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ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά µε την αριθµ. 53821/2014 Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2962 Β ΄)
ΣΧΕΤ.: Το αριθµ. οικ.59008/14.11.2014 έγγραφο της υπηρεσίας µας
Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού µας και λαµβανοµένων υπόψη, τόσο του µεγάλου αριθµού εκκρεµών
αιτηµάτων στις υπηρεσίες σας και του αυξανόµενου φόρτου εργασίας, όσο και της αναγκαιότητας εφαρµογής
της αρχής της χρηστής διοίκησης, προκειµένου να µην προκληθεί πρόσθετη ταλαιπωρία των
συναλλασσόµενων πολιτών και να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών σας,
παρακαλείσθε όπως προβείτε στην έκδοση των αδειών διαµονής, εφόσον πρόκειται για εκκρεµή αιτήµατα
που είχαν υποβληθεί πριν τη δηµοσίευση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, αδιακρίτως εάν τα
υποβληθέντα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν της προβλεπόµενες παροχές ή όχι.
Αντιθέτως, για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µετά την 4η/11/2014, ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
υπουργικής απόφασης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στις ρυθµίσεις της
ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Αναφορικά µε το σηµείο (Γ) της απόφασης, η αληθής έννοια της ρύθµισης είναι ότι δεν θα πρέπει τα
ασφαλιστήρια συµβόλαια να περιλαµβάνουν ιδιαίτερα και προδήλως καταχρηστικούς όρους, που στην
πράξη ακυρώνουν την ιατρική, φαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη, όπως απαλλαγές ή διαστήµατα
αναµονής.
Ενόψει δε της εγνωσµένης δυσκολίας εντοπισµού και αναγνώρισης των ανωτέρω σηµείων, καθώς
και του µεγάλου αριθµού των συµβολαίων, ο έλεγχος των ασφαλιστήριων συµβολαίων ως προς την τήρηση
των ανωτέρω σηµείων θα πρέπει να έχει δειγµατοληπτικό χαρακτήρα και δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
προκαλεί καθυστερήσεις στις λοιπές εργασίες της υπηρεσίες σας.
Τέλος, όσον αφορά στο σηµείο (∆) της απόφασης και στην περίπτωση αδειών διαµονής χρονικής
διάρκειας µεγαλύτερης του έτους, επισηµαίνουµε ότι η ανανέωση του ασφαλιστήριου συµβολαίου που

καλύπτει χρονικό διάστηµα ενός έτους, θα πρέπει να γίνεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κάθε έτος, ώστε να
επιδεικνύεται στις υπηρεσίες σας, είτε επί τη ευκαιρία δειγµατοληπτικού ελέγχου είτε κατά την ανανέωση της
άδειας. Στην τελευταία περίπτωση – δηλαδή κατά τη διαδικασία ανανέωσης - , ο πολίτης τρίτης χώρας θα
πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία σας τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που θα καλύπτουν όλα τα
παρελθόντα έτη, διαφορετικά η άδειά του θα ανακαλείται από την ηµεροµηνία από την οποία έπαυσε η
ασφάλιση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εν λόγω υπουργική απόφαση και δεδοµένου ότι στην
παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4251/2014 προβλέπεται η υποχρέωση ανάκλησης της άδειας διαµονής
όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και εν προκειµένω οι προϋποθέσεις της διαρκούς ασφαλιστικής
κάλυψης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συγκεκριµένης άδειας διαµονής.
Ως εκ τούτου ασφαλιστήρια συµβόλαια, που έχουν συναφθεί σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη του
ελέγχου της υπηρεσίας σας ή της ηµεροµηνίας ανανέωσης της άδειας και αναδροµικά για παρελθόν
ανασφάλιστο έτος, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και η άδεια θα ανακαλείται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Κοινοποίηση
• Υπουργείο Εξωτερικών
o ∆/νση Γ4 ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen
o ∆/νση Εθιµοτυπίας
• Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
o ∆/νση Απασχόλησης, Τµήµα ΙΙΙ, Πειραιώς 40
o Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29
• Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
o ∆/νση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη
• Υπουργείο Υγείας
• ΟΑΕ∆
• ΟΓΑ
• ΙΚΑ, ∆/νση Ασφάλισης Εσόδων, Τµήµα Ειδικών Θεµάτων
• ΣΕΠΕ
• Συνήγορο του Πολίτη
• Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
Εσωτερική ∆ιανοµή
• ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
• ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
o Τµήµα Αδειών ∆ιαµονής
o Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης

