξι μήνες από την ολοκλήρωση της εργασίας, ήτοι τον 
Φεβρουάριο του 2017.

2ο παράδειγμα: ο εργοδότης αιτείται τη μετάκληση εποχικού εργαζομένου για μικρές περιόδου 
απασχόλησης, οι οποίες στο σύνολό τους φθάνουν στην περίοδο των έξι μηνών, ήτοι (λ.χ.) α) Ιανουάριος 
– Φεβρουάριος 2016 (2 μήνες), β) Απρίλιος – Ιούνιος 2016 (τρεις μήνες) και β) Οκτώβριος 2016 (ένας 
μήνας), υποβάλλοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης και την προβλεπόμενη σύμβαση (ή 
συμβάσεις εργασίας) εργασίας που αφορά στα ως άνω χρονικά διαστήματα. Η υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης εγκρίνει τη μετάκληση και η αρμόδια προξενική αρχή χορηγεί εθνική θεώρηση εισόδου 
ισχύος ενός έτους, η οποία  περιλαμβάνει στις παρατηρήσεις τις επιμέρους περιόδους εισόδου, διαμονής 
και απασχόλησης. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας εισέλθει τον Φεβρουάριο 
του 2016 για εργασία και ολοκληρώσει την περίοδο απασχόλησης τον Οκτώβριο του 2016, ο εργοδότης 
δεν μπορεί να τον μετακαλέσει εκ νέου παρά μόνο αφού περάσουν έξι μήνες από την ολοκλήρωση της 
εργασίας, ήτοι τον Μάιο του 2017.

3ο παράδειγμα:  ο  εργοδότης  αιτείται  την  μετάκληση  εποχικού  εργαζομένου  για  περίοδο 
απασχόλησης,  η οποία υπολείπεται  των τριών μηνών,  ήτοι (λ.χ.)  δύο μήνες  απασχόλησης (Ιούνιος – 
Ιούλιος  2016),  υποβάλλοντας  όλα  τα  σχετικά  δικαιολογητικά,  καθώς  επίσης  και  την  προβλεπόμενη 
σύμβαση εργασίας  που αφορά στο ως άνω χρονικό διάστημα (Ιούνιος  – Ιούλιος  2016).  Η υπηρεσία 
Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  εγκρίνει  τη  μετάκληση  και  η  αρμόδια  προξενική  αρχή  χορηγεί 
ομοιόμορφη  θεώρηση εισόδου βραχείας  διάρκειας  (Σένγκεν)  πολλαπλών  εισόδων  ισχύος  έξι  (6) 
μηνών  με  διάρκεια  παραμονής  εξήντα  (60)  ημερών  για  εποχική  εργασία,  σύμφωνα  με  τις 
προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕL 243 της 15.9.2009) και της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
4251/2014.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  πολίτης  τρίτης  χώρας,  εφόσον  συντρέχουν  οι  σχετικές 
προϋποθέσεις  έχει  τη δυνατότητα παράτασης  της  διαμονής του,  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  της 
Οδηγίας και των σχετικών ρυθμίσεων του ν.4251/2014. σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια 
διαμονής και εργασίας δεν μορεί να υπερβεί  τους έξι  μήνες συνολικά ανά χρονικό διάστημα 12 
μηνών. 

Ίση μεταχείριση 
1. Οι εποχικά εργαζόμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά: 
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α)  το  δικαίωμα  εισόδου  και  διαμονής  στην  ελληνική  επικράτεια,  καθώς  και  την  ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτή,  με τον περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21,  εντός  της 
περιόδου ισχύος της θεώρησης εισόδου του άρθρου 18, 

β)  το  δικαίωμα  να  ασκούν  τη  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  για  την  οποία  έχουν  λάβει  την 
αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, 

γ) τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου επιτρεπομένου ορίου ηλικίας 
για εργασία, τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου 
εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας, 

δ) το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο,  την  ελευθερία  του  συνεταιρίζεσθαι,  της  προσχώρησης  και  της  συμμετοχής  σε  οργάνωση 
εργαζομένων  ή  εργοδοτών  ή  οποιαδήποτε  επαγγελματική  οργάνωση,  συμπεριλαμβανομένων  των 
πλεονεκτημάτων  που  παρέχονται  από  τις  οργανώσεις  αυτές,  μεταξύ  των  οποίων  το  δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για 
τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια, 

ε) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, 
στ) την αναγνώριση των διπλωμάτων / πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, 

σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες, 
ζ)  την  καταβολή  των  καθυστερούμενων  οφειλών  από  τους  εργοδότες,  όσον  αφορά  όλες  τις 

οφειλόμενες αμοιβές στον πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 
4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, 

η) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως 
ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου. Εφαρμόζονται αναλόγως οι ειδικές 
διατάξεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 24.11.2010 (EEL 344 της 29.12.2010), 

θ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με 
κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική 
νομοθεσία ή η νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλουν τα εν λόγω ποσά 
στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα, 

ι) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται 
στη διάθεση του κοινού,  εκτός της στέγασης με την επιφύλαξη της ελευθερίας  σύναψης συμβάσεων 
σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, 

ια) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει 
φορολογική κατοικία στην ελληνική επικράτεια. 

ιβ) συμβουλευτικές  υπηρεσίες όσον αφορά την εποχική εργασία που παρέχονται  από γραφεία 
ευρέσεως εργασίας.

2. Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων 
που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που 
δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εποχικού εργαζόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους 
συντελεστές, όπως και οι ημεδαποί όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα. 

3. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης δεν παρέχεται: 
i)  όσον  αφορά  τα  οικογενειακά  επιδόματα  και  τις  παροχές  ανεργίας,  με  την  επιφύλαξη  του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1231/2010 και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους 
κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου, 

ii)  όσον αφορά την εκπαίδευση και  την  επαγγελματική  κατάρτιση,  στις  περιπτώσεις  που δεν 
συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Στην έννοια της ίσης μεταχείρισης 
δεν περιλαμβάνονται επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια που 
αφορούν εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση, 

iii) όσον αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η 
συνήθης διαμονή των μελών της οικογένειας του εποχικού εργαζόμενου, για τα οποία ζητεί παροχές δεν 
ευρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας. 
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(ΙΙΙ) Άρθρο 8
Οι ρυθμίσεις που εισάγονται με το άρθρο 8 του ν. 4323/2015 περιλαμβάνονται στις παραγράφους 

1 έως 48.  Επιγραμματικά σας γνωρίζουμε ότι οι  διατάξεις  των παραγράφων 1 έως 21 δεν παράγουν 
ουσιαστικές μεταβολές στο ν.  4251/2014, αφού αφορούν σε νομοτεχνικές βελτιώσεις.  Εξ’ αυτού του 
λόγου σας παραθέτουμε οδηγίες για τα επόμενα 

Παράγραφος 22
Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται  από την αρμόδια υπηρεσία Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του 

Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  και  αφορά  την  δυνατότητα  εισόδου  και 
διαμονής  πολίτη  τρίτης  χώρας  με  την  ιδιότητα  του  μέλους   διοικητικού  συμβουλίου,  μέτοχου, 
διαχειριστή, ή νόμιμου εκπρόσωπου  καθώς και  ανώτατου διευθυντικού στελέχους  (γενικοί διευθυντές, 
διευθυντές), σε ήδη λειτουργούσα ημεδαπή εταιρεία.  Η είσοδος πλέον  και διαμονή των εν λόγω πολιτών 
τρίτων χωρών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε 
ημεδαπές εταιρείες,  επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον είκοσι πέντε 
(25) εργαζόμενους.  Ο ανωτέρω περιορισμός  δεν αφορά τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, μετόχους, 
διαχειριστές,  νόμιμους  εκπρόσωπους  και  ανώτατα  διευθυντικά  στελέχη  (γενικούς  διευθυντές, 
διευθυντές),  θυγατρικών  εταιρειών  και  υποκαταστημάτων  αλλοδαπών εταιρειών,  που ασκούν νόμιμα 
εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Παράγραφος 23
Με την ανωτέρω παράγραφο αντικαθίσταται  το  άρθρο 19 του Ν.4251/2014,  που αφορά στις 

προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαιρετικών λόγων. Μειώνονται από 10 σε 7 τα έτη συνεχούς διαμονής 
στη χώρα που απαιτούνται προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης, 
όταν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δεν διαθέτει προηγούμενη θεώρηση εισόδου ή άδεια 
διαμονής που έχει λήξει και προστίθεται στο ίδιο ως άνω άρθρο διάταξη με την οποία ρυθμίζονται 
οι  προϋποθέσεις  για  την  υποβολή  αίτησης  για  τη  χορήγηση  άδειας  διαμονής  για  εξαιρετικούς 
λόγους από πολίτη τρίτης χώρας που κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον 
έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

Η σημαντικότητα της εν λόγω διάταξης έγκειται στην αποκέντρωση της διαδικασίας υποβολής 
και εξέτασης των αιτήσεων. 
 
Α.  Άδεια  διαμονής  για  εξαιρετικούς  λόγους  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει,  
παρέχεται στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα, δεν κατέχουν ή δεν κατείχαν οριστικό 
τίτλο διαμονής  και ανεξαρτήτως εάν τελούν υπό δικαστική προστασία.

Προϋποθέσεις
Τα σχετικά αιτήματα  εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης 

τους. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των οριζόντιων δικαιολογητικών 
(διαβατήριο  ή  έγγραφα  που  στοιχειοθετούν  διαπιστωμένη  αντικειμενική  ή  προσωρινή  αδυναμία 
εφοδιασμού με διαβατήριο και  παράβολο) προσκομίζει: (α) θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί από 
ελληνική  προξενική  αρχή  ή  (β)  έγγραφα  βέβαιης  χρονολογίας,  που  καταδεικνύουν  συνεχή,  χωρίς 
διακοπή,  επταετή  διαμονή  στην  Ελλάδα  και  (γ)  έγγραφα  που  στοιχειοθετούν  ότι  έχει  αναπτύξει 
ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής  
επικράτειας. Τα έγγραφα που στοιχειοθετούν την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, όπως και 
αυτά  που  αποδεικνύουν  πραγματική  διαμονή στη  χώρα για  επτά  συνεχή  έτη  πριν  την  υποβολή του 
αιτήματος,  ορίζονται  στη  σχετική  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  και  Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.
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Υποβολή αίτησης – Χορήγηση αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης 
Τα  αιτήματα  για  χορήγηση  άδειας  διαμονής  για  εξαιρετικούς  λόγους,  υποβάλλονται, 

αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου  δικηγόρου στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης.  Αίτημα χορήγησης  άδειας  διαμονής 
εξαιρετικών λόγων που αφορά ανηλίκους υποβάλλεται από το γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια του 
ανήλικου  αλλοδαπού.  Η  εν  λόγω  υπηρεσία  ελέγχει  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  τη 
συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων εξέτασης των αιτήσεων. 

Σε  περίπτωση  συμπλήρωσης  των  τυπικών  προϋποθέσεων,  χορηγείται  αποδεικτικό  κατάθεσης 
αίτησης  με  την  επισημείωση  ότι  η  υποβολή της  αίτησης  κωλύει  την  έκδοση απόφασης  επιστροφής 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3907/2011. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις  εξέτασης της αίτησης, χορηγείται 
αποδεικτικό  κατάθεσης  με  την  επισημείωση ότι  «μόνη η κατάθεση αίτησης  για  χορήγηση άδειας 
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή των 
αιτούντων για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του φακέλου και εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 21 επ. του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7)».

Χορήγηση άδειας διαμονής – Ανανέωση άδειας διαμονής 
Η  άδεια  διαμονής  χορηγείται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  και  Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης,  έχει  διετή  διάρκεια  ισχύος  και  εκδίδεται  με  ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  την 
ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής. Για την χορήγηση της άδειας διαμονής  απαιτείται  γνώμη των 
Επιτροπών του άρθρου 134 του ν. 4251/ 2014,  μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά 
στην κυα της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου  και η διαπίστωση της συνδρομής των 
ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, εξετάζεται  κατά περίπτωση και συναρτάται κατά κύριο λόγο με την 
πλήρωση κριτηρίων, που εγγυώνται την ένταξη των ενδιαφερομένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. 
Ο κάτοχος της άδειας διαμονής έχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή 
έργου. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους 
του Κώδικα Μετανάστευσης. Κατά την ανανέωση της εν λόγω άδειας διαμονής θα προσκομίζονται τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής. 
Επισημάνσεις 

Η μη επισύναψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω στοιχείων στην αίτηση, καθιστά το 
αίτημα  μη  παραδεκτό  και  ως  εκ  τούτου  απορρίπτεται  άμεσα.  Στις  απορριπτικές  αποφάσεις 
ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις  του άρθρου 24 
παρ. 2 του ν. 4251/2014. Η κατάθεση της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους 
δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή του αιτούντος για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση 
του φακέλου.

Εάν  κατά το  συγκεκριμένο  χρόνο προκύψουν  λόγοι  που καθιστούν  τον  πολίτη  τρίτης  χώρας 
επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν 
άμεσα  τη  Δ/νση  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης προκειμένου να εκδοθεί  απορριπτική απόφαση και η απόφαση επιστροφής.

Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  υποβολής  αιτήσεων  από  κατόχους  ειδικών  βεβαιώσεων  νόμιμης 
διαμονής, δεν απαιτείται  παραίτηση των ενδιαφερομένων από τα ένδικα μέσα. 

Στις περιπτώσεις που ανακύπτει συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εγγραφή του 
αιτούντος  στον  Ε.Κ.Α.Ν.Α.,  συνεπεία  διοικητικής απέλασης  λόγω παράνομης  εισόδου,  διαμονής  ή 
εργασίας, ο σχετικός φάκελος θα  εξεταστεί επί της ουσίας. Η έκδοση της  άδεια διαμονής συνεπάγεται 
την διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.
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Παράγραφος 24 – Μεταβατική διάταξη 

Αιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους που υποβλήθηκαν και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται από την αρχή στην 
οποία υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4251/2014, όπως 
ισχύει. 
Τούτο σημαίνει ότι  οι εκκρεμείς αιτήσεις θα εξετασθούν με βάση τα εξής:
 Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας 
δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει 
ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να ανανεώνεται μόνο 
για έναν από τους λοιπούς λόγους του  Κώδικα.
 Αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης 
τρίτης χώρας  έχει προσκομίσει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική 
αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την 
αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της 
αίτησης ή (δ) απόδειξη,  με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας,  του πραγματικού  γεγονότος της διαμονής 
του  στη  χώρα  για  επτά  τουλάχιστον  έτη  και  (γ)  έγγραφα  που  στοιχειοθετούν  ότι  έχει  αναπτύξει  
ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής 
επικράτειας.. 
-Εάν  ο πολίτης τρίτης χώρας κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την 
τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, η άδεια διαμονής εκδίδεται χωρίς κανέναν 
περαιτέρω έλεγχο πλην του ελέγχου συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας.
-Εάν ο πολίτης  τρίτης  χώρας κατείχε  οριστικό  τίτλο  διαμονής στη  χώρα,  όπως αυτοί  ορίζονται  στο 
Κεφάλαιο Β΄  η άδεια διαμονής θα χορηγείται εφόσον από σχετικά στοιχεία του φακέλου αποδεικνύεται 
η ανάπτυξη  ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της 
ελληνικής επικράτειας.
-Εάν ο πολίτης τρίτης χώρας αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας επταετή διαμονή στη χώρα, 
ανεξαρτήτως  εάν  κατά  την  υποβολή  του  σχετικού  αιτήματος  απαιτούνταν  η  απόδειξη   δεκαετούς 
διαμονής
Προϋπόθεση για την  έκδοση των αδειών διαμονής  είναι  η  κατοχή διαβατηρίου,  σε ισχύ,  πλην των 
περιπτώσεων  διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, 
εφόσον  αυτό  διαπιστώνεται,  κατόπιν  αιτιολογημένης  αίτησης  του  ενδιαφερομένου  και  γνώμης  της 
αρμοδίας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4251/2014
Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην 
εξαρτημένη  εργασία  .  παροχή  υπηρεσιών  ή  έργου.  Δυνατότητα  άσκησης  ανεξάρτητης  οικονομικής 
δραστηριότητας  παρέχεται  μόνο  στην  περίπτωση  που  ο  κάτοχος  της  άδειας  διαμονής  κατείχε 
προηγούμενα τίτλο διαμονής που του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας 
και η δραστηριότητα αυτή, ανεξαρτήτως της διακοπής της νομιμότητας διαμονής του, εξακολουθεί να 
υφίσταται και να λειτουργεί απρόσκοπτα.
Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παρακαλούνται, πριν την έκδοση απόφασης επιστροφής 
σε βάρος των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση για εξαιρετικούς λόγους και 
κατέχουν  «απόδειξη  παραλαβής  αιτήματος»  να  επικοινωνούν  με  την  Δ/νση  Μεταναστευτικής 
Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  προκειμένου  να 
επιβεβαιώνεται η πλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων εξέτασης  της αίτησης.
Σε  περίπτωση  πλήρωσης  των  τυπικών  προϋποθέσεων  εξέτασης  της  αίτησης  δεν  θα  κινείται 
διαδικασία επιστροφής για λόγους μη νόμιμης διαμονής.  
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Για την χορήγηση της παραπάνω άδειας  διαμονής θα  απαιτείται  γνώμη των Επιτροπών του άρθρου 134 
του ν. 4251/ 2014, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά στην κυα της παραγράφου 1 
του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

Β.  Άδεια  διαμονής  για  εξαιρετικούς  λόγους  με  απόφαση  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 

Με τις  σχετικές  διατάξεις  προβλέπονται  δύο κατηγορίες  διαδικασίας εξέτασης αιτήματος για 
χορήγηση άδειας διαμονής στη χώρα.

Η πρώτη  αφορά  στους  ενδιαφερόμενους  πολίτες  τρίτων  χωρών που  κατείχαν  οριστικό  τίτλο 
διαμονής  κατά  την  τελευταία  δεκαετία,  δεν  συμπληρώνουν  όμως  πενταετή  νόμιμη  διαμονή.  Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αναζητούνται έγγραφα που αποδεικνύουν συνεχή διαμονή και δεσμούς με την 
χώρα από την λήξης της άδειας διαμονής τους έως την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Η  δεύτερη  περίπτωση  αφορά  στους  ενδιαφερόμενους  πολίτες  τρίτων  χωρών  που  κατείχαν 
οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία και συμπληρώνουν πενταετή νόμιμη διαμονή. Στην 
περίπτωση  αυτή  δεν  αναζητούνται  στοιχεία  που  αποδεικνύουν  δεσμούς  με  τη  χώρα,  αφού  από  την 
συνολική πενταετή διαμονή στη χώρα τεκμαίρονται οι εν λόγω δεσμοί. 

Δικαιούχοι 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι οριστικού τίτλου 

διαμονής  που  χορηγείται  από  τις  αρμόδιες  Δ/νσεις  Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, από την Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  από τις αρμόδιες αρχές της ΕΛ.ΑΣ ή της Υπηρεσίας 
Ασύλου  {ΕΔΤΟ,  άδειες  διαμονής,  άδειες  διαμονής  δικαιούχων  διεθνούς  προστασίας  (αναγνώριση 
προσφυγικής ιδιότητας, επικουρική προστασία,  άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους)}

Προϋποθέσεις
Τα σχετικά αιτήματα  εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης 

τους. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των οριζόντιων δικαιολογητικών 
(διαβατήριο  ή  έγγραφα  που  στοιχειοθετούν  διαπιστωμένη  αντικειμενική  ή  προσωρινή  αδυναμία 
εφοδιασμού με διαβατήριο και παράβολο) προσκομίζει:

α) φωτοαντίγραφο οριστικού τίτλου διαμονής η ισχύς του οποίου έχει λήξει κατά την τελευταία 
δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης και  

β) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει  ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι 
καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας ή 

γ) φωτοαντίγραφα οριστικών τίτλων διαμονής η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε πέντε 
έτη κατά την τελευταία δεκαετία 

δ)  Ατομικό  ή  οικογενειακό  βιβλιάριο  υγείας  σε  ισχύ  ή  έγγραφο  ασφαλιστικής  ικανότητας  ή 
αποδεικτικό  εξαγοράς των  απαιτούμενων  ημερών  ασφάλισης  για  την  εκπλήρωση  της  ασφαλιστικής 
ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης.

 Ειδικά  για  την  διαδικασία  εξαγοράς  των  απαιτούμενων  ημερών  ασφάλισης  θα  σας 
αποσταλούν οδηγίες κατόπιν συνεννόησης με την Γ.Γ.Κ.Α.

Επισημαίνεται  ότι  στους  οριστικούς  τίτλους  διαμονής  περιλαμβάνονται  όλοι  οι  τύποι  και 
κατηγορίες αδειών διαμονής η ισχύς των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 30.4.2006, ήτοι

α) Κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα π.δ. 
358  &  359/1997,  η  ανανέωση  των  οποίων  εκκρεμούσε  κατά  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  του  ν. 
2910/2001 
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β) Κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα Π.Δ. 
358 & 359/97, που έληγαν μέχρι την 31.12.2001 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη 
λήξη τους (άρθρο 65 παρ. 4 του ν. 2910/01),

γ) Λοιπές άδειες διαμονής (άδειες διαμονής που είχαν εκδοθεί ή ανανεωθεί από την ΕΛ.ΑΣ, βάσει 
των διατάξεων του ν. 1975/1991) που έληγαν μέχρι την 31.12.2001 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα 
εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρ.65 παρ. 5 του ν. 2910/2001), 

δ) Άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2910/2001 
και 3386/2005 ανεξαρτήτως εάν επιδόθηκαν ή όχι στους δικαιούχους.

Επισημαίνεται  ότι  στην  εν  λόγω  κατηγορία  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  κάτοχοι  εξάμηνων 
προσωρινών αδειών διαμονής που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 66 παρ. 5 του ανωτέρω νόμου καθώς και  
οι κάτοχοι αδειών διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005. Τα έγγραφα που στοιχειοθετούν 
την ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με τη χώρα, όπως και αυτά που αποδεικνύουν πραγματική διαμονή στη 
χώρα  για  επτά  συνεχή  έτη  πριν  την  υποβολή  του  αιτήματος,  ορίζονται  στη  σχετική  απόφαση  του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Υποβολή αίτησης – Χορήγηση βεβαίωσης τύπου Α΄ 
Τα  αιτήματα  για  χορήγηση  άδειας  διαμονής  για  εξαιρετικούς  λόγους,  υποβάλλονται, 

αυτοπροσώπως ή  δια  πληρεξουσίου  δικηγόρου  στην  υπηρεσία  μιας  στάσης  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων.

Αίτημα  άδειας  διαμονής  εξαιρετικών  λόγων  που  αφορά  σε  συζύγους,  ανεξαρτήτως  εάν  ο/η 
σύζυγος κατείχε άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση υποβάλλεται αυτοτελώς.

Τα αιτήματα που αφορούν σε ανήλικα τέκνα, ανεξαρτήτως εάν εισήλθαν στην Ελλάδα με ή χωρίς 
την διαδικασία έγκρισης θεώρησης εισόδου, προγενέστερα ή μη της έκδοσης της άδειας διαμονής του 
συντηρούντος ή γεννιούνται στην Ελλάδα υποβάλλονται από το γονέα ή τον έχοντα την επιμέλεια του 
ανήλικου αλλοδαπού.

Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη χορηγείται βεβαίωση τύπου Α΄ με πρόσβαση στη μισθωτή 
απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση 
που ο κάτοχος της άδειας διαμονής κατείχε προηγούμενα τίτλο διαμονής που του επέτρεπε την άσκηση 
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή, ανεξαρτήτως της διακοπής της 
νομιμότητας διαμονής του, εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Χορήγηση άδειας διαμονής – Ανανέωση άδειας διαμονής 
Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει 

διετή  διάρκεια  ισχύος  και  εκδίδεται  με  ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  την  ημερομηνία  υποβολής  του 
σχετικού αιτήματος. 

Για την χορήγηση της άδειας διαμονής δεν απαιτείται υποχρεωτικά γνώμη των Επιτροπών της 
παραγράφου 3 του άρθρου 134 του ν.  4251/  2014 και  η διαπίστωση της  συνδρομής των ιδιαίτερων 
δεσμών με  τη  χώρα,  εξετάζεται  κατά  περίπτωση και  συναρτάται  κατά κύριο  λόγο με  την  πλήρωση 
κριτηρίων, που εγγυώνται την ένταξη των ενδιαφερομένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας.

Ο  κάτοχος  της  άδειας  διαμονής  έχει  πρόσβαση  στη  μισθωτή  απασχόληση  και  στην  παροχή 
υπηρεσιών ή έργου.  Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης  οικονομικής  δραστηριότητας  παρέχεται  μόνο 
στην  περίπτωση  που  ο  κάτοχος  της  άδειας  διαμονής  κατείχε  προηγούμενα  τίτλο  διαμονής  που  του 
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επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή, ανεξαρτήτως 
της διακοπής της νομιμότητας διαμονής του, εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους 
του ν. 4251/2014. 

Κατά την ανανέωση της εν λόγω άδειας διαμονής θα προσκομίζονται  τα δικαιολογητικά  που 
απαιτούνται για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής. 

Επισημάνσεις 
Η μη επισύναψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω στοιχείων στην αίτηση, καθιστά το 

αίτημα μη παραδεκτό και ως εκ τούτου δεν αναζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Στις  απορριπτικές  αποφάσεις  θα  ενσωματώνεται  απόφαση  επιστροφής,  σύμφωνα  με  τα 
διαλαμβανόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4251/2014 

Εάν κατά το διάστημα που το αίτημα εκκρεμεί προς εξέταση,  προκύψουν λόγοι που καθιστούν 
τον πολίτη τρίτης χώρας επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές 
θα  πρέπει  να  αποστείλουν  σχετικό  σήμα  στη  Δ/νση  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να εκδοθεί  η απορριπτική απόφαση και η 
απόφαση επιστροφής.

Στις περιπτώσεις που ανακύπτει συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και εγγραφή του 
αιτούντος  στον  Ε.Κ.Α.Ν.Α.,  συνεπεία  διοικητικής απέλασης  λόγω παράνομης  εισόδου,  διαμονής  ή 
εργασίας, ο σχετικός φάκελος θα εξεταστεί επί της ουσίας. Η έκδοση της άδειας διαμονής συνεπάγεται 
την διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

Σε  πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις  του Κεφαλαίου 
Β΄  της  παρούσας,  οι  οποίοι   έχουν  υποβάλλει  αίτημα  για  εξαιρετικούς  λόγους  στη  Δ/νση 
Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, 
παρέχεται δυνατότητα παραίτησης από την εξέταση του φακέλου τους και υποβολή νέας αίτησης 
στην  υπηρεσία  μιας  στάσης  της  Δ/νσης  Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, χωρίς την καταβολή παραβόλου, καθόσον αυτό έχει καταβληθεί και εισπραχθεί υπέρ 
του Δημοσίου. 

Εάν  η  παραίτηση  υποβληθεί  πριν  την  30η Σεπτεμβρίου,  θα  κατατεθεί  στην  Δ/νση 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εάν 
υποβληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία  θα κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία  Αλλοδαπών 
και  Μετανάστευσης  του  τόπου  διαμονής  του  ενδιαφερόμενου  και  μέχρι  την  αναβάθμιση  του 
πληροφοριακού συστήματος, με την οποία θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση του συστήματος, θα 
διαβιβάζεται  στην  Δ/νση  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. 

Παράγραφος 25

1. Με την παράγραφο 25 προστέθηκε το άρθρο 19 Α στον Κώδικα Μετανάστευσης προκειμένου 
να ενσωματωθεί στον Κώδικα η παραληφθείσα κατά το πρόσφατο παρελθόν διάταξη για τους όρους 
χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε μια σειρά από κατηγορίες πολιτών τρίτων 
χωρών.  Υπενθυμίζεται  ότι  για  ανωτέρω  κατηγορίες  πολιτών  τρίτων  χωρών  είχε  εκδοθεί  η  κυα 
30651/2014 οι διατάξεις της οποίας καταργούνται. 

Με  τις  διατάξεις  του  εν  λόγω  άρθρου,  μεταφέρεται,  στις  υπηρεσίες  σας,  πλην  των  ήδη 
μεταφερθέντων κατηγοριών αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και η κατηγορία της χορήγησης 
και ανανέωσης αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σε πάσχοντες από σοβαρά  προβλήματα 
υγείας.
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Μέχρι  την  ημερομηνία  αναβάθμισης  του  πληροφοριακού  συστήματος,  η  οποία  θα 
ανακοινωθεί σύντομα, οι κάτοχοι ή δικαιούχοι της εν λόγω κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν τα 
αιτήματά τους στην αρμόδια Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης,  τα  οποία  εν  συνεχεία  θα  διαβιβασθούν  στην  αρμόδια  Υπηρεσία 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. Καταργείται η κατηγορία ε της παραγράφου 2 της ανωτέρω κυα «Ενήλικοι που γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα,  καθώς και  όσοι  φοίτησαν επί  έξι  (6)  τουλάχιστον έτη σε ελληνικό  σχολείο,  μέχρι  τη 
συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η φοίτησή τους ήταν επαρκής και εξακολουθούν 
να διαμένουν μόνιμα στη χώρα».

Μεταβατικές διατάξεις – Άρθρο 14 παρ. 6 και 7

1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 1, παρ. 1, εδάφιο ε΄ της με αριθμό 
30651/3.6.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453) και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εξετάζονται  από το 
Υπουργείο αυτό.

2. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας βάσει των διατάξεων του 
άρθρου  1,  παρ.  2,  εδάφιο  ε΄  της  με  αριθμ.  30651/3.6.2014 κοινής  υπουργικής  απόφασης  (Β΄  1453) 
εξετάζονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014, όπως αυτό ισχύει, με την καταβολή 
συμπληρωματικού παραβόλου. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014, 
οι  αιτήσεις  εξετάζονται  σύμφωνα  με  τις  ρυθμίσεις  του  άρθρου  1,  παρ.  2,  εδάφιο  ε΄  της  με  αριθμ.  
30651/3.6.2014 κοινής υπουργικής απόφασης.

Παράγραφος 26
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 (επιτρεπόμενα διαστήματα απουσίας από τη 

χώρα) οι κάτοχοι άδειας διαμονής ως ανεξάρτητα οικονομικά άτομα και τα μέλη των οικογενειών τους. 

Παράγραφοι 27 έως 30  & άρθρο 14, παρ. 1 – Μεταβολές 
α)  Η  άδεια  διαμονής  των  ιδιοκτητών  ακινήτων  μετονομάζεται  σε  «Μόνιμη  άδεια  διαμονής 

επενδυτή» 
β) Το τίμημα αγοράς του ακινήτου καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση 

τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας 
ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα στοιχεία 
των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το 
συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

γ) Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο 
πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη 
ανάκληση της  άδειας  διαμονής του  πωλητή.  Προκειμένου να ενημερώνεστε  για  τις  μεταβολές  θα 
προβλεφθεί  στην  αναβάθμιση  του  πληροφοριακού  συστήματος,  στο  οποίο  θα  υπάρξει  και 
ενοποίηση  όλων  των  βάσεων,  πεδίο,  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  υποχρεωτικά  ο  αριθμός  του 
συμβολαίου  και  το  αρμόδιο  υποθηκοφυλακείο  ή  κτηματολόγιο,  όπου  πραγματοποιήθηκε  η 
μεταγραφή του ακινήτου 

δ) Αίρεται η πρόβλεψη του ν. 4251/2014 για μη προσμέτρηση των διαστημάτων διαμονής του 
κατόχου  «Μόνιμης  άδειας  διαμονής  επενδυτή»  για  την  απόκτηση  μακρόχρονου  τίτλου  διαμονής  ή 
ιθαγένειας.

Τούτο  δεν  σημαίνει  ότι  ο  εν  λόγω τίτλος  περιλαμβάνεται  στους  τίτλους  που επιτρέπουν  την 
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, απλά, επιτρέπεται η πρόσβασή τους σε μακρόχρονα 
καθεστώτα διαμονής ή στην απόκτηση της ιθαγένειας,  εφόσον πληρούν τις οριζόμενες εκ του νόμου 
προϋποθέσεις. Λ.χ. για να αποκτήσει ο κάτοχος «Μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» το καθεστώς του 
επί μακρόν διαμένοντος, τίτλου που απαιτείται για την πολιτογράφηση θα πρέπει στο πρόσωπό του να 
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 89 και 90 του ν. 4251/2014.
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ε) Στα μέλη οικογένειας κατόχου «Μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» περιλαμβάνονται και οι 
απευθείας ανιόντες των συζύγων.

Παράγραφοι 31 και 34
Επανέρχονται  οι  ρυθμίσεις  του  ν.3386/2005,  προκειμένου  να  διευκολυνθούν  διοικητικές 

διαδικασίες  με  ταυτόχρονο  ανακαθορισμό  των  διοικητικών  προστίμων  προς  την  κατεύθυνση  της 
ορθολογικής  προσέγγισης  (λ.χ.  προσδιορισμός  χρονικού  διαστήματος  εντός  του  οποίου  υφίσταται 
υποχρέωση  δήλωσης  ανανέωσης  διαβατηρίου  και  γέννησης  τέκνου,  μείωση  του  ύψους  των 
προβλεπόμενων  προστίμων  που  επιβάλλονται  σε  πρόσωπα  που  διαμένουν  νόμιμα  στη  χώρα  αλλά 
εργάζονται χωρίς να το επιτρέπει ο τύπος της άδειας διαμονής που κατέχουν καθώς και σε πρόσωπα που 
υποβάλουν ανακριβείς  δηλώσεις),  καθόσον οι εν λόγω παραβάσεις  δεν δικαιολογούσαν το ύψος του 
προβλεπόμενου  προστίμου.

Παράγραφος 32
Η μεταβολή που επέρχεται  από την συγκεκριμένη διάταξη,  κρίνεται  ως  ιδιαίτερα σημαντική, 

καθώς προσαρμόζεται με τις γενικές διατάξεις του ν. 4251/2014 (άρθρο 6), η διάταξη της περ. β της  
παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου όσον αφορά την απόρριψη αίτησης για χορήγηση ή 
ανανέωση  άδειας  διαμονής  ή  ανάκληση  εκδοθείσας,  η  χρησιμοποίηση  ψευδών  ή  παραπλανητικών 
πληροφοριών,  πλαστών  ή  παραποιημένων  έγγραφων  ή  με  οποιονδήποτε  τρόπο διάπραξη  απάτης  ή 
χρησιμοποίησης  άλλων παράνομων μέσων. Μέχρι σήμερα, για την απόδειξη συνδρομής των ανωτέρω, 
και κατά συνέπεια για την απόρριψη ή ανάκληση των αδειών διαμονής, αρκούσε βεβαίωση δημόσιας 
αρχής ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. 

Ο  νόμος  δεν  καθόριζε  εάν  τα  παραπάνω  αφορούσαν  την  υπό  έκδοση  άδεια  διαμονής  ή 
οποιαδήποτε  άδεια  διαμονής  είχε  εκδοθεί  κατά  το  παρελθόν,  το  αποτέλεσμα  δε  της  καταδίκης 
θεωρούνταν ως λόγος δημόσιας τάξης που επέτρεπε την έκδοση δυσμενούς απόφασης, ανεξαρτήτως του 
ύψους της επιβληθείσας ποινής.

Γίνεται πλέον σαφές ότι η άδεια διαμονής που αιτείται ο ενδιαφερόμενος, δεν χορηγείται, δεν 
ανανεώνεται ή ανακαλείται, μόνον εάν, για τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής υφίσταται επίσημο έγγραφο 
δημόσιας αρχής με το οποίο βεβαιώνεται η  χρησιμοποίηση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, 
πλαστών ή παραποιημένων έγγραφων  ή με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη απάτης ή χρησιμοποίησης 
άλλων παράνομων μέσων.

Όσον αφορά παλαιότερες υποθέσεις  οι οποίες τελεσιδίκησαν απόρριψη ή ανάκληση θα χωρεί 
μόνο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 4251/2014.

Παράγραφος 33 
Επανέρχονται  οι  ρυθμίσεις  της  αριθμ.  22037/2010  (1629  Β΄)  κ.υ.α.  «Καθορισμός  του  τύπου 

ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή 
διαταγή  αναστολής  ή  έχει  χορηγηθεί  αναστολή  από  το  Διοικητικό  Πρωτοδικείο»,  οι  οποίες  δεν 
συμπεριελήφθησαν στο άρθρο 25 του ν. 4251/2014 εκ παραδρομής.

Ειδικότερα, επανέρχονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ της υπόψη κ.υ.α., σε ό,τι αφορά τα μέλη 
οικογένειας  κατόχου  ειδικής  βεβαίωσης  νόμιμης  διαμονής  Η  ειδική  βεβαίωση  νόμιμης  διαμονής 
χορηγείται και στα προστατευόμενα μέλη των υπαγομένων στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 25, 
πολιτών τρίτων  χωρών,  τα οποία είχαν  άδεια  διαμονής για  οικογενειακή  επανένωση καθώς  και  στα 
ανήλικα  τέκνα  τους  που  γεννιούνται  στην  Ελλάδα,  πριν  ή  μετά  την  έκδοση  της  απορριπτικής  ή 
ανακλητικής απόφασης ή κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής ή μετά την απόλυσή τους.

Συγκεκριμένα:  Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται,  στα προστατευόμενα μέλη του 
πολίτη τρίτης χώρας που ήταν α) κάτοχοι άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση κατά το χρόνο 
έκδοσης της σχετικής απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης του συντηρούντος, β) είχαν εισέλθει στη 
χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση και είχαν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση 
άδειας διαμονής γ) είναι τέκνα πολιτών τρίτων χωρών τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα πριν ή  μετά 
την έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης ή κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής ή μετά την 
απόλυσή τους.

17

ΑΔΑ: 7ΧΡΓ465ΦΘΕ-Υ9Φ



 Η χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στα προστατευόμενα μέλη των υπηκόων 
τρίτων χωρών, χωρεί ανεξαρτήτως του γεγονότος της άσκησης εκ μέρους τους αιτήσεως ακύρωσης επί 
απορριπτικής  ή  ανακλητικής  απόφασης  για  χορήγηση  ή  ανανέωση  άδειας  διαμονής  για  λόγους 
οικογενειακής επανένωσης. 

Στα  τέκνα  των  κατόχων  ειδικής  βεβαίωσης  νόμιμης  διαμονής  που  κατέχουν  ομοίως  ειδική 
βεβαίωση νόμιμης διαμονής και ενηλικιώνονται, χορηγείται άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς ή αυτοτελής 
άδεια διαμονής, αναλόγως της πλήρωσης των ειδικών κριτηρίων.

Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής ανέρχεται σε τρία έτη. Εκκρεμή αιτήματα κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4332/2015, εξετάζονται κατά τα ανωτέρω.
Παράγραφοι 35 και 36 

Απαλείφεται  η υποχρέωση απόδειξης  πλήρωσης κριτηρίων ένταξης  (του συντηρούντος  ή των 
μελών της οικογένειάς του) σε περιπτώσεις μελών οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών που είτε  διέμεναν 
στην Ελλάδα, χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής και  μεταβαίνουν στην χώρα προέλευσης προκειμένου να 
επανεισέλθουν  με  θεώρηση  εισόδου  για  οικογενειακή  επανένωση  είτε  επιθυμούν  να  εισέλθουν  το 
πρώτον.  

Παράγραφος  37
Παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση Δελτίου Διαμονής με την ιδιότητα του 

μέλους οικογένειας Έλληνα, σε πολίτη τρίτης χώρας, αιτούντα διεθνή προστασία, εφόσον αποδεικνύει 
σταθερή διαμονή  στη χώρα επί ένα τουλάχιστον έτος πριν τη σύναψη της οικογενειακής σχέσης και 
παραιτηθεί  από την αίτηση διεθνούς προστασίας.
Η παραίτηση θα έπεται της υποβολής του σχετικού αιτήματος και της χορήγησης βεβαίωσης τύπου Α΄ 
προκειμένου να διασφαλίζεται η  νομιμότητα της  διαμονής, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης όσο και  
κατά την υποβολή της παραίτησης.   

Παράγραφοι 38 και 39
Παρέχεται  δυνατότητα  χορήγησης  άδειας  διαμονής  επί  μακρόν  διαμένοντος  σε  ομογενείς 

κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 89 
του ν.  4251/2014.  Το αίτημα υποβάλλεται  στην Δ/νση/  Τμήμα Αλλοδαπών και  Μετανάστευσης του 
τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου και εκδίδεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

Παράγραφος 40
Μεταβάλλονται προς ευνοϊκότερη κατεύθυνση οι προϋποθέσεις διασφάλισης της νομιμότητας της 

διαμονής της «δεύτερης γενιάς». 
Συγκεκριμένα, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης στην άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών,
• ανεξαρτήτως  της  νομιμότητας  ή  του  νομιμοποιητικού  τίτλου  που  κατέχουν  (ειδική 

βεβαίωση νόμιμης διαμονής, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς κ.α. ) 
• επιτυχούς  ολοκλήρωσης  έξι  τάξεων  ελληνικού σχολείου  πριν  την  συμπλήρωση  του  23ου 

έτους της ηλικίας τους
 
Παράγραφοι 41, 42, και  44

Αφορούν  σε  διαδικαστικά  ζητήματα,  όπως  αναδιάρθρωση  επιτροπών,  περιεχόμενο 
εξουσιοδοτικών διατάξεων και ρυθμίσεις μεταβατικότητας από το ν. 3386/2005 στο ν. 4251/2014.

Παράγραφος 43
 Παρατείνεται μέχρι την 31.12.2015, η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 
5 περ. ε του ν. 4251/2014 « 5.α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια 
χορηγείται  άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας,  εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση τους  ενώπιον των 
αρμόδιων  υπηρεσιών  του  τόπου  διαμονής  τους  εντός  ενός  (1)  έτους  από την  επίδοση  της  σχετικής 
απόφασης.
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β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, 
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη  
εργασία-παροχή  υπηρεσιών  ή  έργου  και  ανανεώνεται  με  τις  προϋποθέσεις  και  τη  διαδικασία  των 
διατάξεων  του  παρόντος  Κώδικα.  Δυνατότητα  άσκησης  ανεξάρτητης  οικονομικής  δραστηριότητας 
παρέχεται  μόνο στην περίπτωση που ο  κάτοχος  της  ανωτέρω άδειας  διαμονής  ασκούσε  ανεξάρτητη 
οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται.
Για  την  ανανέωση  των  αδειών  διαμονής  του  προηγούμενου  εδαφίου  εξετάζεται  η  συνδρομή  των 
προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον 
αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν την ανάκληση της χορηγηθείσας 
ελληνικής  ιθαγένειας  και  εξακολουθούν  να  διαμένουν  στη  χώρα.  Τυχόν  διαπίστωση  πλαστότητας 
δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε και όχι τα τέκνα 
της οικογένειας του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης της ιθαγένειας.
ε.  Στις  ρυθμίσεις  της  παρούσας  παραγράφου  υπάγονται  και  πολίτες  τρίτων  χωρών,  των  οποίων  η 
χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια ανακλήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων 
του  Κώδικα  αυτού  και  συνεχίζουν  έκτοτε  να  διαμένουν  στη  χώρα  εφόσον  οι  σχετικές  αιτήσεις 
υποβληθούν έως 31.12.2015.» 

Παράγραφος 45 
Παρατείνεται  μέχρι  31.12.2015  η  προθεσμία  υποβολής  αιτήματος  για  την  απόκτηση  του 

καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 138 
του ν. 4251/2014 «Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί 
μακρόν διαμένοντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται  
στις  διατάξεις  του άρθρου 89 παράγραφος 1α του παρόντος,  έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στο 
καθεστώς  του  επί  μακρόν  διαμένοντος  εφόσον  αποδεικνύουν  ότι  διαθέτουν  ατομικό  ή  οικογενειακό 
εισόδημα ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονομικά έτη πριν την 
ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.».

Τα ανωτέρω αφορούν και αιτήσεις που εκκρεμούν και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
που σας έχουν παρασχεθεί με το αριθ. 41301/2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας (Το επαρκές εισόδηµα 
υπολογίζεται βάσει ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος ύψους 8.500 ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί 
κατά  τα  δύο  τελευταία  οικονοµικά  έτη  πριν  την  ηµεροµηνία  υποβολής  του  σχετικού  αιτήµατος. 
Ειδικότερα, δεδοµένου ότι το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος αποκτάται αυτοτελώς, το καθεστώς 
χορηγείται  και  στους  δύο  συζύγους  µόνο  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  διαθέτουν  αµφότεροι  ατοµικό 
εισόδηµα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού, το οποίο προστιθέµενο στο εισόδηµα του ετέρου των συζύγων 
ανέρχεται στις 8.500 ευρώ κατά την τελευταία διετία).

Παράγραφος 46 
Αποτελεί μια σημαντική μεταβατική διάταξη που επιλύει ένα πολυετές, υπαρκτό και εν μέρει 

τετελεσμένο ζήτημα, με γνώμονα την αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών και την  οριστική 
επίλυσή του. Αφορά την τακτοποίηση του/της συζύγου νομίμως διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας, που 
πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• εισήλθε νόμιμα ή μη νόμιμα στη χώρα, 
• διαμένει συνεχώς μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος στη χώρα  και
• γέννησε τέκνο στην Ελλάδα, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015
• ο έτερος των συζύγων διαμένει νόμιμα στη χώρα με άδεια διαμονής διάρκειας τουλάχιστον δύο 

ετών
• Διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα όμοια με του συντηρούντος
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Ειδικά για την περίπτωση της ασφάλισης, το βιβλιάριο υγείας γίνεται δεκτό ανεξαρτήτως της 
ημερομηνίας έκδοσης ή ανανέωσής του και ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξης αυτού, αρκεί να είναι εν 
ισχύ κατά την ημερομηνία  προσκόμισης στην αρμόδια  υπηρεσία και να έχει εκδοθεί από το φορέα 
ασφάλισης του συντηρούντος, αναλόγως της επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί. (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 
ΟΑΕΕ)  Σε  όσες  περιπτώσεις  για  την  ανανέωση  των  εν  λόγω  αδειών  διαμονής  δεν  είναι  δυνατή  η 
προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, επειδή τα ασφαλιστικά ταμεία θέτουν ως προαπαιτούμενο για την 
ανανέωση της ασφάλισης την κατοχή βεβαίωσης τύπου Α΄,  θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α΄ και θα 
ζητάτε την προσκόμιση του βιβλιαρίου ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό, (βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 24 παρ. 1 περ. γ του ν. 4251/2014). 

Στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, 
ισόχρονη της άδειας διαμονής του συντηρούντος, πλην των περιπτώσεων που ο συντηρών κατέχει άδεια 
διαμονής  αόριστης,  δεκαετούς,  επί  μακρόν  διαμένοντος  ή  δεύτερης  γενιάς,  όπου  χορηγείται  άδεια 
διαμονής  διάρκειας  δύο  (2)  ετών.  Στους  ανωτέρω  παρέχεται  δικαίωμα  εργασίας  κατά  την  πρώτη 
ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

Σε  πολίτες τρίτων χωρών  που πληρούν τις προϋποθέσεις  υπαγωγής στις  ρυθμίσεις   της 
παρούσας  παραγράφου,  οι  οποίοι   έχουν  υποβάλλει  αίτημα για  εξαιρετικούς  λόγους  στη  Δ/νση 
Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης, 
παρέχεται δυνατότητα παραίτησης από την εξέταση του φακέλου τους και υποβολή νέας αίτησης 
στην  υπηρεσία  μιας  στάσης  της  Δ/νσης  Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, χωρίς την καταβολή παραβόλου, καθόσον αυτό έχει καταβληθεί και εισπραχθεί υπέρ 
του Δημοσίου. 

Η παραίτηση θα υποβάλλεται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του τόπου 
διαμονής του ενδιαφερόμενου και μέχρι την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος, με την 
οποία  θα  γίνεται  αυτόματη  ενημέρωση  του  συστήματος,  θα  διαβιβάζεται  στην  Δ/νση 
Μεταναστευτικής  Πολιτικής   του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης 
προκειμένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. 
Παράγραφοι 47 και 48 
 Αποτελούν  μεταβατικές  ρυθμίσεις  αναφορικά  με  τη  μετάπτωση  των  αδειών  διαμονής  για 
ανθρωπιστικούς λόγους,  που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
π.δ. 114/2010. 
Άρθρο 10 -Ρυθμίσεις του ν. 3907/2015 

Με το  άρθρο 10 εισάγονται διατάξεις που εισάγονται σε τροποποίηση των διατάξεων του ν. 
3907/2011,  και  αφορούν  εναρμόνιση  των  διατάξεων  του  ν.4251/2014  με  το  ν.3907/2011,  παροχή 
εξουσιοδοτήσεων προς έκδοση υπουργικών αποφάσεων για ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων ειδικότερου 
χαρακτήρα,  καθώς  και  αναστολής  διαδικασίας  επιστροφής  σε  ειδικότερες  περιπτώσεις  που  χρήζουν 
προστασίας.

Σημαντικότερη από τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι η ρύθμιση της παραγράφου 4, η οποία επί της 
ουσίας συμπληρώνει την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 και καθορίζει με σαφήνεια την 
έναρξη της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης. Έτσι, η ακολουθούμενη πλέον διαδικασία επίδοσης 
των απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων στις οποίες ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής είναι η 
ακόλουθη:

Η  σχετική  απόφαση  επιδίδεται  εντός  διαστήματος  εξήντα  ημερών  από  την  ημερομηνία 
αποστολής έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόμενο. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης 
αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης.

Εάν η σχετική απόφαση δεν επιδοθεί εντός του διαστήματος των εξήντα ημερών, κρατείται για 
διάστημα τριάντα επιπλέον ημερών, διάστημα το οποίο τίθεται συνήθως ως προθεσμία αναχώρησης.
Εντός  του  παραπάνω  διαστήματος  (των  τριάντα  ημερών)  επιδίδεται  στον  ενδιαφερόμενο  απλό 
φωτοαντίγραφο  της  σχετικής  απόφασης.  Μετά  την  παρέλευση  και  των  τριάντα  ημερών,  {συνολικό 
χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης κλήσης}, η 
αρμόδια  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  ή  η  κατά  τόπον 
αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ενημερώνει την αρμόδια αστυνομική αρχή, για την 
έναρξη της διαδικασίας επιστροφής με απομάκρυνση.
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Άρθρο 11
Διατήρηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από αλλοδαπούς συζύγους πολιτογραφημένων 
Ελλήνων 

Η  παραπάνω  ρύθμιση  παρέχει  τη  δυνατότητα  στους  αλλοδαπούς  συζύγους  ομογενών  από 
Αλβανία, να διατηρούν το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)  ακόμη και σε περιπτώσεις που 
ο ομογενής σύζυγος απόκτησε την ελληνική ιθαγένεια.  Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται  η δυνατότητα 
στους συζύγους είτε να διατηρούν το  ΕΔΤΟ, είτε να αιτούνται οποτεδήποτε Δελτίο Διαμονής ως μέλη 
οικογένειας Έλληνα. Εάν στις υπηρεσίες σας εκκρεμούν  αιτήσεις αλλογενών συζύγων ομογενών από 
Αλβανία, των οποίων ανακλήθηκε το ΕΔΤΟ, λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από τον ομογενή 
σύζυγο ή θεωρήθηκε οιονεί ανακληθέν ή προσήλθαν μετά τη λήξη του,  για χορήγηση Δελτίου Διαμονής, 
αυτές θα εξετασθούν υπό το πρίσμα των ως άνω ρυθμίσεων.

Λοιπά ζητήματα 

Με την ευκαιρία αποστολής της παρούσας σας παρέχουμε διευκρινήσεις για ζητήματα που προκύπτουν 
κατά την εφαρμογή του νόμου 4251/2014.
Συγκεκριμένα:
α)  Σε περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που  διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και στο πλαίσιο ισχύος 
της άδειας διαμονής τους ταξιδεύουν στην αλλοδαπή και γεννούν τέκνο, αυτό θεωρείται οιονεί γεννηθέν 
στην Ελλάδα και του χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
γονείς επανέρχονται στη χώρα πριν τη λήξη της άδειας διαμονής τους και έχουν δικαίωμα ανανέωσης 
αυτής. 
β) Η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας χορηγείται σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών που διέμεναν 
την  1η  Ιανουαρίου  2006  και  εξακολουθούν  να  διαμένουν  στη  χώρα  με  οριστικό  τίτλο  διαμονής, 
ανεξαρτήτως της κατηγορίας της άδειας διαμονής που κατείχαν.
γ) Κατά την ημερομηνία  ανανέωσης άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί για εξαιρετικούς λόγους δεν 
αναζητείται  ασφαλιστική  ικανότητα  του  ενδιαφερομένου  και  των  μελών  της  οικογένειάς  του  που 
αιτούνται άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, καθόσον αφορά σε αίτημα ανανέωσης 
μεταβατικής άδειας διαμονής και θεωρείται ως αρχική χορήγηση.
δ)  Για  λόγους  εκκαθάρισης  του  πληροφοριακού  συστήματος,  σε  όσες  υπηρεσίες  Αλλοδαπών  και 
Μετανάστευσης εκκρεμούν αιτήματα που έχουν υποβληθεί κατά τα έτη 2010 και προηγούμενα, για τα 
οποία οι υπηρεσίες σας έχουν κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, χωρίς ανταπόκριση των ενδιαφερομένων, 
αυτά θα αρχειοθετηθούν ως ανενεργά.
Εάν η παραπάνω ενέργεια θεωρηθεί από πολίτη τρίτης χώρας ως σιωπηρή απόρριψη και προσφύγει επ’ 
αυτής, η προσφυγή θα εξετασθεί κανονικά.

Δεδομένης της  αναγκαιότητας έκδοσης της παρούσας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δεν 
είναι δυνατή η διαβούλευση με τις υπηρεσίες σας.  Είμαστε όμως  στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω 
διευκρίνιση  και  θα  παρακαλούσαμε  τα  ερωτήματα  ή  οι  προτάσεις  που  τυχόν  προκύψουν  από  την 
εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να υποβάλλονται στην υπηρεσία μας,  ανά Διεύθυνση και όχι από 
ΥΑΜ ή μεμονωμένους προϊστάμενους ή χειριστές, ώστε οι απαντήσεις να κοινοποιούνται σε όλες τις 
υπηρεσίες και να ακολουθείται ενιαία πρακτική.

                                                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                                                       Β. Παπαδόπουλος 
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Κοινοποίηση 
1.  Υπουργείο Εξωτερικών / Γ4 Διεύθυνση
2. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
     Δ/νση Απασχόλησης / Τμήμα ΙΙΙ
3.  Υπουργείο Υγείας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
4.   ΟΑΕΔ
Γραφείο κ. Διοικητή
5.   ΟΓΑ
Γραφείο κ. Διοικητή
 6.   ΙΚΑ 
       Δ/νση Ασφάλισης- Εσόδων / Τμήμα Ειδικών Θεμάτων

 7.   ΣΕΠΕ
Γραφείο κ. Διοικητή
 8.    Συνήγορο του Πολίτη
 9.    Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
10.   ΕΔΑΜ
         

Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κας Αναπληρώτριας Υπουργού
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
4.Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (όλα τα Τμήματα της Δ/νσης )
5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 
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