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Θέμα:«Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής λόγω σπουδών». 

Σχετ: το με  ΑΠ ΦΓ 38894/24.3.06 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ.αριθμ.4415/06 

κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 398 Β’/3.4.06) περί καθορισμού του ύψους και του τρόπου 

απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του 

ν.3386/05, η προϋπόθεση των επαρκών πόρων αναζητείται μόνο στην περίπτωση υπηκόων 

τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα και 

αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 28, του ν.3386/05. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αναζητείται η ανωτέρω 

προϋπόθεση στην περίπτωση τέκνων που διέμεναν στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής 

επανένωσης, εν συνεχεία ανανέωσαν για αυτοτελή άδεια διαμονής και μετά για λόγους 

σπουδών. 

 

Σε ό,τι αφορά το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και 

σπουδών για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής, αυτό έχει οριστεί με βάση την ανωτέρω 

απόφαση, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Ως τρόποι απόδειξης νοούνται  

λογαριασμός καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε 

περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας 

διαμονής). Επισημαίνεται ότι κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να 

αναζητείται το ποσό σε μηνιαία και όχι ετήσια βάση.  
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