ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» (εφεξής «Κώδικας»).
Η υιοθέτηση του Κώδικα κατέστη αναγκαία, καθώς το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, όπως είναι σήµερα διαµορφωµένο, θεωρείται µεν πλήρες και ανταποκρινόµενο, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις ανάγκες των
πολιτών τρίτων χωρών, ωστόσο είναι εξαιρετικά διασπασµένο. Οι διατάξεις του β.ν. 3386/2005 έχουν σε µεγάλο
βαθµό τροποποιηθεί, συµπληρωθεί ή αντικατασταθεί, ενώ µετά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που
ενσωµατώνουν τις κοινοτικές Οδηγίες, µεγάλες ενότητες άρθρων του έχουν καταργηθεί. Επιπλέον, η πρόβλεψη έκδοσης υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθµιση ζητηµάτων εφαρµογής του νόµου, η οποία αποσκοπούσε
στην καλύτερη αποτελεσµατικότητα, την ταχύτητα ρύθµισης των θεµάτων και στην ευελιξία, εν τέλει απέβη ιδιαίτερα γραφειοκρατική, αφού στη διάρκεια ισχύος του
νόµου εκδόθηκε µεγάλος αριθµός τέτοιων αποφάσεων
που προκάλεσε δυσλειτουργίες και µεταβολές στο ήδη
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο.
Εν όψει των παραπάνω και µε διαπιστωµένη επίσης
την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων για την αντιµετώπιση δυσλειτουργιών του θεσµικού πλαισίου, οι οποίες
είτε διαπιστώθηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα
είτε οφείλονται σε µεταβολές ή διαφορετική προσέγγιση θεµάτων που ρυθµίζονται ή σχετίζονται µε την εφαρµογή της ενωσιακής νοµοθεσίας, καθιστούν αναγκαία όχι µόνο την κωδικοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας
και την έκδοση Κώδικα Μετανάστευσης αλλά και ορισµένες στοχευµένες και απαραίτητες παρεµβάσεις στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, ώστε να καταστεί περισσότερο ορθολογικό, λειτουργικό και περισσότερο συµβατό
µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της χώρας, όπως
αυτή έχει διαµορφωθεί.
O Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του Συντάγµατος από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
24 του ν. 4151/2013 (A΄103), µε την υπ’ αριθµ. 28138/
2013 (Β΄ 1522) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με
τον Κώδικα επιτυγχάνεται: α) η συγκέντρωση και συστηµατοποίηση των συναφών διατάξεων της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, γεγονός που συµβάλλει στην ευκολότερη κατανόηση του σχετικού νοµικού πλαισίου από τον
κάθε ενδιαφερόµενο, στην κατοχύρωση και ενίσχυση δικαιωµάτων αλλά και στη διευκόλυνση των αρµόδιων υπηρεσιών, β) στοχευµένες παρεµβάσεις που τροποποιούν το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο σε κρίσιµης σηµασίας ζητήµατα, όπως η προώθηση των υπηρεσιών µιας
στάσης, η απλοποίηση διαδικασιών και ο περιορισµός
του αριθµού των τύπων άδειας διαµονής που µειώνει το
λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών, η επανεξέταση των
όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η καλλιέργεια φιλικού κλίµατος για επενδύσεις από πολίτες τρί-

των χωρών, η προώθηση του καθεστώτος επί µακρόν
διαµένοντος για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν µακροχρόνια στην Ελλάδα και η υιοθέτηση ενός ειδικού ευνοϊκού καθεστώτος διαµονής για τη «δεύτερη
γενιά».
Ειδικότερα:
Ο Κώδικας Μετανάστευσης έχει συνταχθεί σύµφωνα
µε τις αρχές, διαδικασίες και µέσα καλής νοµοθέτησης
όπως προβλέπει ο ν. 4048/2012 (A΄ 34), ιδίως όσον αφορά την ταξινόµηση των ισχυουσών διατάξεων και την απαλοιφή εκείνων που έχουν απολέσει πλέον το αντικείµενο εφαρµογής τους. Στον Κώδικα ενσωµατώνονται οι
ρυθµίσεις του ν. 3386/2005 και άλλων 19 τροποποιητικών νοµοθετικών παρεµβάσεων, 6 προεδρικών διαταγµάτων, ενώ γίνεται προσπάθεια περιορισµού του απαιτούµενου αριθµού εφαρµοστικών υπουργικών αποφάσεων οι οποίες στο πλαίσιο του ν. 3386/ 2005 είχαν φθάσει
στον αριθµό των 42.
Σχετικά µε τις ουσιαστικές παρεµβάσεις στο πεδίο της
υφιστάµενης νοµοθεσίας αυτές κινούνται σε τέσσερις άξονες:
Ο πρώτος άξονας αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών. Στόχος των παρεµβάσεων είναι η µείωση του λειτουργικού και διοικητικού φόρτου και κόστους, η καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων και η διευκόλυνση των υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη λειτουργία των υπηρεσιών µιας στάσης και την απεµπλοκή
των δήµων από τη διαδικασία αδειοδότησης της διαµονής, µε τη µείωση των τύπων άδειας διαµονής από 50 σε
20, µε την αύξηση της διάρκειας της τακτικής άδειας διαµονής από ετήσια σε διετή (αρχική άδεια) και από διετή
σε τριετή (ανανέωση), µε την αποσαφήνιση των διαδικασιών επίδοσης των διοικητικών αποφάσεων, µε την καθιέρωση ειδικής διαδικασίας εκτίµησης των λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας εντός συγκεκριµένης προθεσµίας κ.ά..
Ο δεύτερος άξονας αφορά την επανεξέταση των όρων
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την καλλιέργεια
φιλικού κλίµατος για επενδύσεις από πολίτες τρίτων χωρών. Στόχος είναι ο αποτελεσµατικότερος και συνολικότερος έλεγχος της αγοράς εργασίας σε συνάρτηση µε
τις σηµερινές συνθήκες και τις πραγµατικές ανάγκες επιµέρους κλάδων αλλά και ευρύτερα της εθνικής οικονοµίας, αλλά και η υποβοήθηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος φυσικών και νοµικών προσώπων µε έδρα στο εξωτερικό. Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µε την υιοθέτηση ενός νέου περισσότερο συνεκτικού και ευέλικτου συστήµατος µετακλήσεων εργαζοµένων το οποίο
σχεδιάζεται σε κεντρικό επίπεδο και επιτρέπει στις αρµόδιες εθνικές αρχές να ελέγχουν τη ροή εισόδου νέων
µετακαλούµενων εργαζοµένων σύµφωνα µε τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας και ευρύτερα της οικονοµίας. Ταυτόχρονα, υιοθετούνται ειδικές και ευνοϊκού χαρακτήρα
ρυθµίσεις ταχείας διεκπεραίωσης (fast track) για την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο
πραγµατοποίησης ξένων επενδύσεων, ενώ επιχειρείται
και η τόνωση της εγχώριας κτηµατογοράς µε τις ρυθµίσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων
χωρών που αποκτούν ακίνητα στην Ελλάδα ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Στον ίδιο άξονα εντάσσονται
τέλος ρυθµίσεις που αποσκοπούν στον περιορισµό της
απώλειας της νόµιµης διαµονής πολιτών τρίτων χωρών
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που έχουν κατ’ αρχήν µακροχρόνια νόµιµη διαµονή στη
χώρα και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε στόχο την
καταπολέµηση άτυπων µορφών άτυπης απασχόλησης
και την αποφυγή πιέσεων για προγράµµατα νοµιµοποίησης ή επαναφοράς στη νοµιµότητα. Αυτό επιτυγχάνεται:
i) µε την αύξηση της χρονικής ισχύος των αδειών διαµονής, η οποία όπως έχει ήδη επισηµανθεί συµβάλλει επίσης σηµαντικά και στην απλούστευση των διαδικασιών
και στην εξοικονόµηση ανθρώπινων και υλικοτεχνικών
πόρων και ii) µε την αναµόρφωση του πλαισίου που διέπει την ανανέωση της άδειας διαµονής για εξαρτηµένη
εργασία και την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.
Ο τρίτος άξονας αφορά στη µεταβολή των όρων και
των προϋποθέσεων πρόσβασης σε µακροχρόνιους τίτλους διαµονής, µε στόχο την προώθηση της άδειας διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος έναντι των αδειών
διαµονής δεκαετούς διάρκειας. Μια άδεια διαµονής, η οποία, πέραν των αυξηµένων δικαιωµάτων και της ίσης
µεταχείρισης σε σειρά πεδίων της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής που συνεπάγεται για τους κατόχους της
και τον ενταξιακό της προσανατολισµό, παρέχει σε αυτούς και τη δυνατότητα να κάνουν χρήση, εφόσον το επιθυµούν, του δικαιώµατος της κινητικότητας και να µεταβούν σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε.. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται ιδίως µε τους εξής τρόπους:
i) µε τη διατήρηση µεν της άδειας δεκαετούς διάρκειας
για όσους µακροχρόνια διαµένοντες (δεκαετία νόµιµης
διαµονής, κατά την τελευταία δωδεκαετία, στη χώρα)
δεν επιθυµούν ή αδυνατούν να αξιοποιήσουν τις προβλέψεις για την άδεια επί µακρόν διαµένοντος αλλά µε την
κατάργηση της αυτοδίκαιης ανανέωσής της. Στο πλαίσιο
αυτό η ανανέωση της άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας µπορεί πλέον να διενεργείται κατ’ αρχήν µόνο µε
τους όρους και τις διαδικασίες της άδειας του επί µακρόν διαµένοντος. Εάν δεν πληρούνται οι συγκεκριµένοι
όροι, ο πολίτης τρίτης χώρας µεταπίπτει σε καθεστώς
τριετούς διαµονής, εφόσον σε κάθε περίπτωση πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες αποδεικνύουν ότι είναι οικονοµικά ενεργός, συνεχίζει να διαµένει
στην Ελλάδα και δεν αποτελεί υπέρµετρο βάρος για τα
εθνικά συστήµατα υγείας και πρόνοιας και
ii) µε την καθιέρωση τεκµηρίων πλήρωσης των όρων ένταξης από πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αναπτύξει
ισχυρούς δεσµούς µε την Ελλάδα και την ελληνική κοινωνία, όπως λ.χ. η οικογενειακή σχέση µε Έλληνα πολίτη για διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε ετών και γενικότερα η µακρόχρονη συνεχής νόµιµη διαµονή στη χώρα
iii) µε τη µεταβολή προς το ευνοϊκότερο των εισοδηµατικών κριτηρίων για την απόκτηση του καθεστώτος του
επί µακρόν διαµένοντος.
Ο τέταρτος άξονας αφορά στη διασφάλιση της νοµιµότητας της διαµονής της «δεύτερης γενιάς». Η διασφάλιση της νοµιµότητας της διαµονής για τη «δεύτερη
γενιά» αντιµετωπίζεται ως ζήτηµα που, πέραν των γενικών επισηµάνσεων που αφορούν το σύνολο των µακροχρόνια διαµενόντων αλλοδαπών, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιµετώπισης. Και αυτό γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία της η
«δεύτερη γενιά» έχει ελάχιστη επαφή µε τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιµετωπίζει την Ελλάδα ως
πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει ως τη χώρα στην οποία θα

ζήσει αυτή και τα παιδιά της, ενώ η κοινωνική της ένταξη
έχει ήδη εν τοις πράγµασι επιτευχθεί σε σηµαντικό βαθµό.
Με γνώµονα τα ανωτέρω και προκειµένου η «δεύτερη
γενιά» να µην παραµένει δέσµια των γενικών διαδικασιών και προϋποθέσεων ανανέωσης των αδειών διαµονής, µε συνέπεια να κινδυνεύει ανά πάσα στιγµή να χάσει τη νοµιµότητα της διαµονής της και να εκτεθεί στο
ενδεχόµενο της αναγκαστικής αποµάκρυνσής της από
την Ελλάδα, θεσµοθετείται µια δέσµη µέτρων που λειτουργεί ως προστατευτικό πλαίσιο και διευκολύνει την
ενταξιακή της προοπτική. Σηµαντικότερη εν προκειµένω
είναι η ρύθµιση που προβλέπει την «άδεια της δεύτερης
γενιάς» που περιέχεται στο άρθρο 109 του Κώδικα.
Ταυτόχρονα, στον Κώδικα Μετανάστευσης περιέχονται και µεταβατικού χαρακτήρα ρυθµίσεις που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση επειγόντων ζητηµάτων που έχουν ανακύψει λόγω της οικονοµικοκοινωνικής κρίσης
και της αύξησης των προβληµάτων που σχετίζονται µε
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό
υιοθετούνται µέτρα, όπως η δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαµονής µε την κατοχή βιβλιαρίου υγείας και η
δυνατότητα µετάβασης στο καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος µε µειωµένα εισοδηµατικά κριτήρια.
Εν κατακλείδι, µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου και ιδίως µε τον προτεινόµενο Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης γίνεται ένα σηµαντικό βήµα για την
εδραίωση µιας ολοκληρωµένης εθνικής µεταναστευτικής πολιτικής µε σαφή προσανατολισµό στο πεδίο της
νόµιµης µετανάστευσης. Μια µεταναστευτική πολιτική
που κινείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για
τη νόµιµη µετανάστευση θέτοντας ταυτόχρονα τις δικές
της εθνικές προτεραιότητες, οι οποίες συγκροτούνται
γύρω από τον έλεγχο της αγοράς εργασίας, την υποβοήθηση των επενδυτικών προσπαθειών για την ανάπτυξη
της οικονοµίας, τη βελτίωση των παρεχόµενων διοικητικών υπηρεσιών, τη διασφάλιση της διαµονής και των δικαιωµάτων των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν
νόµιµα στην Ελλάδα και την προώθηση της ένταξής τους
στην ελληνική κοινωνία µε σεβασµό σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις και µε ιδιαίτερη µέριµνα για όσους έχουν ισχυρούς δεσµούς µε τη χώρα και ιδίως τη δεύτερη γενιά.
Κατ’ άρθρον ανάλυση
Το σχέδιο νόµου αποτελείται από εκατόν σαράντα ένα
(141) άρθρα.
Ειδικότερα:
Ο Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου αποτελείται από τρία µέρη και συνολικά 141 άρθρα. Το
πρώτο µέρος ρυθµίζει τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα και τη διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.
Το πρώτο µέρος του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης αποτελείται από 8 κεφάλαια και περιλαµβάνει τα άρθρα 1 έως 31. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει γενικές διατάξεις (άρθρα 1 και 2). Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει ρυθµίσεις για τη διαδικασία εισόδου και εξόδου από τη χώρα (άρθρα 3 έως 5). Το τρίτο κεφάλαιο
περιέχει ρυθµίσεις σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής και
τις προβλεπόµενες διοικητικές διατυπώσεις (άρθρα 6 έως 10). Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει ρυθµίσεις σχετικά
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µε τη διαµονή για εργασία και άσκηση επαγγελµατικής
δραστηριότητας (άρθρα 11 έως 18). Το πέµπτο κεφάλαιο
περιέχει ρυθµίσεις για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής για ανθρωπιστικούς και άλλους λόγους (άρθρα 19 έως 21). Το έκτο κεφάλαιο περιέχει ρυθµίσεις
σχετικά µε τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις κυρώσεις (άρθρα 22 έως 24). Το έβδοµο κεφάλαιο περιέχει
ρυθµίσεις σχετικά µε την ανάκληση άδειας διαµονής και
τις διαδικαστικές εγγυήσεις (άρθρα 25 και 26), ενώ το όγδοο κεφάλαιο περιέχει ρυθµίσεις σχετικά µε υποχρεώσεις υπηρεσιών, υπαλλήλων, συµβολαιογράφων, εργοδοτών, µεταφορέων κ.ά. (άρθρα 27 έως 31).
Το δεύτερο µέρος του Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης αποτελείται από 6 τµήµατα και περιλαµβάνει τα άρθρα 32 έως 128. Το πρώτο τµήµα περιέχει τις ρυθµίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών
µε σκοπό τις σπουδές, την εθελοντική υπηρεσία και άλλες διατάξεις σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/114 ΕΚ (άρθρα 32 έως 49). Το δεύτερο τµήµα περιέχει τις ρυθµίσεις
για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών - θυµάτων εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών
σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/81/ΕΚ (άρθρα 50 έως 57).
Το τρίτο τµήµα περιέχει ρυθµίσεις για την ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας σύµφωνα µε την Οδηγία
2005/71/ΕΚ (άρθρα 58 έως 69). Το τέταρτο τµήµα περιέχει ρυθµίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για
οικογενειακή σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ και
ρυθµίσεις για τα µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη (άρθρα 70 έως 88). Το πέµπτο τµήµα περιέχει ρυθµίσεις για
το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί
µακρόν διαµένοντες σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/
109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου 2003, καθώς και ρυθµίσεις
προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 που τροποποιεί την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου επεκτείνοντας το πεδίο εφαρµογής της και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας (άρθρο 89 έως 109). Το έκτο
τµήµα περιέχει ρυθµίσεις για την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/50/ΕΚ (άρθρο 110 έως
128).
Το τρίτο µέρος του Κώδικα Μετανάστευσης αποτελείται από τρία κεφάλαια και περιλαµβάνει τα άρθρα 129 έως 139. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει ρυθµίσεις για την
κοινωνική ένταξη (άρθρο 129). Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει ρυθµίσεις οργανωτικού χαρακτήρα (άρθρο 130 έως 138). Το τρίτο κεφάλαιο περιέχει µεταβατικές ρυθµίσεις (άρθρο 139).
Πιο συγκεκριµένα:
Στο άρθρο 1 περιέχονται οι ορισµοί που προσδιορίζουν
τόσο το περιεχόµενο των εννοιών του Κώδικα όσο και τα
όρια ερµηνείας των σχετικών ρυθµίσεων.
Στο άρθρο 2 καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Κώδικα και ορίζεται ότι οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν
έχουν εφαρµογή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του, στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: α) στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β)
στους υπηρετούντες σε διπλωµατικές και προξενικές
αρχές υπαλλήλους, γ) στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία,

δ) στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραµείνουν
στην Ελλάδα µε βάση προσωρινή προστασία ή ζήτησαν
την άδεια να παραµείνουν για το λόγο αυτόν και αναµένουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, ε) στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας.
Στο άρθρο 3 περιέχονται οι ρυθµίσεις που αφορούν
τον καθορισµό των σηµείων επιτρεπόµενης εισόδου-εξόδου από τη χώρα και την άσκηση του σχετικού ελέγχου από τις αρµόδιες αρχές. Σύµφωνα µε τις εν λόγω
ρυθµίσεις ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται
στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ενεργείται από τις κατά τόπους αρµόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνοµικές αρχές.
Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορεί να υποχρεώσουν σε
άµεση αναχώρηση διερχόµενο πολίτη τρίτης χώρας αν
διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου, όταν αυτή
απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του ταξιδιού
του, τόσο για τη χώρα προορισµού όσο και τις ενδιάµεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ’ ανάγκη θα
διέλθει.
Στο άρθρο 4 περιέχονται ρυθµίσεις σχετικά µε την απόρριψη αιτηµάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, αλλά
και ρυθµίσεις σχετικά µε την άρνηση εισόδου σε πολίτες
τρίτων χωρών. Επισηµαίνεται ότι ειδικής αιτιολογίας
χρήζουν οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών: α. πολίτες τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Έλληνα, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση λε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του παρόντος Κώδικα, β. πολίτες τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ. Πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος, διαµονή, εγκατάσταση και απασχόληση στην Ελλάδα ζητείται κατ’ εφαρµογή του δικαίου της Ε.Ε., δ. δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα µέλη της οικογένειάς τους και ε. πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µετακινούνται στην
Ελλάδα για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο
σχετικής συµβατικής υποχρέωσης.
Σε περίπτωση άρνησης εισόδου από τις αρµόδιες αρχές ελέγχου επιδίδεται στον πολίτη τρίτης χώρας αιτιολογηµένη απόφαση η οποία αναφέρει τους συγκεκριµένους λόγους άρνησης και έχει τη µορφή τυποποιηµένου
εντύπου (Ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου στα σύνορα),
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Συνόρων SCHENGEN
[(Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006
για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα) άρθρο 13
(2) και στο παράρτηµα V όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 610/2013)].
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 ορίζεται ρητά ότι δεν
απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν
ακόµη στερείται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Επίσης, µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 εισάγεται
διάταξη σύµφωνα µε την οποία στις περιπτώσεις απαγόρευσης εισόδου του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα
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που είναι κάτοχος άδειας διαµονής σε ισχύ ή βεβαίωσης
υποβολής αιτήµατος µε πλήρη δικαιολογητικά δεν παρακρατείται το νοµιµοποιητικό έγγραφο του ενδιαφερόµενο µέχρι την έκδοση απόφασης για την ανάκληση ή µη
της άδειας διαµονής ή την απόρριψη εκκρεµούς αιτήµατος.
Στο άρθρο 5 περιέχονται ρυθµίσεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα έγγραφα που οφείλει να
κατέχει ο πολίτης τρίτης χώρας για την είσοδό του στην
Ελλάδα. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 περιέχεται
ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία, η περίοδος ισχύος µιας
χορηγηθείσας θεώρησης ή/και η επιτρεπόµενη διάρκεια
παραµονής µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε το άρθρο
33 του Κανονισµού 810/2009 εφόσον ο κάτοχος της θεώρησης διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης και παρέχει
αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ανωτέρας βίας ή
ανθρωπιστικών λόγων που τον εµπόδισαν να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της θεώρησης ή της επιτρεπόµενης διάρκειας διαµονής. Η παράταση αυτή πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες αρχές του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για τη σχετική παράταση θεώρησης χρεώνεται τέλος
30 ευρώ. Η παράταση των θεωρήσεων λαµβάνει τη µορφή αυτοκόλλητης θεώρησης.
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 ορίζεται επίσης ότι 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.
Στο άρθρο 6 περιέχονται οι γενικές προϋποθέσεις του
δικαιώµατος διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών. Το δικαίωµα διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόµιµα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του
Κώδικα αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Να
είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από τη χώρα µας. β) Να είναι κατ’ αρχήν κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από
τους λόγους του νόµου, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων
ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα. γ) Να µη θεωρούνται
απειλή για τη δηµόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή
τις διεθνείς σχέσεις και να µην είναι καταχωρισµένοι ως
ανεπιθύµητοι στις εθνικές βάσεις δεδοµένων. Ως κριτήρια για τη συνδροµή των λόγων και δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας, συνεκτιµώνται: i) η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργηµα ή πληµµέληµα
σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει µε την χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής, iii) άλλοι λόγοι δηµόσιας τάξης, οι οποίοι
θα πρέπει να µνηµονεύονται ειδικώς και αιτιολογηµένα
στη σχετική απόφαση, iv) ιδιαιτέρως εξαιρετικoί λόγοι,
ειδικώς αιτιολογηµένοι, που αφορούν σε ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη υποχρεούνται να απαντήσουν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν εγκαίρως γνώµη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας διαµονής, εκτός αν τούτο ζητηθεί ειδικώς
από τις ανωτέρω υπηρεσίες. δ) Να µην αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και ε) να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς. Η ασφάλιση µπορεί να
είναι και ιδιωτική, εφόσον δεν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη Χώρα για εργασία και τα

µέλη των οικογενειών τους.
Στο άρθρο 7 ορίζεται ότι πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για έναν από
τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος, οφείλει να ζητήσει ευθύς µετά την είσοδό του
στη χώρα άδεια διαµονής για τον ίδιο λόγο, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων άρθρων του παρόντος Κώδικα,
εάν πληροί τις προβλεπόµενες από τον Κώδικα αυτόν
προϋποθέσεις.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 ορίζονται οι νέες µειωµένες σε αριθµό κατηγορίες αδειών διαµονής, καθώς
και οι τύποι αδειών που περιλαµβάνονται σε αυτές. Πιο
συγκεκριµένα καθιερώνεται: α) άδεια διαµονής για εργασία και επαγγελµατικούς λόγους (περιλαµβάνει τους τύπους: Α1. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου, Α2. Εργαζόµενοι ειδικού σκοπού,
Α3. Επενδυτική δραστηριότητα, Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε κάρτα»), β) προσωρινή διαµονή
(Β1. Εποχική εργασία , Β2. Αλιεργάτες, Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, Β4. Πολίτες τρίτων χωρών
που µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας, Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που µετακινούνται από
επιχείρηση εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα µε σκοπό την
παροχή υπηρεσίας, Β6. Αρχηγοί οργανωµένων οµάδων
τουρισµού, Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν σε προγράµµατα
πρακτικής άσκησης), γ) άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς ή άλλους λόγους (Γ1. Ανθρωπιστικοί
λόγοι, Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι, Γ3. Δηµόσιο συµφέρον, Γ4.
Άλλοι λόγοι), δ) Άδεια διαµονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελµατική κατάρτιση (Δ1.
Σπουδές, Δ2. Εθελοντική εργασία, Δ3. Έρευνα, Δ4. Επαγγελµατική κατάρτιση), ε) άδεια διαµονής για θύµατα
εµπορίας ανθρώπων και παράνοµης διακίνησης µεταναστών, στ) άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση
(ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, ΣΤ2. Μέλη
οικογένειας Έλληνα ή οµογενούς, ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια
διαµονής µέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή οµογενούς, ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής µελών οικογένειας Έλληνα), ζ) άδεια διαµονής µακράς
διάρκειας (Ζ1. Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος,
Ζ2. Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς, Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας).
Η προσωρινή διαµονή της περίπτωσης β΄ δεν απαιτεί
τη χορήγηση άδειας διαµονής αλλά αρκεί η κατοχή ειδικής για την κάθε περίπτωση θεώρησης εισόδου από τις
προξενικές αρχές. Με τον τρόπο αυτόν αφ’ ενός οι ενδιαφερόµενοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή σχετικού
αιτήµατος κατά τη διαµονή τους στη χώρα αφ’ ετέρου
µειώνεται ο διοικητικός φόρτος των αρµόδιων υπηρεσιών των αποκεντρωµένων διοικήσεων
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 7, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, αυξάνεται η διάρκεια ισχύος
της αρχικής άδειας διαµονής από ετήσια σε διετή και η
ανανέωσή της από διετής σε τριετής.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι πολίτης
τρίτης χώρας που επιθυµεί να αποκτήσει άδεια διαµονής
στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, οφείλει κατ’ αρχήν, µετά την είσοδό του στη χώρα
και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου που κατά
περίπτωση κατέχει, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή
της.
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Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 ορίζεται ως υπηρεσία
υποβολής των αιτηµάτων χορήγησης άδειας διαµονής η
υπηρεσία µιας στάσης της αρµόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του αιτούντος ή στην αρµόδια
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν. 4018/2011 (Α΄ 215). Η υποβολή των αιτήσεων για τη
χορήγηση αρχικής άδειας διαµονής, η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας
διαµονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο µπορεί να γίνεται είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε µε
εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από
συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης µε πλήρη δικαιολογητικά ετήσιας διάρκειας µε την οποία ο κάτοχός της
διαµένει νοµίµως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει.
Με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 ορίζεται ότι η άδεια διαµονής εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Υπουργού
Εσωτερικών, ανάλογα µε τις ειδικότερες κατά περίπτωση προβλέψεις του Κώδικα.
Στο άρθρο 9 ορίζονται οι προθεσµίες και οι προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαµονής
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 διασαφηνίζεται ότι εκπρόθεσµα, πέραν του µηνός από τη λήξη
της άδειας διαµονής, αιτήµατα δεν παραλαµβάνονται, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος επικαλείται, αποδεδειγµένα,
λόγους ανωτέρας βίας.
Στο άρθρο 10 ορίζεται η διαδικασία και οι προθεσµίες
επιδόσεων των αδειών διαµονής και των ανακλητικών ή
απορριπτικών αποφάσεων στους ενδιαφερόµενους.
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν δυσλειτουργίες που οδηγούσαν σε κατάχρηση δικαιωµάτων ορίζεται προθεσµία εξήντα ηµερών για την επίδοση των αποφάσεων
και καθιερώνεται ως µοναδικό µέσο ενηµέρωσης η έγγραφη κλήση.
Στο άρθρο 11 ορίζεται η διαδικασία της µετάκλησης
πολιτών τρίτων χωρών, για µόνιµη, εποχιακή ή απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Σηµαντική πολιτικά είναι η παράγραφος 2 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου µε το οποίο εισάγεται διαδικασία καθορισµού όγκου εισδοχής
µεταναστών. Με την προτεινόµενη ρύθµιση η συγκεκριµένη διαδικασία αποκτά έντονα χαρακτηριστικά κοινωνικής και πολιτικής διαβούλευσης, καθώς για πρώτη φορά
εµπλέκονται οι κοινωνικοί εταίροι µέσω της ΟΚΕ. Και
τούτο επειδή η είσοδος και διαµονή µεταναστών στη
Χώρα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και εντόνως
ερειζόµενα κοινωνικά και πολιτικά διακυβεύµατα της εποχής.
Επιπρόσθετα, η διερεύνηση των αναγκών σε εργατικό
δυναµικό, σε πρώτο βαθµό, ανατίθεται πλέον στις Διεθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών και όχι των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθόσον στις εν λόγω Διεθύνσεις έχουν δοθεί, µεταξύ άλλων, αρµοδιότητες, όπως η
παραλαβή των αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων, ο έλεγχος των στοιχείων, η αξιολόγησή τους, η παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης και η ολοκλήρωση και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει-

τουργίας, η καταγραφή των νέων θέσεων εργασίας που
δηµιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριµένων επενδύσεων, η γνωµοδότηση για κάθε θέµα τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος, για το οποίο ζητείται η παροχή
γνώµης κ.λπ.. Παράλληλα υπάρχει πρόνοια, µέσω πρόβλεψης εξουσιοδοτικής διάταξης, ως προς την αναστολή των µετακλήσεων από τρίτες χώρες για λόγους εθνικού συµφέροντος, εθνικής οικονοµίας ή διµερών σχέσεων, ιδίως σε περίπτωση κατά την οποία συγκεκριµένη
τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται στον τοµέα των επιστροφών των πολιτών της.
Σηµαντική επίσης κρίνεται η πρόβλεψη του καθορισµού των όγκων εισδοχής ανά διετία, γεγονός που συµβάλλει στον καλύτερο προγραµµατισµό των επιχειρήσεων και στην αποφυγή «φωτογραφικών αιτήσεων µετάκλησης», αφού παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας δεξαµενής, η οποία θα παρέχει σε σοβαρά και υγιή οικονοµικά, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν µακροπρόθεσµη προοπτική, τη χρησιµοποίηση του εργαλείου
της µετάκλησης σε πραγµατικό χρόνο στη βάση πραγµατικών αναγκών.
Στο άρθρο 12 ορίζονται τα πρακτικά ζητήµατα εφαρµογής της διαδικασίας των µετακλήσεων για εξαρτηµένη
εργασία και στα άρθρα 13 και 14 ρυθµίζονται διαδικαστικά ζητήµατα της µετάκλησης εποχιακά απασχολούµενων και αλιεργατών.
Στο άρθρο 15 ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης και
ανανέωσης άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία. Οι
προϋποθέσεις χορήγησης της αρχικής άδειας διαµονής
είναι η κατοχή αντίστοιχης θεώρησης εισόδου και η προσκόµιση σύµβασης εργασίας από την οποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Για την ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία, ο πολίτης
τρίτης χώρας οφείλει να καταθέσει αίτηση, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 11 του παρόντος, και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας,
σε ισχύ, από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και η πραγµατοποίηση ελάχιστου αριθµού ηµεροµισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα µε δικαίωµα εξαγοράς µέχρι
ποσοστού 20% του απαιτούµενου βάσει της ανωτέρω απόφασης αριθµού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή
τριετούς άδειας διαµονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να
συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας ή τριετίας.
Σηµαντική καινοτοµία της εν λόγω ρύθµισης αποτελεί
η παράγραφος 6 µε την οποία ενοποιείται η άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία και ανεξάρτητες υπηρεσίες
ή έργο, κατά την ανανέωση της αρχικής άδειας διαµονής. Η εν λόγω ρύθµιση αποτελούσε πάγιο αίτηµα των
µεταναστών, καθώς, λόγω της δηµοσιονοµικής κατάστασης, υφίσταται αναγκαιότητα πολλαπλών µεταβολών
του εργασιακού status, δυνατότητα η οποία, µε το προγενέστερο νοµικό καθεστώς, είχε καταστεί απαγορευτική.
Επίσης, σηµαντική θεωρείται η παράγραφος 7, σύµφωνα µε την οποία ο κάτοχος άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία µπορεί να ασκήσει, υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα µόνον εφόσον αποκτήσει άδεια
διαµονής µακράς διάρκειας. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο,
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καθόσον µε το προηγούµενο νοµικό πλαίσιο δίνονταν η
δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας κατά την ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία, µε αποτέλεσµα να καθίσταται η διαδικασία ανενεργή και να λειτουργεί µε επίφαση νοµιµότητας, αφού ο πολίτης τρίτης χώρας προχωρούσε στην έναρξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας και στην εκµετάλλευση της ευκαιρίας, χωρίς να έχει εγκριθεί το αίτηµά του, γεγονός που οδηγούσε στην απόρριψη των αιτήσεων ανανέωσης αφού η δραστηριότητα δεν αναπτυσσόταν υπό τους όρους της προγραµµατισµένης επένδυσης.
Με το άρθρο 16 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής για επενδυτική δραστηριότητα είτε αφορά άµεσες επενδύσεις αλλοδαπών ή ηµεδαπών είτε στρατηγικές επενδύσεις.
Το εν λόγω άρθρο κρίνεται ως ιδιαίτερα σηµαντικό, αφού εισάγει καινοτόµες ρυθµίσεις µε τις οποίες, συµπληρώνεται, προς την κατεύθυνση της συναντίληψης
και της προαγωγής του δηµοσίου συµφέροντος, και το
θεσµικό πλαίσιο της µεταναστευτικής νοµοθεσίας.
Έτσι, προς άρση όλων των γραφειοκρατικών εµποδίων
και την ταχεία διαδικασία όλων των προαπαιτούµενων
για την υλοποίηση επενδύσεων που προάγουν το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας, η συνεισφορά των υπηρεσιών µετανάστευσης καθίσταται ουσιώδης.
Συγκεκριµένα, επιχειρείται η καθιέρωση µίας ειδικής
διαδικασίας έκδοσης αδειών διαµονής µε κύριο χαρακτηριστικό την ελαχιστοποίηση των χρόνων έκδοσή τους.
Ειδικότερα, µε το κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 16 καθιερώνεται ειδική διαδικασία, τίθενται προθεσµίες, αυξάνεται η χρονική διάρκεια των αδειών διαµονής (πενταετής
ανανεώσιµη), δεν τίθεται ελάχιστο όριο ποσού ανά επένδυση και µεταφέρεται η ευθύνη έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων και της σκοπιµότητας εισόδου και διαµονής
πολιτών τρίτων χωρών που κρίνονται απαραίτητοι για
την υλοποίηση της επένδυσης, από τις αναρµόδιες επιτροπές που λειτουργούσαν στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, στο καθ’ ύλη αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Με το κεφάλαιο Β΄ εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν
ειδικώς στρατηγικές επενδύσεις Συγκεκριµένα, µε τις
νέες διατάξεις και µε µόνη προϋπόθεση την υποβολή
σχετικής πρότασης του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών, εκκινείται διαδικασία ταχείας αδειοδότησης, µε χορήγηση µακροχρόνιας άδειας διαµονής (µέχρι δέκα έτη)
περαιτέρω ανανεώσιµης.
Συγκεκριµένα:
Με την παράγραφο 1 του κεφαλαίου Α΄, ορίζεται ότι επιτρέπεται η είσοδος και η διαµονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονοµία. Για την υλοποίηση της επένδυσης επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαµείνουν στη χώρα µέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, αναλόγως του ύψους της επένδυσης, προκειµένου:
α) να προβούν στις απαιτούµενες, από την ελληνική
νοµοθεσία, ενέργειες για την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης ως υψηλόβαθµα στελέχη, οικονοµικοί και νοµικοί σύµβουλοι,
β) να παρέχουν υπηρεσίες κατά το στάδιο υλοποίησης
της επένδυσης ως εµπειρογνώµονες και µεσαία στελέχη,

γ) να απασχοληθούν στην επιχείρηση ως εξειδικευµένο υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό, κατά το στάδιο λειτουργίας της επένδυσης.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ως προϋπόθεση για να
επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή των ανωτέρω πολιτών
τρίτων χωρών στην Ελλάδα σχετική εισήγηση του Τµήµατος Παρακολούθησης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων,
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αναφορικά µε τη σκοπιµότητα χορήγησης άδειας διαµονής, στους πολίτες τρίτων χωρών, σε σχέση µε την επένδυση,
Με την παράγραφο 7 ορίζεται για πρώτη φορά ότι χρήση των διατάξεων του παρόντος άρθρου µπορεί να γίνει
και από ηµεδαπές εταιρείες, στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγµατοποιούν, ρύθµιση που αποτελούσε
πάγιο αίτηµα Ελλήνων επιχειρηµατιών.
Με την παράγραφο 1 του κεφαλαίου Β΄ ορίζεται ότι επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προηγουµένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου (Visa D),
µέχρι δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών, ανά επένδυση,
που κρίνονται απαραίτητοι, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως
«Στρατηγικές Επενδύσεις», µετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (Α΄ 204).
Η θεώρηση χορηγείται ατελώς, µε την προσκόµιση της
απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει την επένδυση ως
«Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών τρίτων χωρών, µε το
φορέα της στρατηγικής επένδυσης.
Στους εν λόγω πολίτες χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.
Επιπρόσθετα ορίζεται ότι οι υπαγόµενοι στις διατάξεις
των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
1 του άρθρου 71 του παρόντος Κώδικα, να συνοδεύονται
από τα µέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται
άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει
ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων,
καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Το άρθρο 17 περιλαµβάνει ένα πλέγµα ρυθµίσεων, µε
τις οποίες κωδικοποιούνται σειρά διατάξεων που υφίσταντο διάσπαρτες σε νόµους και κανονιστικές πράξεις,
στο πλαίσιο των οποίων ρυθµίζονταν ζητήµατα εισόδου
και διαµονής στην Ελλάδα, πολιτών τρίτων χωρών, προκειµένου αυτοί να απασχοληθούν, µε κύριο γνώµονα την
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Οι εν λόγω
πολίτες τρίτων χωρών εισέρχονται στη χώρα µε εθνική
θεώρηση εισόδου, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας της
µετάκλησης, βάσει ειδικής νοµοθεσίας, ειδικών διακρατικών συµφωνιών, για την προαγωγή της παιδείας, του πολιτισµού, του αθλητισµού, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της εθνικής οικονοµίας. Οι υπόψη
εργαζόµενοι αποτελούν πλέον ενιαία κατηγορία και
λαµβάνουν άδεια διαµονής για εργασία, ειδικού σκοπού.
Δεδοµένου ότι το εργασιακό καθεστώς των εν λόγω πολιτών τρίτων χωρών παρουσιάζει ιδιοµορφίες, αφού η επαγγελµατική τους ιδιότητα τους παρέχει δυνατότητα
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να ασκούν παράλληλες δραστηριότητες (λ.χ. εξαρτηµένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα) αποτελούσε σηµείο τριβής µε τις
συναρµόδιες υπηρεσίες. Στις άδειες διαµονής των συγκεκριµένων πολιτών τρίτων χωρών θα αναγράφεται
πλέον η επαγγελµατική τους ιδιότητα, γεγονός που συνδυαζόµενο µε τη µη δυνατότητα µεταβολής σκοπού, θα
διευκολύνει ουσιαστικά τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες οι
οποίες θα αντιµετωπίζουν τους υπόψη πολίτες τρίτων
χωρών, αναλόγως της επαγγελµατικής τους ιδιότητας,
οµοίως µε τους ηµεδαπούς.
Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών:
α. Μέλη διοικητικών συµβουλίων, µέτοχοι, διαχειριστές, νόµιµοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ηµεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόµιµα εµπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
β. Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συµφωνιών ή εισηγήσεων αρµόδιων ελληνικών
αρχών.
γ. Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών του ν. 27/1975 (Α΄ 77) που ασχολούνται στη
θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων.
δ. Υπαλληλικό προσωπικό και νόµιµοι εκπρόσωποι που
απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), ν. 378/
1968 (Α΄ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2234/1994
(Α΄ 142), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953
(Α΄ 317).
ε. Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιοµηχανίες ή µεταλλεία υπό τους όρους, πλην του χρόνου διαµονής,
που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (Α΄ 130).
στ. Αθλητές και προπονητές αθλήµατος, που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την
εγγραφή, µεταγραφή ή πρόσληψη τους σε αναγνωρισµένο αθλητικό σωµατείο, σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρία
(Α.Α.Ε.) ή σε Τµήµα Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.)
ζ. Πνευµατικοί δηµιουργοί που παράγουν έργα πνευµατικού περιεχοµένου, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες,
σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, µουσικοί,
τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι.
η. Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής
θρησκείας στη χώρα που ασκούν αποκλειστικά ιερατικά
καθήκοντα.
θ. Ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί
στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνία.
ι. Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστηµονική
δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ια. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν µε
άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στην
Ελλάδα.
Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 71, να συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς
τους στα οποία χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.
Με το άρθρο 18, στο πλαίσιο της απλούστευσης των
διαδικασιών, της µείωσης του αριθµού των χορηγούµε-

νων τύπων αδειών διαµονής και της αποφυγής διοικητικού φόρτου αλλά και εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων
χωρών και των εργοδοτών τους, καταργούνται οι άδειες
διαµονής που χορηγούνται για µικρό χρονικό διάστηµα
που συναρτάται µε την ολοκλήρωση συγκεκριµένου σκοπού και αντικαθίστανται µε εθνικές θεωρήσεις εισόδου
που παρέχουν δικαίωµα εργασίας.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
α. Εποχικά εργαζόµενοι.
β. Αλιεργάτες.
γ. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή.
δ. Εργαζόµενοι νόµιµα σε επιχείρηση εγκατεστηµένη
σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου οι οποίοι µετακινούνται στην
Ελλάδα για παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυµβαλλοµένου, ο οποίος
ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα.
ε. Εργαζόµενοι ως εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό
σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα και για την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας, µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που
ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση, από την οποία µετακινείται ο πολίτης τρίτης
χώρας, έχει συνάψει σύµβαση προµήθειας, µε την οποία
προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση των προµηθευόµενων
ειδών.
στ. Αρχηγοί οργανωµένων Οµάδων Τουρισµού (Tour
Leaders), που εισέρχονται στη χώρα για το συγκεκριµένο σκοπό.
ζ. Αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευµένο προσωπικό που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη χώρα
για προετοιµασία εν όψει συµµετοχής τους σε διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις.
η. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό
την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών
τους, έναντι αποζηµίωσης, που επιτρέπει τη διαµονή για
εργασιακούς λόγους, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες.
Με το άρθρο 19 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτες τρίτων
χωρών για ανθρωπιστικούς λόγους.
Το εν λόγω άρθρο αποτυπώνει σαφώς το πνεύµα του
Κώδικα, για ουσιαστική αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, περιορισµό των υπογραφών και απλούστευση των διαδικασιών.
Για πρώτη φορά ενοποιείται, σε εθνικό επίπεδο, το καθεστώς χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, αφού στον παρόντα Κώδικα,
ενσωµατώνεται και η κατηγορία των πολιτών τρίτων χωρών, των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία, που ελάµβανε άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Καθιερώνονται νέες κατηγορίες δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος και διευρύνεται το πεδίο προστασίας
θυµάτων και ουσιωδών µαρτύρων εγκληµατικής και ρατσιστικής βίας, εµπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής
βίας, σε εργαζόµενους που απασχολήθηκαν µε ιδιαίτερα
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καταχρηστικούς όρους εργασίας, καθώς και σε πρόσωπα
που παρακολουθούν εγκεκριµένο κατά νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής εξάρτησης.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 του άρθρου 19 ορίζονται οι κατηγορίες,
οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης
άδειας διαµονής, οι οποίες εκδίδονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
Οι άδειες αυτές αφορούν:
α. Σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων ανεξαρτήτως από τη
συνεργασία τους ή όχι µε τις διωκτικές Αρχές εφόσον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισµού από τον αρµόδιο
Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
β. Σε θύµατα και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών ή
ρατσιστικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και στην παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 3304/05 (Α΄ 16), καθώς και σε θύµατα
και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών πράξεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 187, 309 και 310 Π.Κ ή τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος και τελούνται σε βάρος της ζωής, της υγείας, της σωµατικής ακεραιότητας,
της περιουσίας, της ιδιοκτησίας και της προσωπικής και
γενετήσιας ελευθερίας, εφ’ όσον έχει ασκηθεί γι’ αυτές
ποινική δίωξη ή έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση
και µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή να
τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Η συνδροµή των ως άνω
προϋποθέσεων διαπιστώνεται µε πράξη του αρµόδιου
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο πριν όσο και µετά την άσκηση ποινικής δίωξης. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Εάν τα ανωτέρω
πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή, η άδεια
διαµονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η θεραπεία τους.
γ. Σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζόµενα στο ν. 3500/2006. Η διάρκεια της αρχικής άδειας
διαµονής είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε
φορά µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Ισόχρονη άδεια διαµονής χορηγείται και στα ανήλικα τέκνα των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας ή
στον ενήλικα που ασκεί την επιµέλεια των ανηλίκων θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας εφόσον αυτός δεν είναι
το ίδιο πρόσωπο µε τον φερόµενο δράστη του εγκλήµατος.
δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν
είτε µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε
ως ανήλικοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 89
του ν. 4052/2012. Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι
κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας
των νόµιµα απασχολούµενων εργαζοµένων, έχοντας
σοβαρή επίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε αυτές περιλαµβάνονται ιδίως διακρίσεις λόγω
φύλου.
ε. Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η
συνδροµή σοβαρών προβληµάτων υγείας, καθώς και η
διάρκεια της θεραπείας διαπιστώνονται µε πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση κατά την οποία το
πρόβληµα υγείας αναφέρεται σε λοιµώδες νόσηµα, για
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του Υπουργού Υγείας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος
για τη δηµόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής για πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά

προβλήµατα υγείας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής.
στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται
αίτηση για διεθνή προστασία µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010.
Για τη χορήγηση άδειας διαµονής της παρούσας κατηγορίας, λαµβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειµενική αδυναµία αποµάκρυνσης ή επιστροφής του στη Χώρα καταγωγής ή συνήθους διαµονής του για λόγους ανωτέρας
βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή µέλους της
οικογενείας του, διεθνής αποκλεισµός της χώρας του, ή
συνδροµή στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου της ρήτρας µη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύµβασης
για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και
των θεµελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256) ή του άρθρου 3 της
Σύµβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεµβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 1782/1988 (Α΄ 116).
Το σχετικό αίτηµα χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζεται µόνον εφόσον η υπόθεση του
ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας έχει παραπεµφθεί
στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρµόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ΄ του π.δ. 113/2013
κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδροµής στο
πρόσωπο του αιτούντος µιας ή περισσοτέρων προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
ζ. Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριµένο κατά
νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής εξάρτησης, όπως
τούτο αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του προγράµµατος. Η διάρκεια της αρχικής άδειας
διαµονής είναι ετήσια. Μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Η άδεια διαµονής παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης
εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου.
η. Σε γονείς ανήλικων ηµεδαπών. Η διάρκεια της άδειας διαµονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης
εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.
Με την παρ. 2 του άρθρου 19 ορίζονται οι κατηγορίες,
οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης
άδειας διαµονής, οι οποίες εκδίδονται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του
τόπου διαµονής του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας.
Οι κατηγορίες αυτές αναφέρονται σε:
α. Ενήλικους, ανίκανους να επιµεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικους που αποδεδειγµένα χρήζουν προστατευτικών µέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές
περιβάλλον είναι αδύνατη.
β. Ανήλικους, η επιµέλεια των οποίων έχει ανατεθεί µε
απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεµής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών.
γ. Θύµατα εργατικών ατυχηµάτων και λοιπών ατυχη-
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µάτων που καλύπτονται από την ελληνική νοµοθεσία,
για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραπεία ή συνταξιοδοτούνται για την ίδια αιτία. Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της άδειας διαµονής σε πρόσωπα της εν λόγω κατηγορίας είναι η κατοχή
από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής.
δ. Ανήλικοι φιλοξενούµενοι σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρµόδιων Υπουργείων.
ε. Ενήλικους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και
όσους φοίτησαν έξι (6) τουλάχιστον έτη σε ελληνικό
σχολείο πριν ενηλικιωθούν, εφόσον εξακολουθούν να
διαµένουν µόνιµα στη Χώρα. Η διάρκεια της άδειας διαµονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και µπορεί να ανανεωθεί µόνον για έναν από τους λόγους του παρόντος
Κώδικα.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε
πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαµονής
χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής αδυναµίας εφοδιασµού του ενδιαφερόµενου µε
διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της
αρµόδιας Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κώδικα.
Για την εξέταση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 19 δεν καταβάλλεται παράβολο, εκτός της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 για
την οποία καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Στις ρυθµίσεις του άρθρου 20 περιλαµβάνονται περιπτώσεις που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες του άρθρου 19 του παρόντος, καθώς και περιπτώσεις πολιτών
τρίτων χωρών η διαµονή των οποίων στη Χώρα επιβάλλεται για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο δύναται να προκύπτει κατά τεκµήριο από διµερείς συµφωνίες ή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τοµείς εξωτερικής πολιτικής, άµυνας, εσωτερικής
ασφάλειας, οικονοµίας και ανάπτυξης, επενδύσεων, εκπαίδευσης, πολιτισµού από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου δηµόσιου φορέα.
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 20 ορίζουν µια πάγια διαδικασία, για την κατά περίπτωση νοµιµοποίηση της διαµονής
ή επαναφοράς στη νοµιµότητα πολιτών τρίτων χωρών
που διατηρούν ισχυρούς δεσµούς µε τη Χώρα. Ως τέτοιοι θεωρούνται η µακροχρόνια διαµονή και εργασία στη
χώρα η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο και η οικογενειακή σχέση µε ηµεδαπούς.
Συγκεκριµένα, µε την παρ. 1 του άρθρου 20, ορίζονται
κατ’ αρχήν οι όροι του παραδεκτού της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς διαµονής για εξαιρετικούς λόγους και
κατά δεύτερον, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας διαµονής.
Σύµφωνα µε τις εν λόγω ρυθµίσεις, αίτηµα χορήγησης
άδειας για εξαιρετικούς λόγους είναι παραδεκτό µόνον
εφόσον ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν
την υποβολή αίτησης ή άδεια διαµονής, έστω και εάν αυτή έχει λήξει, (β) διαβατήριο σε ισχύ, (γ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και (δ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραµονή τους ε-

ντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Παραδεκτά είναι και αιτήµατα που οι ενδιαφερόµενοι
δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα υπό στοιχεία α΄
έγγραφα εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της
διαµονής του στη Χώρα για δέκα τουλάχιστον συνεχή έτη.
Δεν απαιτείται επίσης, η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ
εφόσον συντρέχει διαπιστωµένη αντικειµενική αδυναµία
του ενδιαφερόµενου να εφοδιαστεί µε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα.
Στην περίπτωση που ο ιδιαίτερος και ισχυρός δεσµός
που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται, συνδέεται µε σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου ή ανήλικου τέκνου του, θα
πρέπει να αποδεικνύει ότι οι λόγοι αυτοί προέκυψαν µετά την είσοδό του στη Χώρα και συνδέονται µε τη διαµονή του σε αυτή.
Για τη διαπίστωση της συνδροµής ιδιαίτερων και ισχυρών δεσµών µε τη Χώρα συνεκτιµώνται ιδίως: (α) η πολύ
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, (β) η φοίτηση σε
ελληνικό σχολείο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, του αιτούντος ή των τέκνων τους (γ) το διάστηµα διαµονής του στην Ελλάδα και κυρίως της νόµιµης, (δ) ο χρόνος τυχόν ασφάλισής του σε ελληνικό οργανισµό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, (ε) ο συγγενικός δεσµός του µε Έλληνα πολίτη ή οµογενή.
Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η παρ. 4 του άρθρου 20
που ορίζει ότι ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις οριζόµενες από
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις παραποµπής, οι οποίοι, µε κίνδυνο της ζωής τους, προβαίνουν
σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισµού, µπορεί
να παραπέµπονται από τον Υπουργό Εσωτερικών στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 135 του Κώδικα.
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 21 οµαδοποιούνται κατηγορίες αδειών διαµονής που παρέχουν µόνο δικαίωµα
διαµονής και όχι εργασίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση διπλωµατικών,
πολιτιστικών και λόγων δηµοσίου συµφέροντος, δεν ανανεώνονται για άλλο λόγο και αφορούν σε:
Α. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα που διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος
για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης και τα µέλη της
οικογένειάς τους.
Β. Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα που διαθέτουν
προσωπικά ή µέσω νοµικού προσώπου κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχουν συνάψει τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας
µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών και στα µέλη της οικογένειάς τους.
Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και
το συµβατικό τίµηµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συµβολαίου. Το τίµηµα καταβάλλεται µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή ή άλλη τρα-
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πεζική συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας
πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.
Γ. Ενήλικα, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνα µελών του διπλωµατικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωµατικής αποστολής, καθώς και
τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, εφόσον συγκατοικούν µε τους γονείς τους.
Δ. Εξαρτώµενα µέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου
βαθµού συγγένειας, µελών του διπλωµατικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωµατικής αποστολής, καθώς και τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα.
Ε. Εργαζόµενοι ως ιδιωτικοί υπηρέτες µελών Διπλωµατικών Αποστολών, σύµφωνα µε το άρθρο 1
παρ. η΄ της Σύµβασης της Βιέννης του 1961 «Περί των
Διπλωµατικών Σχέσεων», η οποία έχει κυρωθεί µε το ν.δ.
503/1970 (Α΄ 108), οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό
και καλούνται στην Ελλάδα.
ΣΤ. Πρόσωπα που σκοπός της διαµονής τους είναι η
σπουδή ή γνωριµία του Αγιορείτικου µοναχικού βίου,
προς µία από τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και
εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας.
Ζ. Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι επιθυµούν να γνωρίσουν το µοναχικό βίο ή να µονάσουν.
Με το άρθρο 22 ορίζονται τα δικαιώµατα, των πολιτών
τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια.
Συγκεκριµένα:
Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στη
Χώρα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο
σύνολο της Επικράτειας, ασφαλίζονται στους οικείους
ασφαλιστικούς οργανισµούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώµατα µε τους ηµεδαπούς.
Οι διατάξεις του ν.δ. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει,
για την κοινωνική προστασία, εφαρµόζονται και στους
πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
Οι κρατούµενοι πολίτες τρίτων χωρών ενηµερώνονται,
σε γλώσσα την οποία κατανοούν, αµέσως µετά την εισαγωγή τους σε ίδρυµα, για τους κανόνες διαβίωσής τους
σε αυτό, καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Διευκολύνεται, επίσης, η επικοινωνία τους µε
διπλωµατικούς ή προξενικούς υπαλλήλους του Κράτους,
του οποίου έχουν την ιθαγένεια ή από το οποίο προέρχονται, καθώς και µε τους πληρεξούσιους δικηγόρους
τους.
Οι πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του
ν. 927/1979 (Α΄ 139) και στην παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3304/05 (Α΄ 16), διώκονται αυτεπαγγέλτως.
Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαµένουν στην
Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ηµεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες
τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισµούς, πρόσβαση στις
δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.
Για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών στα
ελληνικά σχολεία, όλων των βαθµίδων, απαιτούνται τα
αντίστοιχα µε τα προβλεπόµενα για τους ηµεδαπούς δι-

καιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, µε ελλιπή δικαιολογητικά
µπορεί να εγγράφονται στα δηµόσια σχολεία και τέκνα
πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το Ελληνικό Κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων τελούν υπό την
προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθµη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην
Ελλάδα, ακόµη και αν δεν έχει ρυθµισθεί η νόµιµη διαµονή τους σε αυτήν.
Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου µε την οποία τίθεται χρονικό όριο απουσίας από τη χώρα η υπέρβαση του οποίου, έχει ως συνέπεια την ανάκληση ή απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης
της άδειας διαµονής του. Η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειµένου να αποφευχθεί παρατηρούµενη κατάχρηση, ιδίως σε πολίτες τρίτων χωρών που
ενώ δεν διαµένουν µόνιµα στη χώρα διατηρούν άδεια
διαµονής την οποία χρησιµοποιούν προκειµένου να απολαµβάνουν δικαιωµάτων (παροχές, επιδόµατα κ.λ.π.).
Σύµφωνα µε την εν λόγω ρύθµιση, η ισχύς της άδειας
διαµονής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων
του παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι µήνες ετησίως
ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία
απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ’ ανώτατο όριο για
σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση
σε άλλο κράτος-µέλος ή τρίτη χώρα.
Με τα άρθρο 23 και 24 ορίζονται οι υποχρεώσεις των
πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στη χώρα
και οι κυρώσεις που επιφέρει η µη τήρησή τους.
Οι εν λόγω υποχρεώσεις αφορούν κύρια σε ζητήµατα
ενηµέρωσης των αρχών αδειοδότησης και εξυπηρετούν
πρωτίστως τους πολίτες τρίτων χωρών προκειµένου να
µην υποβάλλονται σε ταλαιπωρία που µπορεί να επιφέρει η µη ενηµέρωση των αρχών για ζητήµατα που άπτονται του εργασιακού ή οικογενειακού τους βίου και σε
τήρηση τυπικών υποχρεώσεων, όπως η υποχρέωση επικύρωσης των δηµοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές.
Ειδικότερα, πέραν των γενικών υποχρεώσεων που έχει κάθε πολίτης που διαµένει στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως εάν είναι ηµεδαπός ή αλλοδαπός, οι
πολίτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να δηλώσουν στις
αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
της χώρας ή στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών:
α. Κάθε µεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας τους.
β. Κάθε µεταβολή της προσωπικής και αστικής τους
κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου.
γ. Την απώλεια ή την ανανέωση ή µεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου τους ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
δ. Την απώλεια της άδειας ή του δελτίου διαµονής ή
µόνιµης διαµονής.
Επιπρόσθετα, πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας
διαµονής, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίη-
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ση µέχρι την τελευταία ηµέρα της λήξης της ισχύος της,
εκτός αν πριν από τη λήξη της έχει υποβάλει αίτηση για
την ανανέωσή της και του έχει χορηγηθεί η βεβαίωση τύπου Α΄.
Για τη δήλωση των παραπάνω συµβάντων έχει τεθεί
δίµηνη προθεσµία, η υπέρβαση της οποίας επιβάλλει την
καταβολή προστίµου. Το ύψος των προστίµων είναι σηµαντικά µειωµένο και αναλογικό και ανέρχεται σε πενήντα (50) ευρώ και εκατό (100) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.
Πρόστιµο επιβάλλεται και στον πολίτη τρίτης χώρας
που παραβιάζει την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση διαµένει παράνοµα στη
Χώρα για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τις τριάντα
(30) ηµέρες, το οποίο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του
προβλεπόµενου παραβόλου για άδεια διαµονής ετήσιας
διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνοµης διαµονής είναι
µεγαλύτερος των τριάντα ηµερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για
ετήσια άδεια διαµονής.
Του ανωτέρω προστίµου, εξαιρούνται: α) οι ανήλικοι,
β) όσοι έχουν την ιδιότητα του οµογενούς, γ) όσοι έχουν
την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ηµεδαπού, οµογενούς
ή πολίτη της Ένωσης, δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράµµατα οικειοθελούς επαναπατρισµού, ε)
όσοι παραβιάζουν το νόµιµο χρόνο παραµονής τους
στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από την
εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδροµή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνοµική
αρχή που πραγµατοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του
αλλοδαπού.
Με το άρθρο 25 ορίζονται οι λόγοι ανάκλησης ή απόρριψης αιτήµατος για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου, η άδεια
διαµονής δεν χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εφόσον:
α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού.
β. Αποδειχθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από
ελληνική δηµόσια αρχή ότι για την έκδοση της άδειας
διαµονής, χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα ή ότι
διαπράχθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα.
γ. Ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήµατος δύο
µηνών, σε έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαµονής. Αίτηµα
επανεξέτασης εκ µέρους του αιτούντος µπορεί να υποβληθεί εντός µηνός από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήµατός του.
Σηµαντική θεωρείται η ρύθµιση της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 25 σύµφωνα µε την οποία η ενηµέρωση του αιτούντος για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά τη διαδικασία
έκδοσης της άδειας διαµονής, διενεργείται µε έγγραφη
κλήση. Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί σε διάστηµα δύο
µηνών, το αίτηµα απορρίπτεται. Αίτηµα επανεξέτασης εκ
µέρους αιτούντος µπορεί να υποβληθεί εντός µηνός από
την αυτοδίκαιη απόρριψή του αιτήµατος. Η εν λόγω ρύθµιση εισάγεται προκειµένου να επιλύσει το σηµαντικό
ζήτηµα των επί µακρόν εκκρεµών αιτηµάτων, που οφείλεται σε αµέλεια ή εσκεµµένη απροθυµία πολιτών τρί-

των χωρών να προσκοµίσουν στοιχεία που έχουν ζητηθεί από τις αρµόδιες αρχές και αφορούν στην ολοκλήρωση του φακέλου τους, επωφελούµενοι της νοµιµότητας
που τους παρέχει η βεβαίωση τύπου Α΄ η οποία ισχύει
µέχρι να αποφανθεί θετικά ή αρνητικά η οικεία υπηρεσία,
σχετικά µε την έκδοση της απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής.
Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαµονής ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτηµα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν
απόφαση επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 – 41 του ν. 3907/2011.
Με το άρθρο 26 ορίζονται οι διαδικαστικές εγγυήσεις
και τα δικαιώµατα των πολιτών τρίτων χωρών σε ένδικα
µέσα για την υπεράσπιση εννόµου συµφέροντος.
Στο εν λόγω άρθρο έχουν ενσωµατωθεί διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που ρύθµιζαν αποσπασµατικά τις διαδικαστικές εγγυήσεις και αποσκοπούν
στην έννοµη προστασία προσώπων που χάνουν το δικαίωµα διαµονής τους, προσώπων των οποίων απαγορεύεται η έξοδος από τη Χώρα ή κρίνεται απαραίτητη η διαµονή τους στην Ελλάδα για λόγους δηµόσιας τάξης και
ασφάλειας.
Επίσης, εισάγεται ρύθµιση µε την οποία τίθεται προθεσµία, για την άσκηση του δικαιώµατος αίτησης θεραπείας, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα κατάχρησης του δικαιώµατος από µη νόµιµα διαµένοντες στη
χώρα πολίτες τρίτων χωρών που ασκούσαν αίτηση θεραπείας, χωρίς να προσκοµίζουν νεότερα στοιχεία, αποσκοπώντας στην εκ νέου απόρριψη του αιτήµατός τους
και την περαιτέρω άσκηση ενδίκων µέσων προκειµένου
να επωφεληθούν δικαστικής προστασίας.
Με την εν λόγω ρύθµιση, η αίτηση θεραπείας θα πρέπει να υποβάλλεται εντός έξη µηνών από την ηµεροµηνία επίδοσης της απόφασης επί της οποίας ασκείται.
Ειδικότερα :
Με την παρ. 1 του άρθρου 26 ορίζεται ότι η διάταξη
του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97), δεν εφαρµόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατ' εφαρµογή
του Κώδικα αυτού.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής, ανάκλησης ή µη ανανέωσής της, που εκδίδεται
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος, ασκείται αίτηση
ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του
ν. 3068/ 2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι σε πολίτη τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή
προσωρινή διαταγή αναστολής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διοικητικής πράξεως κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορά:… α) την απόρριψη
αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής, β) την ανάκληση
εκδοθείσης άδειας διαµονής, χορηγείται ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής και γ) την απόρριψη αιτήµατος για
αρχική χορήγηση άδειας διαµονής, υπό την προϋπόθεση
ότι η αίτηση έχει υποβληθεί µε πλήρη δικαιολογητικά για
έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα και έχει χο-
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ρηγηθεί η βεβαίωση κατάθεσης, χορηγείται ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής. Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής συνιστά προσωρινό τίτλο διαµονής, έχει ετήσια
διάρκεια, µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση απόφασης επί
της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό
Δικαστήριο και παρέχει στον κάτοχό της δικαιώµατα αντίστοιχα της κατηγορίας που αφορούσε η άδεια διαµονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί.
Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής της παρούσας
παραγράφου δεν χορηγείται κατά τη διάρκεια ισχύος παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης και παρέχει δικαίωµα εργασίας στη µισθωτή εργασία.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών
που: α) αποφυλακίζονται µε περιοριστικούς όρους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα β) τους επιβάλλεται κατά τη διάρκεια
της προδικασίας περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαιτεί τη διαµονή τους µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γ) που βρίσκονται παράνοµα στη Χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληµατική οργάνωση του άρθρου 187 του Π.Κ. εφόσον µε
διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών και έγκριση
του εισαγγελέα εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση µέχρι
να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν και δ) των ανήλικων κατά την έννοια του
άρθρου 121 του Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναµορφωτικά µέτρα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του
άρθρου 122 ή στα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123
του ίδιου Κώδικα.
Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι η άδεια διαµονής
που εκδίδεται σε συµµόρφωση προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως πολίτη
τρίτης χώρας κατά απόρριψης αιτήµατός του για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαµονής, καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων, µπορούν να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται
εντός µηνός από την επίδοση της σχετικής άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα,
θεωρουµένου του χρόνου που έχει διανυθεί από τη λήξη
ισχύος αυτών µέχρι την υποβολή της ανωτέρω αίτησης
ανανέωσής τους, ως χρόνου νόµιµης διαµονής στη χώρα.
Με το άρθρο 27 ορίζονται οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών, όσον αφορά τη συναλλαγή τους µε τους πολίτες
τρίτων χωρών και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους παραβαίνουν τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Το
ρυθµιστικό πεδίο του άρθρου 27 εµπλουτίζεται, επικαιροποιείται και γίνεται σαφέστερο σε σχέση µε το προηγούµενο νοµικό πλαίσιο, αφού διασαφηνίζει ζητήµατα
συναλλαγών µε τις υπηρεσίες που προκαλούσαν τριβές
και ενσωµατώνει ευρωπαϊκές οδηγίες που επεκτείνουν
το πλαίσιο συναλλαγών µε πολίτες τρίτων χωρών ανεξαρτήτως της νοµιµότητας ή µη της διαµονής τους.
Συγκεκριµένα:
Με την παράγραφο 1 διασαφηνίζεται ότι οι δηµόσιες
υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισµοί κοινωνικής
ασφάλισης υποχρεούνται να µην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν

διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις, από το οποίο αντλούνται
τα στοιχεία ταυτότητας του πολίτη τρίτης χώρας και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαµένουν νόµιµα στην
Ελλάδα. Η διασαφήνιση αφορά στο γεγονός ότι το διαβατήριο και η θεώρηση εισόδου ή η άδεια διαµονής απαιτούνται σωρευτικά και όχι διαζευκτικά.
Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειµενικά στερούµενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται δικαίωµα συναλλαγής µε τις αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο υπηρεσίες µε µόνη την επίδειξη της άδειας διαµονής τους.
Με την παράγραφο 2, ορίζεται ότι επιτρέπεται η συναλλαγή µε πολίτες τρίτων χωρών που δεν κατέχουν νοµιµοποιητικά έγγραφα, όσον αφορά:
α) Τα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν
πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και για ανήλικα παιδιά.
β) Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κρατούµενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειµένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών
και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητας
τους.
γ) Τις καταγγελίες ή την προσφυγή σε αρµόδια δικαστήρια ή διοικητικές αρχές, παράνοµα απασχολούµενων
πολιτών τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του ν. 4052/2012.
δ) Τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς οικειοθελούς αναχώρησης µόνο για
τη διευθέτηση εκκρεµών υποχρεώσεων που σχετίζονται
µε την αναχώρησή τους από τη χώρα.
ε) Τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς παράτασης της οικειοθελούς αναχώρησής τους από τη χώρα.
στ) Την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαµονής στις αρµόδιες υπηρεσίες για ανθρωπιστικούς και
εξαιρετικούς λόγους, υπό την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων των οικείων άρθρων.
στ) Η χορήγηση αντιγράφου απόρριψης ή ανάκλησης
άδειας διαµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του παρόντος Κώδικα.
ζ) Η άσκηση αίτησης θεραπείας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος Κώδικα.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και φορέων που παραβαίνουν τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού διώκονται
πειθαρχικά και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ποινικού Κώδικα, για παράβαση καθήκοντος.
Με το άρθρο 28 ορίζονται οι υποχρεώσεις των συµβολαιογράφων κατά τη συναλλαγή τους µε πολίτες τρίτων
χωρών.
Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 ορίζεται ότι κατά
την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων, στις οποίες
συµβαλλόµενοι ή συµµετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο
είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαµονή στην ηµεδαπή, οι
συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι
αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα και να προβούν σε σχετική µνεία στην πράξη τους.
Με την παράγραφο 2 ορίζονται εξαιρέσεις από τον κα-
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νόνα οι οποίες αφορούν τη σύνταξη πληρεξουσίων σε
δικηγόρους προκειµένου να εκπροσωπήσουν πολίτες
τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάµου,
που δεν έχει υπερβεί το τρίτο έτος της ηλικίας του, όταν
ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης
χώρας που διαµένει νοµίµως στην Ελλάδα.
Στην παράγραφο 2 σηµαντική θεωρείται η προσθήκη
µε την οποία θεσπίζεται ηλικιακό όριο αναφορικά µε την
αναγνώριση τέκνου από Έλληνα, πολίτη της Ένωσης ή
νόµιµα διαµένοντα πολίτη τρίτης χώρας, προκειµένου να
αποφεύγονται περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρµογής
του.
Με το άρθρο 29 ορίζονται οι υποχρεώσεις εργοδοτών
που απασχολούν πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και οι υποχρεώσεις των εργαζοµένων. Στο εν λόγω άρθρο ενσωµατώνεται εν πολλοίς η ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά στις κυρώσεις εργοδοτών και ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4052/2012.
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 ορίζουν ότι δεν
επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις
προϋποθέσεις νόµιµης διαµονής στην χώρα µας, καθώς
και πολιτών τρίτων χωρών που η άδεια διαµονής ή η θεώρηση εισόδου (visa) που κατέχουν δεν τους δίνουν το
δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, που κατέχουν άδεια διαµονής που απαιτεί έγκριση για πρόσβαση
στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την
έγκριση αυτή από την αρµόδια υπηρεσία και που είναι
κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαµονής, η οποία δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της
παραγράφου 1, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, επιβάλλονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4052/
2012, όπως ισχύει.
Με τα άρθρα 30 και 31 ορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιωτών και των µεταφορέων, σε ό,τι αφορά τη συναλλαγή τους µε πολίτες τρίτων χωρών και τις κυρώσεις που
επιβάλλονται εάν συναλλάσσονται µε πολίτες τρίτων
χωρών που δεν κατέχουν νοµιµοποιητικά έγγραφα στη
χώρα.
Ειδικότερα, µεταξύ των υποχρεώσεων περιλαµβάνονται, η απαγόρευση εκµίσθωσης ακινήτων σε πολίτες
τρίτων χωρών που δεν διαµένουν νόµιµα στη χώρα η ενηµέρωση των αστυνοµικών αρχών για την άφιξη και την
αναχώρηση πολιτών τρίτων χωρών που φιλοξενούνται
σε ξενοδοχεία και παραθεριστικά κέντρα, η απαγόρευση
διευκόλυνσης ή παραµονής στη χώρα παράνοµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών, η παρακράτηση εγγράφων, η µεταφορά δια οποιουδήποτε µεταφορικού µέσου
ή τρόπου πολιτών τρίτων χωρών που δεν κατέχουν τα απαιτούµενα έγγραφα στην Ελλάδα.
Στους ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς που παραβιάζουν τις
υποχρεώσεις τους επιβάλλονται πρόστιµα και ασκούνται
διώξεις για διάπραξη ποινικών αδικηµάτων.
Με τα άρθρα 32 έως 44 ενσωµατώνονται στον Κώδικα,
οι διατάξεις βάσει των οποίων εναρµονίστηκε η ελληνική
νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/114 ΕΚ σχετικά µε την «Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό τις

σπουδές και την εθελοντική υπηρεσία».
Με τις εν λόγω διατάξεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για
χρονική περίοδο άνω των τριών µηνών, µε σκοπό τις
σπουδές, και την εθελοντική υπηρεσία, καθώς και οι κανόνες που αφορούν τις διαδικασίες εισδοχής και κινητικότητας πολιτών τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών
- µελών για τους σκοπούς αυτούς.
Στο άρθρο 33 ορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις του
δικαιώµατος διαµονής µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.
Οι πολίτες τρίτων χωρών πρέπει να είναι: α) κάτοχοι
διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα και να έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής υπηρεσίας, β) να προσκοµίζουν συναίνεση των γονέων ή
του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη
διαµονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών, γ) να
διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για τους ηµεδαπούς, δ) να µην αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια
τάξη και ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία και ε) να έχουν
καταβάλλει το απαιτούµενο παράβολο
Στο άρθρο 34 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας
διαµονής σε σπουδαστές, η οποία προϋποθέτει, α. να έχουν γίνει δεκτοί σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην
ελληνική επικράτεια για να παρακολουθήσουν πρόγραµµα σπουδών, β. να διαθέτουν επαρκείς πόρους για την
κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια
της διαµονής, γ. να έχουν καταβάλλει τέλη εγγραφής
στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου απαιτούνται.
Στο άρθρο 35 ορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης, ανανέωσης και χρονικής διάρκειας της άδειας διαµονής
για σπουδές.
Ο συνολικός χρόνος της άδειας διαµονής δεν µπορεί
να υπερβεί την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται
µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων για την απονοµή
του τίτλου σπουδών εξαµήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής, προσαυξηµένο κατά τέσσερα εξάµηνα και κατά το ήµισυ για τους σπουδαστές µεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Στο άρθρο 36 ορίζονται οι προϋποθέσεις του δικαιώµατος της κινητικότητας των σπουδαστών εντός των χωρών της Ε.Ε. προκειµένου να παρακολουθήσουν µέρος
του προγράµµατος σπουδών που έχουν ήδη αρχίσει ή να
το συµπληρώσουν µε συναφές πρόγραµµα σπουδών
στην Ελλάδα.
Στο άρθρο 37 ορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης
στην αγορά εργασίας των πολιτών τρίτων χωρών που
κατέχουν άδεια διαµονής για σπουδές στην Ελλάδα.
Σηµαντική καινοτοµία που εισάγεται µε τον Κώδικα,
προς την κατεύθυνση της απλούστευσης είναι η ενοποίηση άδειας διαµονής και εργασίας για µερική απασχόληση.
Στο άρθρο 38 ορίζεται ταχεία διαδικασία χορήγησης
σε µεταπτυχιακούς φοιτητές εφόσον τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, στα οποία λειτουργούν
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, συνάπτουν συµ-
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βάσεις για τη δηµιουργία ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαµονής σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές
πολίτες τρίτων χωρών, µε το Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί προς τούτο
λόγοι και υπό τους εξής όρους:
Στο άρθρο 39 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για την είσοδο και διαµονή πολίτη τρίτης χώρας που έχει
γίνει δεκτός σε πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας. Για
τη χορήγηση της άδειας διαµονής ο πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να: α. έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, β. έχει συνάψει συµφωνία µε τον φορέα υλοποίησης του προγράµµατος εθελοντικής υπηρεσίας στο
οποίο συµµετέχει, µε την οποία ο ανωτέρω φορέας υλοποίησης αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα
προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στην
Ελλάδα, περιλαµβανοµένης και τυχόν εκπαίδευσής του
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαµβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και
των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του, και γ. ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος
εθελοντικής υπηρεσίας, έχει συνάψει ασφαλιστήριο
συµβόλαιο αστικής ευθύνης, και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη για αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισµού του.
Στο άρθρο 40 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας
διαµονής και στο άρθρο 41 οι λόγοι ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης της άδειας διαµονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία, οι οποίοι πέραν των γενικών λόγων
που προβλέπονται στον Κώδικα, δικαιολογούν ανάκληση
και σε περιπτώσεις που ο σπουδαστής: α. δεν τηρεί τους
όρους που προβλέπει η οικεία νοµοθεσία για το καθεστώς µερικής απασχόλησης κατά την άσκηση των οικονοµικών του δραστηριοτήτων, β. δεν σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.
Στο άρθρο 42 ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών.
Στο άρθρο 44 ορίζεται ότι χορηγείται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την οικογενειακή επανένωση, άδεια διαµονής, στα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαµονής για σπουδές, τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 ορίζεται ότι δεν χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους σπουδών στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη Χώρα για εργασιακούς ή επαγγελµατικούς λόγους, µε εξαίρεση όσους
έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
Τα άρθρα 45 έως 49 αφορούν σε εθνικές ρυθµίσεις
που σκοπό έχουν αφενός να καλύψουν πολίτες τρίτων
χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα προκειµένου να
παρακολουθήσουν προγράµµατα σπουδών, τα οποία δεν
περιλαµβάνονται στις διατάξεις της οδηγίας και να εξυπηρετήσουν το στόχο προσέλκυσης σπουδαστών στην
Ελλάδα.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 45 ρυθµίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής στην Ελλάδα, προκειµένου να φοιτήσουν σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο

ν. 2009/1992 (Α΄ 18), όπως κάθε φορά ισχύει, σε Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3696/2008 (Α΄ 177) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στον ίδιο νόµο, καθώς και σε Κολλέγια
που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές αφενός
βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές
στη χώρα που εδρεύουν και αφετέρου προγράµµατα
σπουδών των οποίων οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα
σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς
οργανισµούς πιστοποίησης, σύµφωνα µε την τελευταία
τροποποίηση του ίδιου νόµου (ν. 4111/2013, Α΄ 18).
Της εν λόγω κατάρτισης µπορεί να προηγείται, όπου
απαιτείται, µε βάση το πρόγραµµα σπουδών της απαιτούµενης ειδικότητας, ένα προπαρασκευαστικό έτος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Με το άρθρο 46 ρυθµίζεται η είσοδος και η διαµονή πολιτών τρίτων χωρών, που µετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών, σε
προγράµµατα συνεργασίας µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων,
οργανισµών, κοινωφελών ιδρυµάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαµονή στη χώρα εφόσον έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.
Με το άρθρο 46 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν
γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας
ή στις Ακαδηµίες και τα Σχολεία του Εµπορικού Ναυτικού λαµβάνουν, κατ’ εξαίρεση, άδεια διαµονής για όσο
χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτές. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω
Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν υποχρεούνται στην
καταβολή παραβόλου.
Με το άρθρο 48 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν
γίνει δεκτοί για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας εφόσον προσκοµίσουν βεβαίωση από νοσηλευτικό ίδρυµα
που, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς την απόκτησή της.
Με το άρθρο 49 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής σε πολίτες
τρίτων χωρών που εισέρχονται για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου Όρους.
Με τα άρθρα 50 έως 57 ενσωµατώνονται στον Κώδικα,
οι διατάξεις βάσει των οποίων εναρµονίστηκε η ελληνική
νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2004/81/ΕΚ «Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών - θυµάτων εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών».
Με το άρθρο 50 ορίζονται οι προϋποθέσεις του χαρακτηρισµού πολίτη τρίτης χώρας ως «θύµατος» και η προθεσµία περίσκεψης. Συγκεκριµένα, ο χαρακτηρισµός
«θύµα εµπορίας ανθρώπων», αποδίδεται µε Πράξη του
αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αµέσως µετά
την κίνηση της ποινικής δίωξης για έγκληµα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349, 351 και
351Α του Π.Κ., όσο και πριν ασκηθεί ποινική δίωξη για
κάποιο από αυτά τα αδικήµατα. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω Πράξης απαιτείται έγ-

15
γραφη γνωµοδότηση, που συντάσσεται από δύο επιστήµονες µε ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε
Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των άρθρων 2, 3 και 4
του π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, ή στην Υπηρεσία
Πρώτης Υποδοχής, ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή σε Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευµένους και αναγνωρισµένους από το Κράτος φορείς προστασίας και αρωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/
2003. Η Πράξη χαρακτηρισµού εκδίδεται ανεξαρτήτως εάν το θύµα συνεργάζεται µε τις διωκτικές Αρχές, σε όσες περιπτώσεις ο ανωτέρω Εισαγγελέας κρίνει, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003
ή ότι το θύµα δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που
στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειας του που
βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσης
του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν απελαθεί, αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο τα
προαναφερόµενα πρόσωπα.
Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει και για το χαρακτηρισµό
προσώπου ως «θύµατος παράνοµης διακίνησης µεταναστών», όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 1
του παρόντος Κώδικα.
Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστεί θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄
του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα, εφόσον δεν υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/ 2003,
παρέχεται µε πράξη της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής
προθεσµία περίσκεψης τριών µηνών, ώστε να διαφύγουν
από την επιρροή των δραστών των σε βάρος τους εγκληµάτων και να αποκατασταθούν ψυχικά για να µπορέσουν να λάβουν συνειδητά ανεπηρέαστη απόφαση
σχετικά µε τη συνεργασία τους µε τις διωκτικές Αρχές.
Κατά το χρονικό διάστηµα της προθεσµίας περίσκεψης τα πρόσωπα των προηγούµενων παραγράφων δεν
απελαύνονται. Απόφαση απέλασης, που έχει εκδοθεί,
αλλά δεν έχει ακόµη εκτελεστεί, αναστέλλεται. Η προθεσµία περίσκεψης µπορεί να περατώνεται πριν από τη
λήξη της, σε περίπτωση κατά την οποία:
α. Διαπιστώνεται από την οικεία Εισαγγελική Αρχή ότι
το ανωτέρω πρόσωπο επανασυνέδεσε ενεργώς, εκουσίως και µε δική του πρωτοβουλία τις σχέσεις του µε
τους δράστες των εγκληµάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ του παρόντος Κώδικα ή ότι δε συντρέχουν τελικά στο πρόσωπο του τα στοιχεία που λήφθηκαν
υπόψη για το χαρακτηρισµό του ως θύµατος εµπορίας
ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, τα οποία απαιτούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις ια' και ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα ή
β. συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
Με το άρθρο 51 ορίζονται οι υποχρεώσεις ενηµέρωσης των θυµάτων σχετικά µε το δικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής. Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύµατος εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρµόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε
αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα
και την ιθαγένεια του και για να θεµελιώσει το γεγονός
ότι δεν συνοδεύεται καταβάλλει κάθε προσπάθεια για

τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό της οικογένειας του και
λαµβάνει αµέσως τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσει τη νοµική του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται,
την εκπροσώπηση του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ο επαναπατρισµός του δεν εξυπηρετεί το συµφέρον του,
µπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο µέτρο για την προστασία του µέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών, για το διορισµό Επιτρόπου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..
Με το άρθρο 52 ρυθµίζονται ζητήµατα περίθαλψης και
ικανών συνθηκών διαβίωσης στα θύµατα εµπορίας ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών.
Με το άρθρο 53 ρυθµίζονται διαδικαστικά ζητήµατα
χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής στα θύµατα
εµπορίας ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών.
Με το άρθρο 54 καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής λαµβανοµένων
υπόψη: α) εάν κρίνεται σκόπιµη η παράταση της διαµονής του εν λόγω προσώπου στην ελληνική επικράτεια,
προς διευκόλυνση της διενεργούµενης έρευνας ή της
ποινικής διαδικασίας β) εάν το ανωτέρω πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας και γ) εάν το ίδιο
πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση µε τους φερόµενους
ως δράστες των αδικηµάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις
ια ΄ και ιβ΄.
Στο άρθρο 55 διασφαλίζονται τα δικαιώµατα των θυµάτων εµπορίας ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών. Η άδεια διαµονής διασφαλίζει: α) δικαίωµα πρόσβασης στην
αγορά εργασίας, το οποίο ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια
της, β) δικαίωµα στις παροχές και την περίθαλψη του άρθρου 53, και γ) δικαίωµα στις προϋποθέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 233/
2003, όπως ισχύει.
Με το άρθρο 56 ορίζονται ειδικοί λόγοι µη ανανέωσης
ή ανάκλησης της άδειας διαµονής. Ειδικότερα, η άδεια
διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και εκουσίως µε τους εικαζόµενους δράστες των
πράξεων που έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρµόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία του θύµατος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι
συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 έχει περατωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή
47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία. Η
διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα θύµατα κατά την έννοια
του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003.
Στο άρθρο 57 ρυθµίζεται η παροχή δυνατότητας χορήγησης άδειας διαµονής, για άλλο λόγο και υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα
αυτόν, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
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σης. Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαµονής
λαµβάνεται ειδικά υπόψη ότι ο/η αιτών/ούσα είναι ή υπήρξε κάτοχος άδειας διαµονής ως θύµα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών.
Με τα άρθρα 58 έως 68 ενσωµατώνονται στον Κώδικα,
οι διατάξεις βάσει των οποίων εναρµονίστηκε η ελληνική
νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2005/71/ΕΚ σχετικά
µε την «Ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας».
Με το άρθρο 58 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής της εν
λόγω οδηγίας από το πλαίσιο του οποίου εξαιρούνται: α)
στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν στην
Ελλάδα ως αιτούντες διεθνή προστασία ή στο πλαίσιο
καθεστώτων προσωρινής προστασίας, β) στους πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται να διαµείνουν στην
Ελλάδα υπό την ιδιότητα του σπουδαστή κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, προκειµένου να διεξάγουν έρευνα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή/απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί, δ) σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή από ερευνητικό οργανισµό κράτους
µέλους της Ένωσης σε άλλο ερευνητικό οργανισµό στην
Ελλάδα.
Με το άρθρο 60 ορίζεται ότι η υποδοχή ερευνητών σε
ερευνητικούς οργανισµούς προϋποθέτει, την έγκριση
του ερευνητικού οργανισµού η οποία χορηγείται από τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί, ή άλλοι αντίστοιχοι
ερευνητικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα, ή τα ν.π.ι.δ. που
εποπτεύονται από δηµόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισµένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), δηλαδή
Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
(ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριµένοι φορείς για τις ανάγκες
του παρόντος Κώδικα.
Ιδιωτικοί φορείς προκειµένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκµηριώνεται η
ύπαρξη Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης.
β) Τεκµηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήµατα του φορέα για εφαρµογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύµφωνα µε το ν.
3296/2004 (A΄ 253), όπως ισχύει.
γ) Επαρκή τεκµηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών πολιτών τρίτων χωρών.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ,
από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών.
Οι ερευνητικοί οργανισµοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των βιογραφικών σηµειωµάτων των ερευνητών τρίτων χωρών και των προσόντων τους υπό το πρίσµα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένα αντίγραφα
των τίτλων τους σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο µζ΄
του παρόντος Κώδικα.
Όλοι οι ερευνητικοί οργανισµοί έχουν υποχρέωση να

γνωστοποιούν στη ΓΓΕΤ τις συµβάσεις υποδοχής τις οποίες έχουν υπογράψει. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για τον έλεγχο των εν λόγω συµβάσεων.
Με το άρθρο 61 ρυθµίζεται το περιεχόµενο της σύµβασης υποδοχής. Οι ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να υπογράφουν συµβάσεις υποδοχής µόνον εφόσον έχουν
ελεγχθεί οι ακόλουθοι όροι:
α) Το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρµόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισµού αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα:
i) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιµότητα των απαραίτητων χρηµατοοικονοµικών πόρων
για τη διεξαγωγή της,
ii) τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντικειµένου της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου του σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο µζ΄ του παρόντος Κώδικα.
β) Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν µπορεί να είναι κατώτεροι των 900 ευρώ µηνιαίως, ώστε να καλύπτει
τις δαπάνες του. Το ποσόν των επαρκών πόρων του
προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του, ασφάλιση για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία,
δ) η σύµβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νοµική σχέση
και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύµφωνα
µε τη σχετική νοµοθεσία.
Στα άρθρα 62, 63 και 64 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης, διάρκειας και ανανέωσης άδειας διαµονής σε ερευνητές και στα µέλη της οικογένειάς τους.
Στο άρθρο 65 ορίζεται το δικαίωµα διαµονής και χορήγηση άδειας διαµονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης
χώρας που έχει λάβει άδεια διαµονής ερευνητή σε άλλο
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
άδεια διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
64 του παρόντος.
Στο άρθρο 66 ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις ανάκλησης
ή µη ανανέωσης της άδειας διαµονής και στο άρθρο 67
ρυθµίζεται η δυνατότητα παροχής διδακτικού έργου από
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί ως ερευνητές.
Στο άρθρο 68 ρυθµίζεται το δικαίωνα κατόχου άδειας
διαµονής ερευνητή σε ίση µεταχείριση µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά:
α) την αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελµατικών τίτλων, σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές διαδικασίες,
β) τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
όρων αµοιβής και απόλυσης,
γ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας όπως ορίζονται στον κανονισµό ΕΚ αριθ. 883/2004 του Συµβουλίου,
της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους
µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που
διακινούνται εντός της Κοινότητας. Οι ειδικές διατάξεις
στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1231/2010
του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, για την επέ-
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κταση των διατάξεων του κανονισµού ΕΚ αριθ. 883/2004
και του κανονισµού ΕΕ αριθ. 987/2009 στους πολίτες
τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές µόνον λόγω της ιθαγένειάς τους, εφαρµόζονται αναλόγως,
δ) τις φορολογικές διευκολύνσεις,
ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση
του κοινού.
Με τα άρθρα 70 έως 78 ενσωµατώνονται στον Κώδικα,
οι διατάξεις βάσει των οποίων εναρµονίστηκε η ελληνική
νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2003/86/ΕΚ « Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών για οικογενειακή επανένωση κατά την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου της
22ας Σεπτεµβρίου 2003.»
Το δικαίωµα παρέχεται σε πολίτη τρίτης χώρας που
κατέχει άδεια διαµονής που έχει εκδοθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον
δύο ετών, η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής, εφόσον τα µέλη της
οικογένειάς του είναι πολίτες τρίτης χώρας, ανεξάρτητα
από το καθεστώς τους.
Στο άρθρο 71 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµατος της οικογενειακής επανένωσης. Συγκεκριµένα, ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα
στην Ελλάδα για διάστηµα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει, κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαµονή στη χώρα των µελών της οικογένειάς του. Η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα µέλη αυτά διαµένουν εκτός
της ελληνικής επικράτειας. Τυχόν διαµονή των µελών
αυτών στην ελληνική επικράτεια, πριν την υποβολή της
αίτησης για οικογενειακή επανένωση, δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο και η αίτηση για τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου εξετάζεται κατά παρέκκλιση, υπό την
προϋπόθεση ότι τα µέλη της οικογένειας, την είσοδο
των οποίων αιτείται ο πολίτης τρίτης χώρας, πληρούν
κριτήρια ενσωµάτωσης στη χώρα όπως αυτά ορίζονται
στην παράγραφο 14 του άρθρου 137 του παρόντος Κώδικα.
Οι ρυθµίσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
1 αποτελούν νέα ρύθµιση η οποία εισάγεται προκειµένου να επιλύσει πρακτικά ζητήµατα, µε περιπτώσεις µη
νόµιµα διαµενόντων στη χώρα µελών οικογένειας που έχουν συσσωρευτεί τόσο στις υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας όσο και του Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω άρνησης των ελληνικών προξενικών
αρχών να χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου σε πολίτες
τρίτων χωρών, εάν διαπιστώνεται προηγούµενη διαµονή
των µελών της οικογένειας, για τα οποία ζητείται η επανένωση, στην Ελλάδα.
Για την άσκηση του δικαιώµατος της προηγούµενης
παραγράφου, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει την
οικογενειακή σχέση µε τα µέλη της οικογένειάς του για
τα οποία ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα, καθώς και
ότι πληροί ο ίδιος, σωρευτικά, τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. διαθέτει κατάλυµα ικανό να καλύψει τις ανάγκες
του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του για τα οποία ζητεί την επανένωση,
β. διαθέτει προσωπικό εισόδηµα σταθερό και τακτικό,
επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς

του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδηµα αυτό δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του
ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξηµένο κατά 20% για τη
σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Η ανωτέρω προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαµένουν
νοµίµως στην Ελλάδα,
γ. διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τις αντίστοιχες
κατηγορίες εργαζοµένων ηµεδαπών, η οποία να µπορεί
να καλύψει και τα µέλη της οικογένειάς του.
Σε περίπτωση πολυγαµίας, αν ο συντηρών έχει ήδη
σύζυγο που ζει µαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η
οικογενειακή επανένωση µε άλλη σύζυγο.
Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων
τέκνων του συντηρούντος και άλλης συζύγου, εκτός των
περιπτώσεων που του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια.
Στο άρθρο 72 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
στην υποβολή και εξέταση της αίτησης για οικογενειακή
επανένωση. Συγκεκριµένα, ο συντηρών καταθέτει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα. Το αρµόδιο για την
εξέταση του αιτήµατος όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα, υποχρεούται
να ζητήσει άµεσα τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, καθώς και τη γνώµη της αρµόδιας
ελληνικής προξενικής αρχής, µε σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης και της δυνατότητας
ένταξης, ιδίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε τα
µέλη της οικογένειας και την εξέταση κινδύνων που
προκύπτουν για τη δηµόσια υγεία. Μη εµφάνιση των µελών της οικογένειας, των οποίων την είσοδο έχει αιτηθεί
ο συντηρών, σε κλήση για συνέντευξη, στην οικεία προξενική αρχή καθιστά το αίτηµα µη παραδεκτό. Οι ανωτέρω γνώµες παρέχονται εντός αποκλειστικής τριµήνου
προθεσµίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση µε το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης, η εν λόγω
προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για διάστηµα τριάντα
ηµερών. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντα οικογενειακής
επανένωσης αποστέλλεται στο οικείο Προξενείο από
την Αποκεντρωµένη Διοίκηση είτε ταχυδροµικώς είτε
µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαµβάνει τα έξοδα αποστολής, µέσω ταχυµεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι µε τους
πολίτες οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για οικογενειακή επανένωση.
Το αρµόδιο όργανο εξετάζει την αίτηση ως προς τη
συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 71 του παρόντος Κώδικα. Κατά την εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση εκτιµάται ιδιαιτέρως και το συµφέρον
των ανηλίκων τέκνων.
Το αρµόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη τις ανωτέρω
γνώµες, εκδίδει σχετική απόφαση, την οποία, εφόσον το
αίτηµα έχει γίνει δεκτό, χορηγεί, εφόσον πληρούνται οι
λοιποί όροι εισόδου, στα µέλη της οικογένειας τις απαι-
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τούµενες ειδικές θεωρήσεις εισόδου, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου
82 του ν. 3386/2005.
Στα άρθρα 73 και 74 ορίζεται η διαδικασία χορήγησης
διάρκειας και ανανέωσης της άδειας διαµονής των µελών της οικογένειας που γίνονται δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
Σηµαντική ρύθµιση που εισάγεται στο άρθρο 74 αφορά
στην µη αναζήτηση επαρκών πόρων κατά την ανανέωση
της άδειας διαµονής των µελών της οικογένειας, Αυτό
κρίνεται σκόπιµο για λόγους προστασίας της ενότητας
της οικογένειας σε περίπτωση που και λόγω της δηµοσιονοµικής συγκυρίας ο συντηρών δεν διαθέτει τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους.
Στο άρθρο 75 ορίζονται οι περιπτώσεις απόρριψης αιτήµατος ή ανάκλησης άδειας διαµονής. Η άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση δεν χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη
και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο κατά την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης
και την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής στα µέλη
της οικογένειας.
β. Συντρέχουν λόγοι δηµόσιας υγείας.
γ. Ο συντηρών και τα µέλη της οικογένειάς του έπαυσαν να διάγουν πραγµατικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
δ. Αποδειχθεί, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ότι
χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα, ότι διαπράχθηκε, µε οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιµοποιήθηκαν
άλλα παράνοµα µέσα.
ζ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί
µε σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, προκειµένου να επιτευχθεί η είσοδος ή διαµονή
στη χώρα ή η διαµονή του συντηρούντος τερµατισθεί και
το µέλος της οικογένειας δεν διαθέτει αυτοτελές δικαίωµα διαµονής.
Κατά την ανάκληση ή τη µη ανανέωση της άδειας διαµονής µέλους της οικογένειας του συντηρούντος για λόγους δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, εξετάζονται, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων του παρόντος
Κώδικα, η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος που
διεπράχθη και οι κίνδυνοι που προέρχονται από αυτό το
άτοµο.
Για την απόρριψη αίτησης, την ανάκληση ή την άρνηση
ανανέωσης της άδειας διαµονής, ή σε περίπτωση λήψης
µέτρου αποµάκρυνσης εις βάρος του συντηρούντος ή
µελών της οικογένειάς του, συνεκτιµάται ο χαρακτήρας
και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσµών του προσώπου, η διάρκεια διαµονής του στη χώρα καθώς και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του.
Στο άρθρο 76 ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών της οικογένειας. Ειδικότερα, τα µέλη
της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου µε αυτόν, δικαίωµα:
α. πρόσβασης στην εκπαίδευση,
β. πρόσβασης σε εξαρτηµένη εργασία-παροχή υπηρε-

σιών ή έργου, κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής τους,
γ. πρόσβασης στον επαγγελµατικό προσανατολισµό,
τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση, καθώς και την επανακατάρτιση.
Οι κάτοχοι αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση υπόκεινται στα γενικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
Προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, σηµαντική
θεωρείται η κατάργηση της απόφασης έγκρισης εργασίας και η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στην αγορά
εργασίας µετά την πρώτη άδεια διαµονής.
Στο άρθρο 77, ορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης
αυτοτελούς άδειας διαµονής από τα µέλη που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης, Συγκεκριµένα, πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται, κατόπιν αίτησής
τους, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαµονής στην Ελλάδα, λόγω: α. παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση
της αρχικής άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής για έναν
από τους λοιπούς λόγους του Κώδικα, β. ενηλικίωσης.
Αυτοτελής άδεια διαµονής µπορεί να χορηγείται στα
πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά δυνάµει οικογενειακής
επανένωσης και λόγω: α. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα µέλη της οικογένειας διαµένουν στη χώρα
τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του, β. σε περίπτωση που ο γάµος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης
έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή αποδεδειγµένης διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί
στη χώρα. ή συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας
υπήρξε θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος.
Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαµονής δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της
επιτρέπεται για άλλους λόγους, εκτός της οικογενειακής επανένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
Το δικαίωµα διαµονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί
την τύχη του δικαιώµατος διαµονής του γονέα, στον οποίον έχει ανατεθεί η επιµέλεια. Για τα τέκνα που ενηλικιώνονται, η αυτοτελής άδεια διαµονής, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, είναι τριετής και δεν µπορεί να υπερβαίνει την συµπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας τους.
Η εν λόγω άδεια διαµονής, υπό την επιφύλαξη συνδροµής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, ανανεώνεται για επιπλέον τρία έτη
µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης
αυτοτελούς άδειας διαµονής.
Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του Κώδικα αυτού.
Η ρύθµιση που αφορά στην αυτοτελή άδεια διαµονής
των τέκνων που ενηλικιώνονται αφορά σε νέα ρύθµιση
που στόχο έχει την προστασία των τέκνων που ενηλικιώνονται και την απλοποίηση των διαδικασιών, αφού απαλλάσσει τις υπηρεσίες από το φόρτο που συνεπαγόταν η
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κατ’ έτος ανανέωση των εν λόγω αδειών διαµονής και
στις πλείστες των περιπτώσεων οδηγούσε στην απώλεια
διαµονής των τέκνων, αφού µετά τη συµπλήρωση του
21ου έτους της ηλικίας αντιµετωπίζονταν αυτοτελώς,
ως οικονοµικοί µετανάστες.
Σε περίπτωση που η αυτοτελής άδεια διαµονής ανανεωθεί για σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση, ο πολίτης
τρίτης χώρας µπορεί, µετά το πέρας των σπουδών του,
να την ανανεώσει αυτοτελώς για ένα (1) έτος. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα αυτού.
Η αυτοτελής άδεια διαµονής παρέχει στον κάτοχό της
δικαίωµα άµεσης πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, καθώς και σε
σπουδές σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης.
Οι διατάξεις των άρθρων 79 έως 88 αποτελούν ένα
πλέγµα εθνικών ρυθµίσεων που αφορούν σε ζητήµατα
οικογενειακής επανένωσης που δεν εντάσσονται στο
ρυθµιστικό πεδίο της οδηγίας, αποτελούν όµως ιδιαίτερα
σηµαντικές παρεµβάσεις που στο προϊσχύσαν θεσµικό
πλαίσιο αντιµετωπίζονταν αποσπασµατικά.
Με το άρθρα 79 διασαφηνίζεται ότι η χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής για σπουδές στα παιδιά δεύτερης γενιάς δεν εµπίπτει ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις στα οριζόµενα στην οδηγία για τις σπουδές,
ως προς τους περιορισµούς και τους επαρκείς πόρους.
Με το άρθρο 80 το δικαίωµα σε αυτοτελή άδεια διαµονής επεκτείνεται και σε πολίτες τρίτης χώρας που κατά
την ενηλικίωσή τους διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. Η
ρύθµιση κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική αφού καταλαµβάνει παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύµατα και οικοτροφεία τα οποία ενόσω είναι ανήλικα έχουν δικαίωµα διαµονής το οποίο τους αποστερείται εάν µετά την ενηλικίωσή τους δεν καταφέρουν να ανανεώσουν την άδεια
διαµονής τους για σπουδές ή εργασία, µετατρέποντας
αυτά σε οικονοµικούς µετανάστες.
Με το άρθρο 81 ρυθµίζεται και νοµικά το ζήτηµα αδειοδότησης των µελών των οικογενειών που συστήνονται
στην Ελλάδα, µε γάµο που τελείται µεταξύ νόµιµα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, καθώς και των ανηλίκων τέκνων πολιτών τρίτων
χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθότι οι εν λόγω
περιπτώσεις δεν υπάγονται αµιγώς στο ρυθµιστικό πεδίο
των διατάξεων της οδηγίας για την οικογενειακή επανένωση.
Με το άρθρο 82 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
στο δικαίωµα διαµονής και στην υπό προϋποθέσεις διατήρηση αυτού, πολιτών τρίτων χωρών, µελών οικογένειας οµογενών.
Ιδιαιτέρως σηµαντικά θεωρούνται τα άρθρα 83 έως 88
µε τα οποία θεσπίζονται εθνικές ρυθµίσεις για το δικαίωµα διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών που είναι µέλη
οικογένειας Έλληνα. Μέχρι τώρα η Ελλάδα ανήκε στη
µειοψηφία των κρατών - µελών της Ε.Ε. που εφάρµοζε
αναλογικά τα οριζόµενα στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας, και για τα µέλη οικογένειας Έλληνα. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε σωρεία προβληµάτων, δεδοµένου ότι το εθνικό νοµικό πλαίσιο ήταν εναρµονισµένο µε
το ενωσιακό και η πολιτεία δεν είχε τη δυνατότητα να
θέσει εθνικούς κανόνες. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την

ολοένα και αυξανόµενη κατάχρηση δικαιωµάτων που σε
πολλές περιπτώσεις άπτονταν ζητηµάτων δηµόσιας τάξης, αφού παρατηρήθηκε ότι µεγάλος αριθµός πολιτών
τρίτων χωρών, καταχράται του δικαιώµατος, χρησιµοποιώντας ως πρόσχηµα την ενότητα της οικογένειας, µε
πραγµατικό στόχο την είσοδο στην Ελλάδα προκειµένου
να αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας
και απόδοση δικαιωµάτων που απορρέουν από τις ευνοϊκές διατάξεις της Οδηγίας, τα οποία άλλως δεν θα ήταν
δυνατόν να αποκτήσουν.
Έτσι τίθενται προϋποθέσεις αναγνώρισης δικαιώµατος
διαµονής υπέρ των µελών οικογενείας του ηµεδαπού,
πολιτών τρίτης χώρας, οι οποίες σε κάθε περίπτωση τηρούν τα όρια που επιβάλλονται από το δίκαιο της ΕΕ και
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και ιδίως την αρχή της αναλογικότητας.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 83 ορίζονται σαφώς τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν, ως προς τη νοµιµότητα της
διαµονής τους, οι πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται
δικαίωµα διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, το είδος, η διάρκεια και τα δικαιώµατα που παρέχει ο χορηγούµενος τίτλος διαµονής, καθώς και η ειδική διάκριση
σε ότι αφορά στην απόρριψη ή ανάκληση τίτλου διαµονής για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας που δηµιουργεί προστατευτικό πλαίσιο στους εν λόγω πολίτες
τρίτων χωρών, βασισµένο στην αρχή της αναλογικότητας.
Επιπρόσθετα ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας διαµονής και συγκεκριµενοποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα
πρέπει να συντρέχουν ώστε να χαρακτηρίζεται µέλος
της οικογένειας του Έλληνα ως συντηρούµενο, προκειµένου να του χορηγείται δικαίωµα διαµονής.
Έτσι, διευκρινίζεται ότι αυτόµατο δικαίωµα διαµονής
χορηγείται στο/στη σύζυγο του Έλληνα και στους ανήλικους κατιόντες τους, καθώς και στους ανήλικους κατιόντες του ετέρου των συζύγων, ενώ το δικαίωµα διαµονής για τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειας (ανιόντες και ενήλικοι, άνω του 21ου έτους της ηλικίας, κατιόντες) υπόκειται σε έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος υποστηρίζεται υλικά από τον
Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας και ότι συντηρούνταν ή ζούσε υπό τη στέγη
του ετέρου των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας
στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική
φροντίδα του µέλους της οικογένειας από τον Έλληνα.
Με το άρθρο 84 ορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης
δελτίου µόνιµης διαµονής από τα µέλη οικογένειας Έλληνα τα οποία διαµένουν νοµίµως στη Χώρα µε τον Έλληνα για συνεχές χρονικό διάστηµα πέντε ετών. Το δελτίο µόνιµης διαµονής ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία. Μετά την απόκτηση δελτίου µόνιµης διαµονής η
απώλεια αυτού επέρχεται µόνο σε περίπτωση απουσίας
του ενδιαφερόµενου από την Ελλάδα, για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη.
Με το άρθρο 85 ρυθµίζεται η διατήρηση του δικαιώµατος διαµονής από µέλη οικογένειας Έλληνα σε περιπτώσεις που: α) Ο Έλληνας αποβιώσει και τα µέλη της οικογένειας διαµένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του, β) Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάµος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, πριν

20
την υποβολή αίτησης αγωγής διαζυγίου, εκ των οποίων
το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιµέλεια των τέκνων έχει
ανατεθεί νοµίµως σε έναν από τους συζύγους που είναι
πολίτης τρίτης χώρας, γ) Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της
οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος, δ) Ο ένας των συζύγων απολαύει νοµίµως του δικαιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την
έγγραφη συµφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα και
για όσο διάστηµα απαιτείται.Το δικαίωµα διαµονής των
εν λόγω προσώπων διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως
µισθωτών ή την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για
τους ίδιους και τα µέλη της οικογένειάς τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Ελλάδα, το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας
της χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, ή, τέλος αποδεικνύουν ότι είναι µέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η προσωποπαγής άδεια διαµονής έχει διάρκεια πέντε έτη και ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά.
Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής χορηγείται και σε
πολίτες τρίτων χωρών που διέµεναν νόµιµα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα και
µετά τη σύναψη γάµου µε έτερο πολίτη τρίτης χώρας ή
Έλληνα πολίτη µετέβαλλαν το καθεστώς διαµονής τους
και έλαβαν είτε άδεια διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο
προηγούµενο καθεστώς διαµονής τους, εφόσον: α) Ο
πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωµα διαµονής, β) εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και δεν δικαιούνται αυτοτελές
ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωµα διαµονής.
Άδεια διαµονής χορηγείται και σε όσα από τα µέλη της
οικογένειάς τους διέµεναν νόµιµα στη χώρα και µετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαµονής τους.
Με το άρθρο 86 ρυθµίζονται τα δικαιώµατα των µελών
οικογένειας Έλληνα, και συγκεκριµένα η ίση µεταχείριση µε τους πολίτες της Ένωσης, η εξαίρεση αυτών από
την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και η πρόσβαση
σε µισθωτή και ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα
Με το άρθρο 87 ρυθµίζονται ζητήµατα µη αναγνώρισης ή απώλειας του δικαιώµατος διαµονής µελών οικογένειας Έλληνα. Ειδικότερα, το δικαίωµα διαµονής δεν
χορηγείται ή ανακαλείται εάν: α) αποδειχθεί µε δικαστική απόφαση ή προκύπτει από αµετάκλητο βούλευµα του
αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου ότι χρησιµοποιήθηκαν
ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα
µέσα και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώµατος ή απάτη, όπως στην περίπτωση εικονικού γάµου,
β) ο Έλληνας και τα µέλη της οικογένειας του έπαυσαν
να διάγουν πραγµατικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο,
γ) διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος,
η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί µε κύ-

ριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί το δελτίο διαµονής ή µόνιµης διαµονής.
Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για
το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συµβίωση των
µελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία
της ταυτότητας του ετέρου συζύγου.
Εφόσον αίτηµα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής απορρίπτεται ή χορηγηθείσα άδεια διαµονής ανακαλείται, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής.
Με το άρθρο 88 ρυθµίζεται το καθεστώς διαµονής των
γονέων ανήλικων ηµεδαπών και ανήλικων αδελφών των
ηµεδαπών, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσης της ιθαγένειας του ηµεδαπού τέκνου, στο πλαίσιο οµοιογενούς αντιµετώπισης όλων των µελών της ίδιας οικογένειας.
Με τα άρθρα 89 έως 107 ενσωµατώνονται στον Κώδικα, οι διατάξεις βάσει των οποίων εναρµονίστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή οδηγία 2003/109/ΕΚ
της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι επί µακρόν διαµένοντες και εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις
2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 µε τις οποίες επεκτείνεται
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2003/109/ΕΚ και στους
δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
Στον Κώδικα, πλέον των ρυθµίσεων που αφορούν στη
µεταφορά της οδηγίας και των ρυθµίσεων που επεκτείνουν το δικαίωµα χορήγησης άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, εισάγονται βελτιωτικές ρυθµίσεις µε τις οποίες απλουστεύονται οι διαδικασίες, µειώνονται οι απαιτήσεις
αναφορικά µε το ύψος των επαρκών πόρων και προβλέπεται διεύρυνση των κριτηρίων σε ότι αφορά την ένταξη
των πολιτών τρίτων χωρών.
Ειδικότερα:
Στο άρθρο 89 ορίζεται περιοριστικά το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας Οι διατάξεις της οδηγίας αφορούν
στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην
Ελληνική Επικράτεια, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
Με το άρθρο 90 ορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης
του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος που είναι η νόµιµη και αδιάλειπτη διαµονή στην Ελλάδα για πέντε έτη
πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, η απόδειξη
επαρκούς εισοδήµατος για τις ανάγκες του ενδιαφερόµενου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται
από προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρα και καθορίζεται στο ύψος του ετήσιου εισοδήµατος
του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξηµένο κατά 10% για
το σύνολο των συντηρούµενων µελών της οικογένειάς
του, η πλήρης ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο
των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισµένων ηµεδαπών, η οποία καλύπτει και
τα µέλη της οικογένειάς του και η πλήρωση όρων ένταξης στην ελληνική κοινωνία.
Με το άρθρο 91 ρυθµίζονται διαδικαστικά ζητήµατα
που αφορούν στην υποβολή της αίτησης, τα κριτήρια ένταξης και οι προθεσµίες εντός των οποίων διεκπεραιώνονται τα σχετικά αιτήµατα.
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Οι όροι ένταξης ενός πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική κοινωνία, αποδεικνύονται από την επαρκή γνώση
της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού, την κατοχή
δελτίου µόνιµης διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα,
σχετική εισήγηση από επιτροπή πολιτογράφησης του
άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 5Α του ίδιου Κώδικα και τη
νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα δώδεκα (12) έτη.
Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαµονής
επί µακρόν διαµένοντος είναι εκείνο που χορήγησε την
τελευταία άδεια διαµονής. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος είναι ο Γενικός
Γραµµατέας της κατά τόπο αρµόδιας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.
Στο άρθρο 92 ορίζεται ότι η άδεια διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος έχει διάρκεια ισχύος πέντε έτη, η οποία ανανεώνεται για 5 έτη κάθε φορά, χωρίς την ανάγκη συνδροµής των προϋποθέσεων του άρθρου 90 του
παρόντος Κώδικα.
Στο άρθρο 93 ρυθµίζονται ζητήµατα απόρριψης αιτήµατος για χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, ενώ
στο άρθρο 94 ρυθµίζονται ζητήµατα ανάκλησης ή απώλειας του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος. Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο επί µακρόν διαµένων δεν δικαιούται
να διατηρεί το καθεστώς, εφόσον: α) αποδειχθεί ότι έχει
συµπράξει δολίως στην απόκτηση του καθεστώτος, β) έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής στο πρόσωπό του, γ)
έχει απουσιάσει από το έδαφος της ΕΕ για διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα (12) διαδοχικών µηνών, δ)
συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη, συνεκτιµώντας τη
σοβαρότητα των αδικηµάτων που έχει διαπράξει, έστω κι
αν η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο επιστροφής κατά
την έννοια του άρθρου 96 του παρόντος Κώδικα, ε) έχει
αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε
άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατος διαµονής στα άλλα
κράτη µέλη, δυνάµει της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ., στ) αποδειχθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστηµα που υπερβαίνει
τα έξι (6) έτη, ζ) ανακληθεί ή απορριφθεί αίτηση ανανέωσης καθεστώτος διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τα
άρθρα 14 παρ. 3 και 19 παρ. 3 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
Όταν η ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος δεν δικαιολογούν τη λήψη µέτρου επιστροφής, ο πολίτης τρίτης
χώρας µπορεί να υποβάλει αίτηση για άλλο λόγο, εκτός
της απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα,
χωρίς να απαιτείται χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου. Σε περίπτωση δικαιούχου διεθνούς προστασίας
ενηµερώνεται η Υπηρεσία Ασύλου προκειµένου να του
επαναχορηγήσει την άδεια διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας.
Στο άρθρο 95 ορίζονται οι προϋποθέσεις επανάκτησης
του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος.
Στο άρθρο 96 ορίζονται περιοριστικά οι λόγοι που επιτρέπουν την έκδοση επιστροφής πολίτη τρίτης χώρας επί µακρόν διαµένοντος. Απόφαση επιστροφής εκδίδεται
µόνο εάν ο πολίτης τρίτης χώρας, συνιστά ενεστώσα και
ειδικά αιτιολογηµένη απειλή κατά της δηµόσιας τάξης ή
της δηµόσιας ασφάλειας. Η απόφαση επιστροφής δεν

µπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης
δηµοσιονοµικής πολιτικής. Κατά την εξέταση των λόγων
που δικαιολογούν την λήψη µέτρου επιστροφής στο
πρόσωπο του επί µακρόν διαµένοντος συνεκτιµώνται: α)
η διάρκεια διαµονής του στη χώρα β) οι επιπτώσεις στον
ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του, γ) οι δεσµοί µε τη
χώρα διαµονής ή η απουσία δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του και δ) η ηλικία του ενδιαφεροµένου προσώπου.
Στο άρθρο 97 ρυθµίζονται οι διαδικαστικές εγγυήσεις
ενώ στο άρθρο 98 τα δικαιώµατα του επί µακρόν διαµένοντος, βασικότερο των οποίων είναι η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς. Ο επί µακρόν διαµένων απολαύει ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά: α) την πρόσβαση στη µισθωτή ή µη
µισθωτή δραστηριότητα και τους όρους απασχόλησης
και εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων απόλυσης
και αµοιβής. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε δραστηριότητες που αφορούν την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, β) την
εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση, περιλαµβανοµένων των υποτροφιών σπουδών, γ) την αναγνώριση επαγγελµατικών διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, δ) την κοινωνική ασφάλεια και τα βασικά
πλεονεκτήµατα της κοινωνικής αρωγής και προστασίας,
όπως αυτά οριοθετούνται στο πλαίσιο ιδίως των ν. 4051/
1960 «Περί ενισχύσεως απροστάτευτων παίδων» (A΄
68), ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως µέτρων κοινωνικής προστασίας οικονοµικώς αδυνάτων και καταργήσεως των
διεπουσών τον θεσµόν της απορίας διατάξεων» (A΄
149), ν. 1302/1982 «Για την επικύρωση της Διεθνούς
Σύµβασης εργασίας αρ.103/1952 (A΄ 133), ν. 2101/1992
«Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των
παιδιών» (A΄ 192), ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (A΄ 75), ε) τις φορολογικές
διευκολύνσεις, στ. την πρόσβαση και παροχή αγαθών και
υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και
την πρόσβαση στις διαδικασίες απόκτησης στέγης, ζ)
την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και
συµµετοχής σε οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών
ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα µέλη ασκούν
συγκεκριµένο επάγγελµα, περιλαµβανοµένων και των
πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο
οργάνωσης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας, η) την ελεύθερη
κίνηση και εγκατάσταση στο σύνολο της επικράτειας.
Το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται ως
προς την: α) πρόσβαση σε µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα η οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ασκείται αποκλειστικά από Έλληνες ή
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., β) πρόσβαση στην εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση,
για την οποία µπορεί να απαιτείται να αποδείξει ο επί µακρόν διαµένων την απαιτούµενη για το σκοπό αυτό
γλωσσική επάρκεια, γ) είσοδο στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού
Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την οποία απαιτείται η προηγούµενη εκπλήρωση των εκπαιδευτικών
προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Στο άρθρο 99 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στο
δικαίωµα διαµονής και χορήγηση άδειας διαµονής, στην
Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επί µακρόν διαµένων, ο οποίος έχει αποκτήσει το καθεστώς αυτό σε άλλο κράτος - µέλος της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να διαµένει, υπό όρους,
στη χώρα για διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες,
για την άσκηση µισθωτής δραστηριότητας, µη µισθωτής
δραστηριότητας, ως οικονοµικώς ανεξάρτητο άτοµο, ως
σπουδαστής ή για να παρακολουθήσει µαθήµατα επαγγελµατική κατάρτιση.
Με το άρθρο 100 ρυθµίζονται οι όροι εισόδου και διαµονής στην Ελλάδα, πολιτών τρίτων χωρών που ασκεί το
δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα ως επί µακρόν διαµένων σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το άρθρο 101 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
στην απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής
σε πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στα µέλη της οικογένειάς του, για λόγους δηµόσιας
τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας.
Με το άρθρο 102 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας
µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας
διαµονής στην Ελλάδα.
Οι πολίτες τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα, απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς στους τοµείς και υπό τους
όρους των πολιτών τρίτων χωρών που απόκτησαν το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα.
Με το άρθρο 103 προσδιορίζονται τα κριτήρια ανάκλησης της άδειας διαµονής και η υποχρέωση επανεισδοχής. Έως ότου ο πολίτης τρίτης χώρας αποκτήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, η άδεια διαµονής του δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται και ο ενδιαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του υποχρεούνται
να εγκαταλείψουν το έδαφος της χώρας, για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, όταν οι όροι και οι
προϋποθέσεις δεν πληρούνται πλέον και όταν ο πολίτης
τρίτης χώρας δεν διαµένει νοµίµως στη xώρα.
Αν ληφθεί ένα από τα παραπάνω µέτρα ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον αφορά, οφείλει να επιστρέψει
αµέσως στο πρώτο κράτος - µέλος που του χορήγησε το
καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος.
Στην περίπτωση που ένα από τα µέτρα που αναφέρονται παραπάνω, ληφθεί από δεύτερο κράτος - µέλος και
αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει υπαχθεί
στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα
και ασκεί το δικαίωµα διαµονής του στο δεύτερο κράτος
- µέλος, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές οφείλουν να επιτρέψουν αµέσως και χωρίς διατυπώσεις, την επανεισδοχή αυτού και των µελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
Μέχρι να αποκτήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα και µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης επανεισδοχής οι αρµόδιες ελληνικές αρχές µπορούν να αποµακρύνουν τον πολίτη τρίτης χώρας από το
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές προβαίνουν σε διαβούλευση µε τις αντίστοιχες αρχές του πρώτου κράτους µέλους.
Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαβούλευσης, ζητούν, από το πρώτο κράτος - µέλος,
τις αναγκαίες πληροφορίες για την έκδοση και εκτέλεση
της απόφασης απέλασης.
Οι αποφάσεις επιστροφής, δεν συνοδεύονται από µό-

νιµη απαγόρευση διαµονής.
Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας µε άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος από άλλο κράτος - µέλος, εκτός εάν εντωµεταξύ
έχει αρθεί η διεθνής προστασία ή εάν το πρόσωπο για το
οποίο πρόκειται εµπίπτει σε µία από τις κατηγορίες που
ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 2 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 21 παρ. 1 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
Στο άρθρο 104 ορίζονται οι προϋποθέσεις απόκτησης
καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατος διαµονής ως επί
µακρόν διαµένων σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πολίτης τρίτης χώρας , στον οποίον έχει χορηγηθεί
το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαµένει νόµιµα
στην Ελλάδα, µπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο πρώτο
κράτος - µέλος.
Με το άρθρο 105 ορίζεται ως ελληνικό σηµείο επαφής
µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή
των απαιτούµενων πληροφοριών, η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών.
Με το άρθρο 106 ορίζεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών
που κατέχουν εθνικές άδειες διαµονής µακράς διάρκειας
(αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας), δεν απολαµβάνουν
του δικαιώµατος διαµονής στα άλλα κράτη - µέλη.
Τα άρθρα 108 και 109 είναι εθνικές ρυθµίσεις µε τις οποίες ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην απόδειξη
της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως κριτηρίου ένταξης και στην άδεια διαµονής στη δεύτερη γενιά.
Με το άρθρο 108 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
στους τίτλους και τα πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης
της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού για την απόκτηση του καθεστώτος
του επί µακρόν διαµένοντος, καθώς και η προβλεπόµενη
διαδικασία πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία διενεργείται από τη Γενική Γραµµατεία Δια
Βίου Μάθησης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη στους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε την οποία µπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση
των προβλεπόµενων πιστοποιητικών πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής
γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, ιδίως στο πλαίσιο προγραµµάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλου διαµονής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόµενο των ειδικών προγραµµάτων
εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
Με το άρθρο 109 ρυθµίζεται το καθεστώς διαµονής
της δεύτερης γενιάς. Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις αυτές,
σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην
Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συµπλήρωση του
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21ου έτους της ηλικίας τους και διαµένουν νόµιµα στη
χώρα χορηγείται, εφόσον προσκοµιστούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, άδεια διαµονής πενταετούς διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώµατα του
άρθρου 98 του παρόντος Κώδικα.
Η άδεια διαµονής ανανεώνεται για πέντε έτη, κάθε
φορά µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης άδειας διαµονής.
Η εν λόγω άδεια, µπορεί να ανανεωθεί , υπό τους όρους του παρόντος Κώδικα, οποτεδήποτε κατά το διάστηµα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.
Η άδεια διαµονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εάν
συντρέχουν στο πρόσωπο του κατόχου οι λόγοι που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 94 του παρόντος Κώδικα.
Με τα άρθρα 110 έως 126 ενσωµατώνονται στον Κώδικα, οι διατάξεις βάσει των οποίων εναρµονίστηκε η ελληνική νοµοθεσία µε την ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/50/ΕΚ
σχετικά µε την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών τρίτων
χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
Με το άρθρο 110 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των
ρυθµίσεων που ενσωµατώνουν την Οδηγία για την
«Μπλε Κάρτα».
Το άρθρο 111 περιέχει επιφύλαξη περί ευνοϊκότερων
διατάξεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ή στη βάση διµερών συµβάσεων.
Με το άρθρο 112 καθορίζονται οι προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής πολίτη τρίτης χώρας που αιτείται τη
χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δύο είναι οι κυριότερες προϋποθέσεις που θέτει η
Οδηγία για την εισδοχή πολίτη τρίτης χώρας µε σκοπό
την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: αφενός η ύπαρξη
σύµβασης εργασίας, καθώς η εισδοχή του ενδιαφερόµενου πραγµατοποιείται µε γνώµονα τη ζήτηση της αγοράς εργασίας, αφετέρου η κατοχή υψηλών επαγγελµατικών προσόντων είτε πρόκειται για νοµοθετικά κατοχυρωµένο ή µη επάγγελµα. Στο πλαίσιο αυτό και προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη - µέλη δεν αποκλίνουν
σηµαντικά από τα κριτήρια αυτά, καθορίζοντας ένα επίπεδο το οποίο θα ήταν υπερβολικά χαµηλό για υψηλά ειδικευµένο εργαζόµενο του συγκεκριµένου κράτους - µέλους ή της ΕΕ, όσον αφορά την αποδοχή της κενής αυτής θέσης (όταν ασκείται κινητικότητα), παρόλο που αντιστοιχεί στα προσόντα του, προβλέπεται ότι η αµοιβή
του πολίτη τρίτης χώρας δεν θα πρέπει να υπολείπεται
ενός κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης το οποίο θα προσδιορίζεται και δηµοσιεύεται
για το σκοπό αυτόν και το οποίο θα ισούται µε 1,5 φορές
το ύψος του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην
Ελλάδα.
Το άρθρο 113 προβλέπει τη διαδικασία προσδιορισµού
όγκου εισδοχής νεοεισερχόµενων µεταναστών µε τις
διαδικασίες για τη «Μπλε Κάρτα».
Το άρθρο 114 ρυθµίζει τα της ακολουθητέας διαδικασίας υποβολής και εξέτασης του αιτήµατος απόκτησης
«Μπλε Κάρτας» από τον ενδιαφερόµενο πολίτη τρίτης
χώρας µετά την είσοδό του στην Ελλάδα µε την προβλεπόµενη ειδική θεώρηση εισόδου για «Μπλε Κάρτα».
Προβλέπεται η διαδικασία, που θα ακολουθείται από τον
ενδιαφερόµενο πολίτη τρίτης χώρας, αφού εισέλθει στη
χώρα µε ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν,
για την υποβολή αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας

της ΕΕ». Ορίζει ως υπηρεσία υποβολής, εξέτασης και έκδοσης της διοικητικής πράξης τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (απόφαση υπουργού Εσωτερικών), θέτει προθεσµίες για τη
διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, προβλέπει το
καθεστώς διαµονής (νοµιµότητα) του ενδιαφερόµενου
έως την έκδοση της όποιας απόφασης, απαιτεί την αιτιολόγηση των απορριπτικών αποφάσεων και περιλαµβάνει
εξουσιοδοτική για έκδοση υπουργικής απόφασης για τον
καθορισµό των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών.
Το άρθρο 115 προβλέπει τη διάρκεια, τον τύπο και τα
δικαιώµατα που ενσωµατώνει η χορηγούµενη «Μπλε
Κάρτα», καθώς επίσης την δυνατότητα, τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις ανανέωσής της.
Στο άρθρο 116 προβλέπονται αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης µιας αίτησης για «µπλε κάρτα». Μεταξύ των
άλλων (λ.χ. να µην πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της) προβλέπεται και η απόρριψη στην περίπτωση
που έχουν καλυφθεί οι προβλεπόµενες κενές θέσεις που
έχουν καθοριστεί µε τη διαδικασία του όγκου εισδοχής,
αλλά και στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει υποστεί
κυρώσεις για αδήλωτη ή/και παράνοµη απασχόληση.
Το άρθρο 117 προβλέπει τους λόγους ανάκλησης ή µη
ανανέωσης χορηγηθείσας «Μπλε Κάρτας» κατ` αντιστοιχία µε τους λόγους απόρριψης σχετικής αίτησης. Επισηµαίνεται ότι ανεργία δεν συνιστά λόγο ανάκλησης,
εκτός εάν το διάστηµα της ανεργίας ξεπερνά τους 3 συναπτούς µήνες.
Το άρθρο 118 ορίζει ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση µισθωτής εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενώ η αλλαγή εργοδότη κατά την
πρώτη διετία επιτρέπεται µόνο κατόπιν έγκρισης από
την υπηρεσία χορήγησης της «Μπλε Κάρτας». Ειδικότερα, η εν λόγω Οδηγία θεωρεί τους υψηλά ειδικευµένους
εργαζόµενους ως πλεονέκτηµα για την οικονοµία της
ΕΕ, αλλά εκτιµά ότι τα δικαιώµατά τους, σε σχέση µε
την εργασία πρέπει να εξαρτώνται από τη διάρκεια της
διαµονής τους. Ως εκ τούτου, για τη σταδιακή ενσωµάτωση του υψηλά ειδικευµένου εργαζόµενου στην αγορά
εργασίας απαιτείται από την Οδηγία, κατά τα δύο πρώτα
έτη νόµιµης απασχόλησής του, να δίνεται η ανωτέρω αναφερόµενη έγκριση. Επίσης, στο ίδιο άρθρο τίθενται
περιορισµοί στην πρόσβαση κατόχων «Μπλε κάρτας της
ΕΕ» σε δραστηριότητες, που σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, προορίζονται µόνο για ηµεδαπούς ή αφορούν
άσκηση δηµόσιας εξουσίας, ενώ πρόσβαση στην αγορά
εργασίας εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη της αρχής της
κοινοτικής προτίµησης, όπως αυτή έχει εκφραστεί στις
σχετικές διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης του 2003
και του 2005.
Στο άρθρο 119 αντιµετωπίζεται το θέµα της τυχόν
προσωρινής ανεργίας του κατόχου «Μπλε κάρτας της
ΕΕ» (έως τρεις µήνες) και των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.
Στο άρθρο 120 προσδιορίζονται οι τοµείς στους οποίους ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» απολαµβάνει ίσης
µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς, µε σκοπό τη δηµιουργία των ευνοϊκότερων δυνατών προϋποθέσεων (λ.χ.
συνθήκες εργασίας, όροι αµοιβής και απόλυσης, δικαίωµα συνεταιρίζεσθαι, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, αναγνώριση πτυχίων, κοινωνική ασφάλιση, υπηρεσίες και αγαθά κ.λπ.). Ειδικές παρεκκλίσεις και περιορισµοί προβλέπονται σε τοµείς, για τους οποίους ορίζο-
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νται επιµέρους προϋποθέσεις σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία (π.χ. υποτροφίες, οι διαδικασίες για την πρόσβαση σε στέγαση).
Με το άρθρο 121 ρυθµίζεται το δικαίωµα του κατόχου
«Μπλε Κάρτας» να φέρνει µαζί του τα µέλη της οικογένειάς του. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις περί οικογενειακής επανένωσης όπως ισχύουν (ν. 3386/
2005 και π.δ.131/2006). Ειδικότερα, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του υπ’αρίθµ.131/2006 προεδρικού διατάγµατος, µε συγκεκριµένες παρεκκλίσεις που θεωρούνται αναγκαίες για τη δηµιουργία ελκυστικού καθεστώτος για
τους υψηλά ειδικευµένους εργαζοµένους τρίτων χωρών
(π.χ. άµεση οικογενειακή επανένωση ακόµα και στην περίπτωση της προσωρινής διαµονής, πρόσβαση των συζύγων στην αγορά εργασίας, ταχεία έκδοσης άδειας διαµονής, κ.ά.), ακολουθώντας µία διαφορετική λογική από
την οδηγία για την οικογενειακή επανένωση, που αποτελεί µέσο για την προώθηση της ενσωµάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι µπορούν εύλογα να γίνουν
µόνιµα διαµένοντες.
Με το άρθρο 122 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για
την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος από τον κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ». Ορίζεται ότι εφαρµόζονται οι διατάξεις της οδηγίας, µε επιµέρους
παρεκκλίσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να ενισχύσουν
τόσο την γεωγραφική κινητικότητα των εργαζοµένων,
κατόχων «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (π.χ. σώρευση διαστηµάτων διαµονής σε διαφορετικά κράτη - µέλη της ΕΕ,
κ.ά.), όσο και να στηρίξουν την κυκλική µεταναστευτική
πολιτική και να περιορίσουν τις πιθανές επιπτώσεις της
διαρροής εγκεφάλων (παρεκκλίσεις για τις περιόδους απουσίας από την ΕΕ). Επισηµαίνεται ότι για την απαιτούµενη προηγούµενη 5ετή νόµιµη διαµονή προσµετρώνται
περίοδοι διαµονής µε καθεστώς «Μπλε Κάρτας» και σε
άλλα κράτη της ΕΕ. Ωστόσο, ο ενδιαφερόµενος οφείλει
να έχει διαµείνει επί δύο τουλάχιστον συναπτά έτη αδιάλειπτα στην ελληνική επικράτεια.
Με το άρθρο 123 ρυθµίζεται το θέµα της διευκόλυνσης
της κινητικότητας και του δικαιώµατος διαµονής στην
Ελλάδα κατόχων «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που µετακινούνται από άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ, ενώ στο άρθρο
124 προσδιορίζεται και η κινητικότητα των µελών της οικογένειας που συνοδεύουν ή επανενώνονται µε τον κάτοχο της «Μπλε κάρτας της ΕΕ».
Στο άρθρο 125 ορίζεται η Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ως σηµείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τα άλλα κράτη
της ΕΕ, καθώς και ως υπεύθυνη αρχή ενώπιον των οργάνων της ΕΕ.
Τα άρθρα 127 και 128 προβλέπουν εθνικού χαρακτήρα
ρυθµίσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργική προσαρµογή των οριζόµενων στην Οδηγία µε τις οικείες διοικητικές διαδικασίες που αφορούν την είσοδο αλλοδαπών εργαζοµένων στη Χώρα µας στο πλαίσιο µετάκλησής τους από Έλληνες εργοδότες.
Στο άρθρο 128 προβλέπεται η δυνατότητα των ήδη κατόχων άδειας διαµονής (ιδίως όσων έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία) να αιτηθούν τη µετάβασή
τους σε καθεστώς διαµονής µε «Μπλε Κάρτα», εφόσον
βεβαίως πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα αλλαγής σκοπού και απόκτησης
«Μπλε Κάρτας» από πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι ει-

σήλθαν και διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα ως στελέχη
επιχειρήσεων, ως σπουδαστές, ως ερευνητές ή για την
απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Η ρύθµιση είναι ιδιαίτερα σηµαντική ειδικά για τους σπουδαστές, καθώς έως
σήµερα ένας σπουδαστής ανώτατης εκπαίδευσης ο οποίος εισήλθε στην Ελλάδα για σπουδές δεν µπορεί να
συνεχίσει να διαµένει νόµιµα στη Χώρα µετά το πέρας
των σπουδών του, ακόµη και αν πρόκειται για πρόσωπο
που έχει αριστεύσει, έχει µεταπτυχιακές σπουδές στη
Χώρα µας και έχει προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας υψηλών προσόντων στην Ελλάδα.
Προκειµένου να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη οι
ενδιαφερόµενοι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να
πληρούν πέραν των απαιτούµενων προϋποθέσεων και επιµέρους κριτήρια που θα καθοριστούν µε κοινή υπουργική απόφαση. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι υψηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις, οι ιδιαίτερες ικανότητες και τα
προσόντα των ενδιαφεροµένων, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που γνωρίζουν επιπλέον την ελληνική γλώσσα και έχουν ήδη συνηθίσει να εργάζονται στο ερευνητικό περιβάλλον της
χώρας µας, εφόσον πρόκειται για ερευνητές.
Με τα άρθρα 129 και 130 ρυθµίζονται ζητήµατα κοινωνικής ένταξης µεταναστών
Στο άρθρο 129 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των πολιτικών ένταξης.
Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην οµαλή προσαρµογή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς της
ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιµης συµµετοχής,
στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Οι πολίτες τρίτων χωρών κατά την διαδικασία ένταξης
τους στην ελληνική κοινωνία αποκτούν δικαιώµατα και
υποχρεώσεις, όπως και οι Έλληνες πολίτες. Βασική τους
υποχρέωση είναι ο σεβασµός της έννοµης τάξης και των
θεµελιωδών αξιών της ελληνικής κοινωνίας.
Οι πολιτικές ένταξης και οι δράσεις που εντάσσονται
σε αυτές εφαρµόζονται σε όλους τους νοµίµως διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών και στα µέλη των οικογενειών τους στο πλαίσιο των ρυθµίσεων, για την οικογενειακή επανένωση. Επίσης, εφαρµόζονται στα παιδιά των
µεταναστών, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας
και στα µέλη των οικογενειών τους.
Η στρατηγική ένταξης των µεταναστών µπορεί να συνδυάζεται µε δράσεις εξωτερικής πολιτικής αναπτυξιακού
χαρακτήρα ως προς τις χώρες προέλευσης τους µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών για πιθανή επιστροφή τους σε αυτές.
Στο άρθρο 130 ορίζονται οι βασικές αρχές κοινωνικής
ένταξης και αναλύεται το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα
Δράσης το οποίο περιλαµβάνεται στην Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών.
Στο άρθρο 131 ορίζεται ότι αρµόδια για το συντονισµό
της Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα, είναι η Επιτροπή Συντονισµού της Μεταναστευτικής Πολιτικής
και της Κοινωνικής Ένταξης. Η Επιτροπή αποτελείται από τους Γενικούς Γραµµατείς, µε αναπληρωτές τους αρµόδιους Γενικούς Διευθυντές, των υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
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νοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Αττικής και συνέρχεται, όποτε κρίνεται τούτο απαραίτητο µε πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού
και Κοινωνικής Συνοχής για ζητήµατα που αφορούν στη
νόµιµη µετανάστευση ή του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη για ζητήµατα που αφορούν ζητήµατα παράνοµης µετανάστευσης, ασύλου προσφύγων
και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία θεµάτων µετανάστευσης (νόµιµης και παράνοµης) και ένταξης, µε
βάση την εξελικτική πορεία του φαινοµένου, η έκδοση
κατευθυντήριων οδηγιών µε σκοπό το συντονισµό των
κατά περίπτωση εµπλεκόµενων φορέων, η παρακολούθηση του έργου τους και η εισήγηση µέτρων θεσµικού
και τεχνικού χαρακτήρα στον καθ’ ύλη αρµόδιο υπουργό
προς την κατεύθυνση αποτελεσµατικής αντιµετώπισης
των σχετικών ζητηµάτων.
Στο άρθρο 132 ορίζεται ότι για τη διευκόλυνση του έργου της, η Επιτροπή επικουρείται από Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται µία φορά ανά εξάµηνο, και έχει ως έργο την προετοιµασία των θεµάτων που εξετάζονται, καθώς και την εισήγηση των κατάλληλων µέτρων. Η ανωτέρω Επιστηµονική Επιτροπή, συγκροτείται
µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται
από τεχνοκράτες, εµπειρογνώµονες και στελέχη των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 του παρόντος Υπουργείων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και η
γραµµατειακή της υποστήριξη, καθώς και ειδικότερα λειτουργικά ζητήµατα.
Στο άρθρο 133 ορίζεται το ύψος των παραβόλων που
συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής, το ύψος των τελών και παραβόλων που απαιτούνται
για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου, καθώς
και η κατανοµή των εσόδων που προέρχονται από τα εν
λόγω παράβολα.
Σηµαντική καινοτοµία θεωρείται η είσπραξη των παραβόλων µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.
Στο άρθρο 134 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
στην τήρηση µητρώου πολιτών τρίτων χωρών στο πληροφορικό σύστηµα καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση
αδειών διαµονής και αποφάσεων επιστροφής πολιτών
τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
Στο άρθρο 135 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν
στη σύσταση και τη λειτουργία των Επιτροπών που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρµογή των διατάξεων
του Κώδικα.
Στο υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται πέντε Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωµοδοτούν σχετικά µε
τη συνδροµή σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιαίτερων και ισχυρών δεσµών µε την κοινωνική ζωή της χώρας, προκειµένου να χορηγηθεί άδεια διαµονής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που παραπέµπεται σε αυτές στο πλαίσιο
χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής µε απόφαση
του υπουργού Εσωτερικών και ειδική τριµελής Επιτροπή,
η οποία γνωµοδοτεί σχετικά µε την ύπαρξη προσωρινής
ή µόνιµης αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης ισχυ-

ρού διαβατηρίου και συγκροτείται µε απόφαση του υπουργού ως εξής:
Σε κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται πενταµελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία
αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από τους οποίους ο ένας είναι ο προϊστάµενος της, ο οποίος και
προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνοµικής
αρχής. Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης είναι η διατύπωση γνώµης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας
διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας. Η Επιτροπή, για να
διαµορφώσει τη γνώµη της, λαµβάνει υπόψη τα προβλεπόµενα από τις επιµέρους διατάξεις του Κώδικα αυτού
στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του πολίτη τρίτης χώρας.
Στο άρθρο 136 ορίζεται ότι αρµόδιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού, καθώς και για το συντονισµό
των συναρµόδιων φορέων, όπως και για την εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την είσοδο,
διαµονή και ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, είναι το υπουργείο Εσωτερικών. Είναι
αυτονόητο ότι για τα θέµατα της µη νόµιµης µετανάστευσης, του ασύλου, των προσφύγων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι αρµόδιο το υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Στο άρθρο 137 περιέχονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα, µε βάση τις οποίες θα καθοριστούν ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην καλύτερη εφαρµογή των διατάξεών του.
Στο άρθρο 128 προβλέπεται η, µέσω προεδρικού διατάγµατος, κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν
στην είσοδο και διαµονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, στις
διαδικασίες επιστροφής και αποµάκρυνσής τους από τη
χώρα στα ζητήµατα ασύλου και διεθνούς προστασίας,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά ζητήµατα µεταχείρισης αλλοδαπών.
Στο άρθρο 139 περιέχονται οι µεταβατικές ρυθµίσεις
του Κώδικα, οι οποίες κρίνονται ως ιδιαίτερα σηµαντικές
για την οµαλή µετάβαση στο νέο πλαίσιο, καθώς και για
την προώθηση του στρατηγικού στόχου που εξυπηρετεί
ο τρίτος άξονας που αφορά στην προώθηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος. Ιδιαίτερα σηµαντικές κρίνονται οι διατάξεις της παραγράφου 11 δια των οποίων παρατείνονται οι άδειες διαµονής πολιτών τρίτων
χωρών προκειµένου η µετατροπή των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε υπηρεσίες µιας στάσης να
συµβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
τρίτων χωρών και στην αποφυγή φαινοµένων κακοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, επιλύονται ζητήµατα που αφορούν
στη διατήρηση της νοµιµότητας πολιτών τρίτων χωρών
που διαµένουν για µακρό χρονικό διάστηµα στη χώρα
και λόγω διοικητικών η οικονοµικοκοινωνικών προβληµάτων έχουν απολέσει ή κινδυνεύουν να απολέσουν το δικαίωµα διαµονής τους.
Στο άρθρο 140 αναφέρονται οι καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις και στο άρθρο 141 η ηµεροµηνία
έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του νόµου.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος

Ι. Στουρνάρας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ. Αβραµόπουλος

Λ. Γρηγοράκος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Χατζηδάκης

Κ. Αρβανιτόπουλος

ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α.-Σ. Γεωργιάδης

Π. Παναγιωτόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. Βρούτσης

Α. Τσαυτάρης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Χ. Αθανασίου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Ό. Κεφαλογιάννη

Μ. Βαρβιτσιώτης

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ν. - Γ. Δένδιας
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού:
α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει
την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής.
β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο που
δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την
έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις
προϋποθέσεις της Σύµβασης της Νέας Υόρκης του 1954
περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 139/1975 (Α΄ 176).
δ) Πολίτης της Ένωσης: Kάθε πρόσωπο το οποίο έχει
την ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ένωσης.
ε) Αντικειµενικά στερούµενος διαβατηρίου: πολίτης
τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει, αντικειµενική αδυναµία εφοδιασµού µε διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο
λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων.
στ) Πρόσφυγας: O πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής
στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προυποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 1Α της Σύµβασης της Γενεύης.
ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρµόδια
ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας.
η) Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 96/2008, ο αλλοδαπός ή ο
ανιθαγενής που δεν πληροί τις προυποθέσεις για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει
ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 96/2008 και
που δεν µπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυµεί
να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας.
θ) Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό ατοµικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήµατός του από τις αρµόδιες
ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την παραµονή στην Eλληνική Eπικράτεια µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήµατος.
ι) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να
συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα του,
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή πρακτική και για
όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί στην

πράξη την επιµέλειά του ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος µετά την είσοδό του στην Ελλάδα.
ια) Θύµα εµπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιµοι λόγοι, ώστε να
θεωρηθεί θύµα οποιουδήποτε από τα εγκλήµατα που
προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 348Α, 349,
351 και 351Α του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για
αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήµατα για τα οποία κινήθηκε
η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα νόµιµα ή παράνοµα.
Ο χαρακτηρισµός «θύµα εµπορίας ανθρώπων» αποδίδεται µε Πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών,
τόσο αµέσως µετά την κίνηση της ποινικής δίωξης για έγκληµα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β,
348Α, 349, 351 και 351Α του Π.Κ. όσο και πριν ασκηθεί
ποινική δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήµατα. Στην
τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωµοδότηση, που συντάσσεται
από δύο επιστήµονες µε ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, ή
στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή σε
Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευµένους και
αναγνωρισµένους από το κράτος φορείς προστασίας και
αρωγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4
του π.δ. 233/2003. Η Πράξη χαρακτηρισµού εκδίδεται ανεξαρτήτως εάν το θύµα συνεργάζεται µε τις διωκτικές
Αρχές, σε όσες περιπτώσεις ο ανωτέρω Εισαγγελέας
κρίνει, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.
233/2003 ή ότι το θύµα δεν συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά προσώπων της οικογένειάς
του που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε αλλού και ότι, εάν αυτό δεν
προστατευθεί ή εάν αποµακρυνθεί από τη χώρα αντιµετωπίζουν άµεσο κίνδυνο τα προαναφερόµενα πρόσωπα.
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρµόζεται και για την περίπτωση χαρακτηρισµού προσώπου ως «θύµατος παράνοµης διακίνησης µεταναστών», όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ΄ του παρόντος άρθρου.
ιβ) Θύµα παράνοµης διακίνησης µεταναστών είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο υπάρχουν βάσιµοι
λόγοι ώστε να θεωρηθεί θύµα οποιουδήποτε από τα εγκλήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 30 παράγραφοι
5 και 6 και 31 του παρόντος, όταν τελούνται από εγκληµατικές οργανώσεις, κατά το άρθρο 187 παρ. 1 του Π.Κ.,
πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και εκείνο σε
βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήµατα για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη, εφόσον
αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνοµα.
ιγ) Παράνοµη παραµονή: Παρουσία στην ελληνική επικράτεια πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή έχει πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 του Κανονισµού
562/2006 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν), ή τις λοιπές
προϋποθέσεις εισόδου, παραµονής ή διαµονής της κείµενης νοµοθεσίας.
ιδ) Οµοιόµορφη Θεώρηση (Visa C): Οµοιόµορφη θεώρηση τύπου C είναι η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη
την επικράτεια των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρµόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων και χορηγείται ενόψει διέλευσης από ή
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πρόθεση παραµονής στην επικράτεια των κρατών - µελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 ηµέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ηµερών στο έδαφος
των κρατών-µελών της ενισχυµένης συνεργασίας Σένγκεν.
ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση-visa
D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια για διάστηµα που υπερβαίνει τις 180 ηµέρες
και µπορεί να ανέλθει έως 365 ηµέρες, βάσει των αντίστοιχων για το καθεστώς διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.
ιστ) Άδεια διαµονής (οριστικός τίτλος διαµονής) είναι
κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου
για τους πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002),
όπως κάθε φορά ισχύει, και βάσει της οποίας, επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαµένει νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια.
ιζ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: Έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόµιµης διαµονής, ετήσιας διάρκειας,
που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής, εφόσον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Η
βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωµα κυκλοφορίας εντός του χώρου Schengen. Σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να παρέχει δικαίωµα εξόδου του κατόχου της προς
άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών - µελών Σένγκεν, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται προθεσµία επιστροφής, µετά την πάροδο της οποίας ο κάτοχος της
βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο ελληνικό έδαφος.
ιη) Ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής: Προσωρινός
τίτλος διαµονής που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας ο
οποίος δεν επιτρέπει στον κάτοχό του ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιθ) Αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων: Επικυρωµένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος της φορολογικής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική
δήλωση το προηγούµενο έτος ή επικυρωµένο αντίγραφο
υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, εάν κατά το έτος
υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαµονής
υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.
κ) Μετάκληση: Διαδικασία, µε την οποία καθίσταται δυνατή η είσοδος και διαµονή πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτηµένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριµένο εργοδότη και για ορισµένο είδος απασχόλησης.
κα) Απασχόληση: Η άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε µορφή εργασίας ρυθµιζόµενη
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική για λογαριασµό ή υπό τη διεύθυνση
ή/και την εποπτεία εργοδότη.
κβ) Σύµβαση εργασίας: Έγγραφη συµφωνία µε την οποία ο µισθωτός αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει επί ορισµένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του υπό

τις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη, ο δε εργοδότης πρέπει να καταβάλλει το συµφωνηθέντα µισθό και
να παρέχει κάθε προστασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία. Η σύµβαση εργασίας διέπεται κυρίως από τους
εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς εργατικούς νόµους και από
τις διατάξεις του άρθρου 648 του Α.Κ..
κγ) Παροχή υπηρεσιών ή έργου: Εργασία για την εκτέλεση υπηρεσίας ή έργου, η οποία δεν υποβάλλεται σε
νοµική και προσωπική εξάρτηση ή έλεγχο από τον εργοδότη και επί της οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
κδ) Εποχική εργασία: Δραστηριότητα που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως έξι συνολικά µήνες, ανά περίοδο δώδεκα µηνών, σε τοµέα
δραστηριότητας που συναρτάται µε πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση.
κε) Εποχικά εργαζόµενος: Ο πολίτης τρίτης χώρας
που διατηρεί τον κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη χώρα
και διαµένει νόµιµα και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια σε τοµέα δραστηριότητας που εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών βάσει
µιας ή περισσότερων συµβάσεων εργασίας ορισµένου
χρόνου που συνάπτονται απευθείας µεταξύ του πολίτη
τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα.
κστ) Εργαζόµενοι ειδικού σκοπού: Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται και διαµένουν στην Ελλάδα, βάσει
ειδικής νοµοθεσίας, ειδικών διακρατικών συµφωνιών ή
προς εξυπηρέτηση του συµφέροντος της εθνικής οικονοµίας.
κζ) Άδεια για προσωρινή διαµονή: Κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και µε
βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να
διαµένει νόµιµα στην ελληνική επικράτεια, για συγκεκριµένο σκοπό και συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα που συναρτάται µε την ολοκλήρωση του σκοπού.
κη) Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήµατος από
εµπορική, βιοµηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλµατος.
κθ) Επενδυτική δραστηριότητα: Η πραγµατοποίηση επένδυσης που έχει, κατά αρµόδια κρίση, θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την εθνική οικονοµία.
λ) Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα: Πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος για την κάλυψη των δαπανών
διαβίωσης.
λα) Οικογενειακή επανένωση: Η είσοδος και η διαµονή
στη χώρα των µελών της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα, προκειµένου να
διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν
οι οικογενειακοί δεσµοί δηµιουργήθηκαν πριν ή µετά από την είσοδό του στη χώρα.
λβ) Συντηρών: Ο πολίτης τρίτης χώρας που διαµένει
νόµιµα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, προκειµένου να επιτραπεί η είσοδος
και η διαµονή στα µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κώδικα.
λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας:
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συµπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαµα, κοινά τέκνα τους, συµπεριλαµβανοµένων και
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εκείνων που έχουν νοµίµως υιοθετηθεί στην Ελλάδα µε
δικαστική απόφαση ή µε αλλοδαπή δικαστική απόφαση
που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασµένο της στην Ελλάδα.
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συµπεριλαµβανοµένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιµέλειας έχει νοµίµως
ανατεθεί για µεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό,
για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.
λδ) Αυτοτελές δικαίωµα διαµονής: Το δικαίωµα διαµονής των µελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που έχουν γίνει δεκτά στην ελληνική επικράτεια για λόγους
οικογενειακής επανένωσης το οποίο διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα:
(α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς
εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου,
κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς
και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση,
(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες
του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, εφόσον είναι συντηρούµενοι.
λστ) Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής : Το δικαίωµα
διαµονής των µελών οικογένειας Έλληνα που διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
λζ) Επί µακρόν διαµένων είναι ο πολίτης τρίτης χώρας
που αποκτά την ανωτέρω ιδιότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 90 και 91 του παρόντος Κώδικα.
λη) Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος: Κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές κατά την ένταξη του πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος και µε βάση την οποία επιτρέπεται σε αυτόν να διαµένει νόµιµα στην ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) µε αρίθµ.
1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για
την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους
πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002).
λθ) Πρώτο κράτος - µέλος: Το κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενέταξε πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος για πρώτη φορά.
µ) Δεύτερο κράτος - µέλος: Κάθε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο από εκείνο που ενέταξε για
πρώτη φορά στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος
πολίτη τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω επί µακρόν
διαµένων ασκεί το δικαίωµα διαµονής του.
µα) Σπουδαστής: Ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε
δεκτός σε αναγνωρισµένο από την εθνική νοµοθεσία ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα και στον οποίο επετράπη η
είσοδος και διαµονή στην ελληνική επικράτεια, προκειµένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράµµατος σπουδών πλήρους φοίτησης, µε
σκοπό την απόκτηση πτυχίου, µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώµατος που χορηγεί
το ίδρυµα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται
και ο κύκλος προετοιµασίας, εφόσον προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία, ως τµήµα των σπουδών αυτών.

µβ) Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, νοµίµως συστηµένο, του οποίου το πρόγραµµα
σπουδών είναι αναγνωρισµένο, σύµφωνα µε την κείµενη
ελληνική νοµοθεσία.
µγ) Πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας: Πρόγραµµα
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό ή
κοινοτικό πρόγραµµα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος.
µδ) Επαγγελµατική κατάρτιση: Κατάρτιση, για την εφαρµογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολλέγια, Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.).
µε) Έρευνα: Η πρωτότυπη εργασία που αναλαµβάνεται
µε συστηµατικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των
γνώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, καθώς και η
χρησιµοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρµογές.
µστ) Ερευνητικός οργανισµός: Κάθε ιδιωτικός ή δηµόσιος οργανισµός που πραγµατοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία.
µζ) Ερευνητής: Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράµµατα, και ο οποίος
επιλέγεται από ερευνητικό οργανισµό για να υλοποιήσει
ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο ανωτέρω
τίτλος.
µη) Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: Απασχόληση
προσώπου, το οποίο:
i) προστατεύεται µε βάση την ελληνική εργατική νοµοθεσία ως µισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσµατική εργασία για λογαριασµό ή υπό την καθοδήγηση άλλου, ανεξάρτητα από το νοµικό τύπο που η σχέση αυτή
έχει περιβληθεί,
ii) αµείβεται και
iii) έχει την απαιτούµενη επαρκή και ειδική γνώση, που
αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελµατικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
µθ) Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Μπλε κάρτα της ΕΕ»): Η άδεια που φέρει τη µνεία «Μπλε κάρτα
της ΕΕ» και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαµένει και
να εργάζεται νόµιµα στην ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 112 του παρόντος Κώδικα.
ν) Τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: Διπλώµατα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων,
εκδοθέντα από αρµόδια αρχή µε τα οποία πιστοποιείται
η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος εκπαίδευσης µεταδευτεροβάθµιου επιπέδου, δηλαδή µιας δέσµης µαθηµάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο οποίο βρίσκεται
ως ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης. Για τους σκοπούς του
παρόντος, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης λαµβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που
απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
να) Επαγγελµατική εµπειρία: Ο χρόνος πραγµατικής
και νόµιµης άσκησης του συγκεκριµένου επαγγέλµατος.
νβ) Νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα: Το νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 3
παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αρίθµ. 38/2010 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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βουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005,
σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων» (Α΄ 78).
νγ) Επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας: Διαδικασία επανόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε µε οικειοθελή συµµόρφωση του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα διέλευσης,
σύµφωνα µε κοινοτικές ή διµερείς συµφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθµίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα στην
οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός.
νδ) Απόφαση επιστροφής: Διοικητική πράξη µε την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνοµη η παραµονή πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια και
του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής.
νε) Αποµάκρυνση: Εκτέλεση της απόφασης επιστροφής µε φυσική µεταφορά του πολίτη τρίτης χώρας εκτός
της ελληνικής επικράτειας.
νστ) Οικειοθελής αναχώρηση: Η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσµίας που ορίζεται για
το σκοπό αυτόν στην απόφαση επιστροφής.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν έχουν εφαρµογή
στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του:
α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την
έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Στους υπηρετούντες σε διπλωµατικές και προξενικές αρχές υπαλλήλους που απολαύουν νοµικού καθεστώτος υποκειµένου στη σύµβαση της Βιέννης του 1961
περί των διπλωµατικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε
το ν.δ. 503/1970 (Α΄ 108), ή στη σύµβαση της Βιέννης
του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 90/1975 (Α΄ 150), καθώς και σε ανακοινωθέντες στις αρµόδιες ελληνικές αρχές υπαλλήλους διεθνών οργανισµών, στο µέτρο που το νοµικό τους καθεστώς διέπεται από τις οικείες διεθνείς συµβάσεις.
γ. Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και
στους αιτούντες διεθνή προστασία, κατά την έννοια της
Σύµβασης της Γενεύης του 1951 και σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραµείνουν
στην Ελλάδα µε βάση προσωρινή προστασία ή ζήτησαν
την άδεια να παραµείνουν για το λόγο αυτόν και αναµένουν την έκδοση της σχετικής απόφασης.
ε. Στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς
επικουρικής προστασίας
2. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, από
τις οποίες η µία είναι ελληνική, ή κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους το οποίο δεν είναι µέλος
της Ε.Ε. αλλά εφαρµόζει το κοινοτικό κεκτηµένο σε θέµατα θεωρήσεων, αντιµετωπίζονται ως Έλληνες ή πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Κώδικα αυτού.
3. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις
οποίες δεν συµπεριλαµβάνεται η ελληνική, είναι υποχρεωµένα να επιλέξουν ιθαγένεια, µε δήλωση τους στην αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτι-

κό έγγραφο του οικείου κράτους.
4. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται, µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων που προβλέπονται:
α. Σε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - µελών της αφενός, και τρίτων χωρών αφετέρου.
β. Σε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και τρίτων χωρών.
γ. Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 1426/1984 (Α΄
32).
5. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στους ανιθαγενείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ
Άρθρο 3
Σηµεία εισόδου - εξόδου - Άσκηση ελέγχου
εισόδου - εξόδου
1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό µόνον από τις
ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και
Αιγαίου καθορίζονται οι αερολιµένες, οι λιµένες και τα
χερσαία σηµεία στα σύνορα της χώρας, µέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόµενο
του κάθε µορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρµογής των δικαστικών και διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση µε την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις αρµόδιες για το
σκοπό αυτόν αστυνοµικές και λιµενικές, αντίστοιχα αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των µεθοριακών διαβάσεων µπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που καθορίζει και τον
τρόπο διενέργειας του ελέγχου.
2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ενεργείται από τις κατά τόπους αρµόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνοµικές αρχές.
3. Για την εφαρµογή του Κώδικα αυτού δεν συνιστά είσοδο στο ελληνικό έδαφος η παραµονή πολίτη τρίτης
χώρας, εν διελεύσει, στη ζώνη διερχοµένων αερολιµένος ή λιµένος της χώρας µε σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή, µε το ίδιο ή άλλο αεροσκάφος ή
πλοίο.
Για την παραµονή στη ζώνη διερχοµένων απαιτείται
θεώρηση διέλευσης αεροδροµίου (VISA A) σε όσες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπεται από
το ενωσιακό κεκτηµένο (Κοινοτικός Κώδικας Θεωρήσεων). Ο πολίτης τρίτης χώρας, που παραµένει στη ζώνη
διερχοµένων, υποχρεούται να συνεχίσει το ταξίδι του.
Αν δεν αναχωρήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, επιβιβάζεται σε αεροσκάφος ή πλοίο, µε φροντίδα
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της αστυνοµικής αρχής. Οι αερολιµενικές ή λιµενικές
αρχές είναι υποχρεωµένες να συνδράµουν, εφόσον τους
ζητηθεί.
4. Οι αρµόδιες αστυνοµικές, τελωνειακές, λιµενικές
και υγειονοµικές αρχές διατηρούν το δικαίωµα να ελέγχουν τα πρόσωπα που παραµένουν στη ζώνη διερχοµένων, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
5. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορεί να υποχρεώσουν σε άµεση αναχώρηση διερχόµενο πολίτη τρίτης
χώρας αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου,
όταν αυτή απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του
ταξιδιού του, τόσο για τη χώρα προορισµού όσο και τις
ενδιάµεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ’ ανάγκη θα διέλθει.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, είναι δυνατόν να
καθορίζονται στα σύνορα της χώρας προσωρινά σηµεία
διέλευσης προσώπων, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας των διερχόµενων προσώπων. Οι ώρες και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας αυτών των σηµείων καθορίζονται µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν
την ανάγκη λειτουργίας τους και σε καµία περίπτωση
δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ µήνες, εκτός και αν εξαιρετικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος επιβάλλουν τη λειτουργία τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 4
Άρνηση εισόδου
1. Οι αποφάσεις απόρριψης αιτηµάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, που λαµβάνονται από τις διπλωµατικές
και προξενικές αρχές, χρήζουν αιτιολογίας. Ειδικής αιτιολογίας χρήζουν και οι περιπτώσεις που αναφέρονται
στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών και υπό την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας:
α. Πολίτες τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας Έλληνα,
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση λε΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1
β. Πολίτες τρίτων χωρών, µέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος, διαµονή, εγκατάσταση και απασχόληση στην Ελλάδα ζητείται κατ’ εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ.
δ. Δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα µέλη της
οικογένειας τους.
ε. Πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µετακινούνται στην Ελλάδα για
την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής
συµβατικής υποχρέωσης.
2. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορούν να απαγορεύσουν, αιτιολογηµένα, την είσοδο στην Ελλάδα πολίτη
τρίτης χώρας, εφόσον διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο
αυτού συντρέχει µία, τουλάχιστον, από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Δεν διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων, αναγνωρισµένο από την Ελλάδα.
β) Δεν διαθέτει έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρίθµ. 539/2001 του
Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου

τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, εκτός
εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαµονής.
γ) Δεν αιτιολογεί το σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόµενης παραµονής, δεν διαθέτει επαρκή µέσα διαβίωσης, τόσο για την προβλεπόµενη περίοδο παραµονής
όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή τη
διέλευση προς τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός του είναι εξασφαλισµένη, ή δεν µπορεί να εξασφαλίσει νοµίµως τα µέσα αυτά.
δ) Είναι καταχωρισµένος/η στο Σύστηµα Πληροφοριών
SCHENGEN (SIS) ως ανεπιθύµητος/η.
ε) Θεωρείται απειλή για τη δηµόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός εκ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε αν είναι καταχωρισµένος/η ως ανεπιθύµητος/η
στις εθνικές βάσεις δεδοµένων για τους οποίους υπάρχει απαγόρευση εισόδου σύµφωνα µε το άρθρο 82 του
ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
στ) Το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που κατέχει δεν εξασφαλίζει την επάνοδό του στη χώρα προέλευσης ή ιθαγένειάς του ή σε τρίτη χώρα.
ζ) Έρχεται µε σκοπό να παραµείνει στην Ελλάδα για
λόγο, ως προς τον οποίο απαιτείται η έκδοση άδειας διαµονής και δεν έχει την απαιτούµενη εθνική θεώρηση εισόδου.
η) Εµπλέκεται µε οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµη
διακίνηση µεταναστών από οργανωµένη εγκληµατική οµάδα, οπότε ανακαλείται η θεώρηση εισόδου που έχει
χορηγηθεί, ενώ ενηµερώνεται και ο κατάλογος ανεπιθύµητων αλλοδαπών του άρθρου 82 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
θ) Υπέβαλε πλαστό/ παραποιηµένο ταξιδιωτικό έγγραφο.
ι) Υπέβαλε πλαστά ή παραποιηµένα δικαιολογητικά ή
υπάρχουν εύλογες αµφιβολίες ως προς την ακρίβεια του
περιεχοµένου των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν ή την αξιοπιστία των δηλώσεων του αιτούντα.
3. Σε περίπτωση συνδροµής µίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων επιδίδεται στον πολίτη τρίτης χώρας αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία αναφέρει τους συγκεκριµένους λόγους άρνησης και έχει τη µορφή τυποποιηµένου
εντύπου, (Ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου στα σύνορα)
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Συνόρων SCHENGEN
(Κανονισµός (ΕΚ) αρίθµ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006
για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα) άρθρο 13
(2) και στο Παράρτηµα V, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρίθµ. 610/2013).
4. Ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µπορεί, µε απόφασή του, να επιτρέπει στις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις και στα προσωρινά σηµεία διέλευσης προσώπων την είσοδο πολίτη τρίτης χώρας, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για
σπουδαίους λόγους δηµόσιου συµφέροντος ή ανωτέρας
βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία
δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε άλλο τρόπο.
5. Πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει στην Ελλάδα από τη ζώνη διερχοµένων και δεν του επιτρέπεται η
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είσοδος στη χώρα προορισµού, δεν γίνεται δεκτός για επανείσοδο, εάν δεν πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις
του παρόντος, εφόσον κατά την επιστροφή του µεσολάβησε είσοδός του σε τρίτη, ενδιάµεση, χώρα.
6. Δεν απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή
την ιθαγένεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ακόµη στερείται διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
7. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου εφόσον, κατά την είσοδο στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που είναι κάτοχος
άδειας διαµονής, διαπιστώσουν τη συνδροµή λόγων που
δικαιολογούν την ανάκλησή της ή την απόρριψη εκκρεµούς αιτήµατος, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αµέσως στην αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης, προκειµένου να κινηθεί η σχετική διαδικασία.
Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα µέχρι την έκδοση απόφασης για την ανάκληση ή µη της άδειας διαµονής ή την
απόρριψη εκκρεµούς αιτήµατος χωρίς οι ελληνικές αρχές εισόδου να παρακρατούν την άδεια διαµονής ή τη
βεβαίωση υποβολής αιτήµατος µε πλήρη δικαιολογητικά.
Άρθρο 5
Θεώρηση εισόδου
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό
έγγραφο, αναγνωρισµένο από τις αρµόδιες ελληνικές
Αρχές, που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του
εκτείνεται τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης από την επικράτεια των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων, µετά την τελευταία προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης από την επικράτεια
των κρατών - µελών ωστόσο, σε αιτιολογηµένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται: β)
περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες, γ) εκδόθηκε εντός της προηγούµενης δεκαετίας.
2. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν, εφόσον αυτό
απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις, το δίκαιο της ΕΕ και τις εθνικές ρυθµίσεις, θεώρηση εισόδου
(VISA).
3. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική
αρχή, εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαµένει νοµίµως ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν ιδίως στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και τη δηµόσια υγεία και διακρίνεται
σε Οµοιόµορφη Θεώρηση (Visa C) σε Θεώρηση Περιορισµένης Εδαφικής Ισχύος (Visa LTV) και σε θεώρηση µακράς διαρκείας (εθνική θεώρηση - Visa D).
4. Πολίτης τρίτης χώρας, που δεν έχει υποχρέωση θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται να εισέρχεται και να παραµένει στην ελληνική επικράτεια για διάστηµα το οποίο
δεν υπερβαίνει τις 90 ηµέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ηµερών από την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου. Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα
για τουρισµό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήµερη διαµονή, µπορεί να
παραµείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαµονής, για όσο
χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστηµα µέχρι 90 ηµέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180
ηµερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.

Η περίοδος ισχύος µιας χορηγηθείσας θεώρησης ή/και
η επιτρεπόµενη διάρκεια παραµονής παρατείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Κανονισµού 810/2009 εφόσον
ο κάτοχος της θεώρησης διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη
ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικών λόγων που τον εµπόδισαν να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη λήξη της περιόδου
ισχύος της θεώρησης ή της επιτρεπόµενης διάρκειας
διαµονής. Η παράταση αυτή πραγµατοποιείται από τις
αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Η παράταση των θεωρήσεων
λαµβάνει τη µορφή αυτοκόλλητης θεώρησης.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος του απαιτούµενου συναλλάγµατος
για κάθε ηµέρα διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας στην
Ελλάδα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η αναπροσαρµογή του.
6. Σε έκτακτες περιπτώσεις, θεώρηση εισόδου επιτρέπεται να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων κατά την άφιξη του πολίτη τρίτης χώρας στο σηµείο
εισόδου, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Θεωρήσεων.
7. Η εθνική θεώρηση εισόδου εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαµονής νοµοθετικών ρυθµίσεων του παρόντος και η διάρκειά της συναρτάται, κατά
περίπτωση, µε εκείνη της προβλεπόµενης διαµονής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής
Το δικαίωµα διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται νόµιµα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του Κώδικα αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα η ισχύς του οποίου εκτείνεται τουλάχιστον τρεις µήνες µετά την τελευταία
προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης, να περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός
της προηγούµενης δεκαετίας.
Ειδικά, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πολίτης
τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκοµίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή η αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής ως στερούµενος διαβατηρίου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς
και αιτιολογηµένα αντικειµενική αδυναµία λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, κατόπιν γνώµης της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 135.
β) Να είναι κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του νόµου, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα.
γ) Να µην θεωρούνται απειλή για τη δηµόσια τάξη, την
εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να µην είναι καταχωρισµένοι ως ανεπιθύµητοι στις εθνικές βάσεις
δεδοµένων.
Ως κριτήρια για τη συνδροµή των λόγων και δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας, συνεκτιµώνται από την αρµόδια
για την έκδοση της άδειας διαµονής υπηρεσία: i) η έκδο-
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ση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
(1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων, η
οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει µε τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής, iii) άλλοι λόγοι δηµόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να µνηµονεύονται ειδικώς και αιτιολογηµένα στη σχετική απόφαση, iv) ιδιαιτέρως εξαιρετικoί λόγοι, ειδικώς αιτιολογηµένοι, που αφορούν σε
ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας.
Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη και
ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο
µόνο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής
του πολίτη τρίτης χώρας και για την υπαγωγή σε καθεστώς αδειών διαµονής µακράς διάρκειας. Για τα ανήλικα
τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών, η εξέταση συνδροµής
λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας θα διενεργείται
µόνο µετά τη συµπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας
τους. Εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, η αρµόδια υπηρεσία µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαµονής. Η συνδροµή
λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας που ανακύπτουν
µετά τη χορήγηση της άδειας διαµονής συνιστούν λόγο
ανάκλησής της.
Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υποχρεούνται να απαντήσουν µέσα σε προθεσµία δύο µηνών. Η παράλειψη
των υπηρεσιών να αποστείλουν εγκαίρως γνώµη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας διαµονής, εκτός αν τούτο ζητηθεί ειδικώς από τις ανωτέρω
υπηρεσίες.
δ) Να µην αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Οι
ασθένειες που µπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και το ενωσιακό κεκτηµένο, καθώς και άλλες λοιµώδεις, µεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας. Η διαπίστωση, µετά την
έκδοση της αρχικής άδειας διαµονής, ότι ο ενδιαφερόµενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη
µετά την είσοδο του στη χώρα δεν αποτελεί λόγο για τη
µη ανανέωση της άδειας διαµονής του ή την αποµάκρυνσή του από το έδαφος της χώρας.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, µπορεί να
ζητήσει από τον πολίτη τρίτης χώρας, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο, να υποβληθεί, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία άφιξης, σε
ιατρική εξέταση προκειµένου να πιστοποιηθεί ότι δεν
πάσχουν από καµία από τις ασθένειες που αναφέρονται
στην παραπάνω παράγραφο. Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις
δεν µπορούν να έχουν συστηµατικό χαρακτήρα.
ε) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το
σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς. Υπό την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα για εργασία και τα µέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούµενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλµατος που ασκούν, αντίστοιχα µε
τους ηµεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν
στη χώρα για λοιπούς λόγους µπορούν να ασφαλίζονται
σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

Άρθρο 7
Κατηγορίες αδειών διαµονής
1. Πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οφείλει να
ζητήσει ευθύς µετά την είσοδό του στη χώρα άδεια διαµονής για τον ίδιο λόγο, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων άρθρων του παρόντος Κώδικα, εάν πληροί τις
προβλεπόµενες από τον Κώδικα αυτόν προϋποθέσεις.
2. Οι κατηγορίες αδειών διαµονής, καθώς και οι τύποι
αδειών που περιλαµβάνονται σε αυτές είναι οι εξής:
Α) Άδεια διαµονής για εργασία και επαγγελµατικούς
λόγους
Α1. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου
Α2. Εργαζόµενοι ειδικού σκοπού
Α3. Επενδυτική δραστηριότητα
Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα»
Β) Προσωρινή διαµονή
Β1. Εποχική εργασία
Β2. Αλιεργάτες
Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων
Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, µε
σκοπό την παροχή υπηρεσίας
Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που µετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας
Β6. Αρχηγοί οργανωµένων οµάδων τουρισµού
Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν σε προγράµµατα πρακτικής
άσκησης
Γ) Άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς
και άλλους λόγους
Γ1. Ανθρωπιστικοί λόγοι
Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι
Γ3. Δηµόσιο συµφέρον
Γ4. Άλλοι λόγοι
Δ) Άδεια διαµονής για σπουδές, εθελοντική εργασία,
έρευνα και επαγγελµατική κατάρτιση,
Δ1. Σπουδές
Δ2. Εθελοντική εργασία
Δ3. Έρευνα
Δ4. Επαγγελµατική κατάρτιση.
Ε) Άδεια διαµονής για θύµατα εµπορίας ανθρώπων και
παράνοµης διακίνησης µεταναστών
ΣΤ) Άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση
ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
ΣΤ2. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή οµογενούς
ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαµονής µέλους οικογένειας
πολίτη τρίτης χώρας ή οµογενούς
ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής µελών οικογένειας Έλληνα
Ζ) Άδεια διαµονής µακράς διάρκειας
Ζ1. Άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος
Ζ2. Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς
Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας
3. Σε κάθε άδεια διαµονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε επιφύλαξη των
ειδικών ρυθµίσεων του Κώδικα αυτού.
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4. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαµονής για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 16,17,18, 21, 32 έως 43, 45 έως 49, 58 έως 68 και 110 έως 125, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε
ειδικότερες διατάξεις. Στις συγκεκριµένες κατηγορίες αδειών διαµονής αναγράφεται η επαγγελµατική ή άλλη ιδιότητα του κατόχου.
5. Η ισχύς της αρχικής άδειας διαµονής, µε την επιφύλαξη ειδικών ρυθµίσεων του Κώδικα αυτού, είναι διετής
και η εκάστοτε ανανέωσή της τριετής.
Άρθρο 8
Χορήγηση Άδειας Διαµονής
1. Πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαµονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους
του Κώδικα αυτού, οφείλει, µετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, εκτός αν
από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να
υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της.
2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαµονής
κατατίθενται στην υπηρεσία µιας στάσης της αρµόδιας
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του αιτούντος
ή στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (A΄ 215). Η υποβολή των
αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαµονής, η υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαµονής ή της απορριπτικής απόφασης
ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο µπορεί να γίνεται είτε µε αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη 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 από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση
άδειας διαµονής ή την ανανέωσή της µε δικαστικό επιµελητή δεν επιτρέπεται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
καθορίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου,
για θέµατα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής, η υποβολή συµπληρωµατικών
δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του
φακέλου είτε για συγκεκριµένους τύπους αδειών διαµονής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά, σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και τις διαθέσιµες, κατά περίπτωση, τεχνικές δυνατότητες. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται ο χρόνος προσκόµισης των πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής εγγράφων και να ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
4. Μαζί µε την αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής, ο
αιτών πρέπει να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 133, και να επισυνάπτει τα απαιτούµενα
για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 137.
5. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών

διαµονής, εφόσον τα δικαιολογητικά της προηγούµενης
παραγράφου είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαµένει νοµίµως στη
χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική
απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει. Η
διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων µπορεί να µεταβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση των δυνατοτήτων των αρµοδίων υπηρεσιών. Εφόσον η αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια, ενηµερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογηµένα τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
6. Η ίδια βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορηγείται, εάν
πρόκειται για αίτηµα αρχικής χορήγησης άδειας διαµονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό
Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα, όπου τα δικαιολογητικά
αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να
προσκοµίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
7. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση
χορήγησης της άδειας διαµονής και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούµενης παραγράφου, διαµένει νοµίµως
στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαύει των δικαιωµάτων που
παρέχει η άδεια διαµονής που αιτείται.
8. Η Αρµόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του
παρόντος, µπορεί να καλέσει, τον πολίτη τρίτης χώρας
για συνέντευξη σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης. Η κλήση του πολίτη
τρίτης χώρας για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής
Μετανάστευσης γίνεται µε έγγραφη κλήση. Σε περίπτωση που η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας σε συνέντευξη
επιστρέψει ανεπίδοτη, τεκµαίρεται ότι υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία του πολίτη τρίτης χώρας και η αίτηση
χορήγησης άδειας διαµονής απορρίπτεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
9. Η άδεια διαµονής εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας ενηµερώνουν ηλεκτρονικά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος µετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών τις αρµόδιες αρχές των Υπουργείων Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη για όλες τις αποφάσεις που
εκδίδουν και αφορούν αιτήµατα χορήγησης άδειας διαµονής.
Άρθρο 9
Ανανέωση Άδειας Διαµονής
1. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο πολίτης
τρίτης χώρας οφείλει, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο
µηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαµονής, να υποβάλει σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα απαιτούµενα
για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην
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υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 137. Εκπρόθεσµη αίτηση για ανανέωση άδειας διαµονής, µπορεί να κατατεθεί µέχρι και ένα µήνα
από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης τρίτης
χώρας υπόκειται στην καταβολή προστίµου ύψους πενήντα (50) ευρώ, υπέρ του Δηµοσίου. Το αρµόδιο όργανο
για την επιβολή και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίµου καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της
παρ. 11 του άρθρου 137. Μετά την πάροδο µηνός από τη
λήξη της άδειας διαµονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση
σχετικής αίτησης. Εκπρόθεσµες, πέραν του µηνός, αιτήσεις, δεν παραλαµβάνονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγµένως, λόγοι ανωτέρας βίας.
2. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών διαµονής
κατατίθενται στην υπηρεσία µιας στάσης της αρµόδιας
Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου
διαµονής του αιτούντος ή στην αρµόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 4018/2011. Η υποβολή των αιτήσεων, η
υποβολή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαµονής ή της απορριπτικής απόφασης
ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο µπορεί να γίνεται 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 από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση
άδειας διαµονής ή την οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαµονής ή την ανανέωσή της µε δικαστικό επιµελητή δεν επιτρέπεται.
3. Μαζί µε την αίτηση ανανέωσης άδειας διαµονής, ο
αιτών πρέπει να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 133, και να επισυνάπτει τα απαιτούµενα
για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 137.
4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για ανανέωση αδειών
διαµονής, εφόσον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι
πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται
και στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον
προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας προξενικής αρχής
ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση νέου. Σε αυτήν
την περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι µηνών από
την υποβολή της σχετικής αίτησης.
5. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης ανανέωσης άδειας διαµονής διαµένει νοµίµως στη χώρα για όσο
χρόνο αυτή ισχύει και απολαµβάνει των δικαιωµάτων
που παρείχε η προηγούµενη άδεια διαµονής της οποίας
την ανανέωση αιτείται. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
Άρθρο 10
Διαδικασία Επιδόσεων
1. Η άδεια διαµονής επιδίδεται στον αιτούντα από την
αρµόδια για την έκδοσή της υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών µε αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφο της σχετικής απόφασης. Κατά την παραλαβή της άδειας είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε µέσω

πληρεξουσίου, ο παραλαµβάνων οφείλει να φέρει το
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, µε εξαίρεση όσους έχουν
διαπιστωµένα αντικειµενική αδυναµία προσκόµισης διαβατηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της
απόφασης αποδοχής αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόµενο της βεβαίωσης κατάθεσης.
2. Σε περίπτωση µη ανεύρεσης ή µη προσέλευσης του
ενδιαφεροµένου, προκειµένου να παραλάβει την εκδοθείσα άδεια διαµονής, η σχετική άδεια κρατείται µέχρι
και ένα µήνα από τη λήξη της και µπορεί να επιδοθεί σε
αυτόν, εφόσον προσέλθει ο ίδιος ή νόµιµος εκπρόσωπός
του για την παραλαβή της, εντός του συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας και εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος µπορεί
να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών µόνο στην
περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται έννοµο
συµφέρον. Η κατά τα ανωτέρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, δεν συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαµονής, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η µη έγκαιρη επίδοση της άδειας διαµονής, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
3. Η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων
για ανάκληση αδειών διαµονής, µε ενσωµατωµένες αποφάσεις επιστροφής, διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία την εξέδωσε, µε αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφο της σχετικής απόφασης.
Η σχετική απόφαση επιδίδεται εντός διαστήµατος εξήντα ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής έγγραφης
ειδοποίησης στον ενδιαφερόµενο. Κατά την επίδοση της
απορριπτικής απόφασης ή της απόφασης ανάκλησης της
άδειας διαµονής είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα
είτε µέσω πληρεξουσίου, ο παραλαµβάνων οφείλει να επιδεικνύει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, µε εξαίρεση
όσους έχουν αντικειµενική αδυναµία προσκόµισης διαβατηρίου, και να παραδίδει τη βεβαίωση.
4. Η ενηµέρωση για την παραλαβή, την απόρριψη ή
την ανάκληση της άδειας διενεργείται µε έγγραφη κλήση.
5. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας επίδοσης της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στους ενδιαφερόµενους χορηγείται αντίγραφο της σχετικής απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαµονής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 11
Διαδικασία καθορισµού όγκου εισδοχής για εργασία
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίµηνο κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για
εξαρτηµένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων
χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.
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Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου αριθµού θέσεων έως 10%, ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη, υποχρεωτικά, η γνώµη:
(α) της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του
ΟΑΕΔ, καθώς και (γ) των Περιφερειών της χώρας, κατόπιν ερωτήµατος των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφορικά µε
τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα προσδιορίζονται, ιδίως, µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια: τη διαβούλευση µεταξύ της
Περιφέρειας και εργοδοτικών φορέων, το συµφέρον της
εθνικής οικονοµίας, τη σκοπιµότητα της απασχόλησης,
την προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς, ευρωπαίους
πολίτες ή νοµίµως διαµένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων
χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τοµέα απασχόλησης. Με βάση τις ανωτέρω γνώµες, οι οποίες διατυπώνονται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του ερωτήµατος, το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µεριµνά
για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 1, λαµβάνοντας υπόψη τις γνώµες αυτές,
καθώς και το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας.
3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
αναλόγως και για τον καθορισµό του όγκου εισδοχής για
εποχική απασχόληση, µετάκληση αλιεργατών και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 110
έως 128. Ειδικά, για την περίπτωση της µετάκλησης εποχικών εργαζοµένων στην αγροτική οικονοµία, µπορεί µε
την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καθορίζεται η αντιστοιχία µεταξύ καλλιεργήσιµης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος
εργοδότη µε τον αριθµό των εποχικών εργαζοµένων των
οποίων µπορεί να ζητήσει τη µετάκληση.
4.Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη έκδοσης
κοινής απόφασης των αρµοδίων Υπουργών Εξωτερικών,
Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και
Πρόνοιας ως προς την αναστολή των µετακλήσεων από
τρίτες χώρες για λόγους εθνικού συµφέροντος, εθνικής
οικονοµίας ή διµερών σχέσεων, ιδίως σε περίπτωση κατά
την οποία συγκεκριµένη τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται
στον τοµέα των επιστροφών των πολιτών της.
Άρθρο 12
Αίτηση µετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας για
εξαρτηµένη εργασία
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει
προσωπικό για εξαρτηµένη εργασία, µε βάση τις θέσεις
εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος, καταθέτει
αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του, στην οποία θα 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. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται: (α) από έγκυρη σύµβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον έτος
στην Ελλάδα από την οποία προκύπτει ότι η αµοιβή του
είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και (β) εκκαθαριστικό σηµείωµα φό-

ρου ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νοµικού προσώπου από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του εργοδότη να καταβάλει τις µηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύµβαση εργασίας.
2. Ο Γενικός Γραµµατέας της αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει πράξη µε την οποία εγκρίνεται η
απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτηµένης εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη µόνον εφόσον η ειδικότητα απασχόλησης περιλαµβάνεται στην
κοινή απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος και ο αριθµός των εκεί προβλεποµένων θέσεων εργασίας της εν
λόγω ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται, µαζί µε την υπογεγραµµένη από τον εργοδότη
σύµβαση εργασίας, στην αρµόδια ελληνική προξενική
αρχή.
3. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους
έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εξαρτηµένης εργασίας. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειµένου να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις.
4. Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, είτε ταχυδροµικώς, είτε µετά από αίτηση
του ενδιαφερόµενου εργοδότη και υπό την προϋπόθεση
ότι αναλαµβάνει τα έξοδα αποστολής, µέσω ταχυµεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση,
προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι µε τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις µετακλήσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.
Άρθρο 13
Αίτηση µετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας
για εποχική εργασία
1. 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 παρόντος, καταθέτει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του, στην οποία θα 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, ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα
(150) 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) Σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, και θεωρηµένη από
την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη
σύµβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η
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διάρκεια και η αµοιβή του εργαζόµενου, η οποία δεν
µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη από τις
αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόµενου.
δ) Αντίγραφο δήλωσης προς τη Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιµη έκταση που είναι στην κατοχή του ενδιαφεροµένου ή το
ζωικό κεφάλαιο.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόµενο κατάλληλο κατάλυµα, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις της υπ’ αρίθµ. Γ.Υ.39 /2012 (Β΄ 1002) απόφασης
του Υπουργού Υγείας.
2. 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 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 52 του
ν. 3518/2006 (Α΄ 272), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και αντιστοιχούν σε διάστηµα απασχόλησης δύο µηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα και µέχρι τη λήξη της σύµβασης
εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίµηνο.
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 επιστρέφονται στον εργοδότη, µετά από αίτησή του. 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 αναγκαστικής αποµάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εκ
µέρους του µετακληθέντος, στον εργοδότη επιστρέφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης
µόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο µετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
3. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας σε τοµέα απασχόλησης που υπάγεται στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφαρµόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία.
4. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά
τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υπηρεσία
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη
σχετική εγκριτική πράξη στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές πράξεις των αρµόδιων Διευθύνσεων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρµόδιο ανταποκριτή του
Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονοµία ή στα κατά τόπον αρµόδια υποκαταστήµατα του
Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε
άλλη περίπτωση.
Άρθρο 14
Αίτηση µετάκλησης πολιτών τρίτης χώρας
για αλιεργάτες
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει αλιεργάτες, µε βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρ-

θρου 11 του παρόντος, καταθέτει αίτηση στην αρµόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία εδρεύει στο νοµό, όπου είναι εγκαταστηµένη η επιχείρησή του, ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, στην
οποία θα αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας,
τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης.
Μαζί µε την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου
και δεν επιστρέφεται.
β) Πίνακα µε τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών
στα οποία περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια,
το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων
της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.
δ) Σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης και η αµοιβή του εργαζοµένου και
ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον
Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, και για διάστηµα έξι µηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας, όπως
αυτή προκύπτει από τη σύµβαση εργασίας. Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή δεν χορηγηθεί
η σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη
χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο, οι
ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, µετά από αίτησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα απασχόλησης του µετακληθέντος επιστρέφονται επίσης στον εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο µετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστικής αποµάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εκ µέρους του µετακληθέντος εργαζοµένου, στον εργοδότη επιστρέφονται οι
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόµενο διάστηµα της σκοπούµενης απασχόλησης µόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο µετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
στ) Βεβαίωση της αρµόδιας λιµενικής αρχής, από την
οποία προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόµενο
όριο ατόµων που µπορεί να επιβιβαστεί στο σκάφος και
ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισµένο ή αργούν.
2. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά
τόπο αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή.
Άρθρο 15
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για
εξαρτηµένη εργασία
1. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση
εισόδου για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία, εφόσον προσκοµίσει σύµβαση εργασίας από την ο-
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ποία να προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
2. Για την ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη
εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να καταθέσει
αίτηση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9, και
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
β) Ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα.
γ) Πραγµατοποίηση ελάχιστου αριθµού ηµεροµισθίων
στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 137 παράγραφος 6.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγµατοποιήσει µικρότερο αριθµό ηµεροµισθίων, µπορεί να προβεί στην εξαγορά αριθµού ηµερών ασφάλισης µέχρι ποσοστού
20% του απαιτούµενου βάσει της ανωτέρω απόφασης,
αριθµού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή τριετούς άδειας διαµονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει
αθροιστικά για το σύνολο της διετίας ή τριετίας.
3. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής
για εξαρτηµένη εργασία είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει
σύµβαση εργασίας µε άλλον εργοδότη κατά τη διάρκεια
ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής του, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται µεταβολή της ειδικότητας, για
την οποία του χορηγήθηκε η εθνική θεώρηση εισόδου,
καθώς και του ασφαλιστικού φορέα.
5. Ο κάτοχος άδειας διαµονής για εργασία µπορεί να
εργασθεί σε άλλη Περιφέρεια και να µεταβάλει ειδικότητα µετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της
αρχικής άδειας διαµονής.
6. Η άδεια διαµονής που ανανεώνεται σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρέχει στον πολίτη
τρίτης χώρας πρόσβαση στην εξαρτηµένη εργασία και
στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
7. Ο κάτοχος άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία
µπορεί να ασκήσει, υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα µόνον εφόσον αποκτήσει άδεια διαµονής
µακράς διάρκειας της περίπτωσης Ζ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 7.
Άρθρο 16
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για
επενδυτική δραστηριότητα
Α. 1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαµονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και οικονοµία. Για την υλοποίηση της επένδυσης επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαµείνουν
στη χώρα µέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, αναλόγως
του ύψους της επένδυσης:
α) ως υψηλόβαθµα στελέχη, οικονοµικοί και νοµικοί
σύµβουλοι προκειµένου να προβούν στις απαιτούµενες,
από την ελληνική νοµοθεσία, ενέργειες για την έναρξη
υλοποίησης της επένδυσης,
β) ως εµπειρογνώµονες και µεσαία στελέχη προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες κατά το στάδιο υλοποίησης
της επένδυσης,

γ) ως εξειδικευµένο υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό
προκειµένου να απασχοληθούν στην επιχείρηση, κατά
το στάδιο λειτουργίας της επένδυσης.
2. Προϋπόθεση για να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα αποτελεί η εισήγηση του Τµήµατος Εταιρειών Ενδοοµιλικών Υπηρεσιών και Άµεσων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τη
σκοπιµότητα χορήγησης άδειας διαµονής, στους πολίτες τρίτων χωρών, σε σχέση µε την επένδυση.
3. Η αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως
καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 12 του άρθρου 137, υποβάλλονται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαµονής των ενδιαφεροµένων και διαβιβάζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Το Τµήµα Παρακολούθησης Ξένων Άµεσων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
διαβιβάζει στην αρµόδια προξενική αρχή την εισήγηση
σχετικά µε το χαρακτηρισµό της επένδυσης προκειµένου να χορηγηθούν οι απαιτούµενες εθνικές θεωρήσεις
εισόδου.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση
εισόδου για την πραγµατοποίηση επένδυσης χορηγείται
άδεια διαµονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκοµίσει
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η διάρκεια ισχύος της
άδειας διαµονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για
πέντε έτη κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η λειτουργία
της επενδυτικής δραστηριότητας.
5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 71, να
συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των
συντηρούντων.
6. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής
για πραγµατοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι
η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οµοίως για την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών
στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγµατοποιούνται
από λειτουργούσες ηµεδαπές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις της Ε.Ε. ή από πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν ήδη νοµίµως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας
διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική ή επενδυτική δραστηριότητα.
8. Στην άδεια διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται «Άδεια διαµονής για επενδυτική δραστηριότητα» και στο
πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελµατική ιδιότητα του
κατόχου.
Β.1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον
προηγουµένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου (Visa D), µέχρι δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών, ανά
επένδυση, που κρίνονται απαραίτητοι, προκειµένου να
πραγµατοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», µετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (A΄ 204).
Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, µε την προσκόµιση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει την ε-
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πένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση του
Γενικού Γραµµατέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών τρίτων
χωρών µε το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.
2. Στους ανωτέρω χορηγείται, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας η
οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής υποβάλλεται
αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προβλεπόµενη, από τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 137, κοινή υπουργική απόφαση, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαµονής εκδίδεται εντός διαστήµατος πέντε (5) ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης.
4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 71, να
συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των
συντηρούντων, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Γ. 1. Πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του παρόντος άρθρου και διαµένουν νόµιµα στη χώρα δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την
ελληνική επικράτεια, προκειµένου να υποβάλουν αίτηση
για άδεια διαµονής.
2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας γνωστοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών κάθε µεταβολή στην εξέλιξη υλοποίησης της επενδυτικής δραστηριότητας.
Άρθρο 17
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής
ειδικού σκοπού
1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης
στ΄ του παρόντος, επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα
αφού προηγουµένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου,
πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν
ή διαµείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νοµοθεσίας,
διακρατικών συµφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, του πολιτισµού, του αθλητισµού και
της εθνικής οικονοµίας. Στην παραπάνω κατηγορία εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών:
α. Μέλη διοικητικών συµβουλίων, µέτοχοι, διαχειριστές, νόµιµοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ηµεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόµιµα εµπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκοµίσουν
στην αρµόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσίευσης του διορισµού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση µη δηµοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως µελών διοικητικού συµβουλίου ή διαχειριστών ή νόµιµων εκπροσώπων.
β. Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συµφωνιών ή εισηγήσεων αρµοδίων ελληνικών
αρχών, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική

αρχή τη σχετική συµφωνία ή την εισήγηση των αρµοδίων
αρχών και τη σύµβαση εργασίας µε την επιχείρηση.
γ. Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών του ν. 27/1975 (Α΄ 77) που ασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων.
δ. Υπαλληλικό προσωπικό και νόµιµοι εκπρόσωποι που
απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), του ν.
378/ 1968 (Α΄ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄
77), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του
ν. 2234/1994 (Α΄ 142), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ.
2687/1953 (Α΄ 317), καθώς και σε ηµεδαπές επιχειρήσεις, της περίπτωσης α΄ του παρόντος, που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου που έχει συνάψει η αλλοδαπή εταιρεία της
περίπτωσης α΄ του παρόντος, µε τρίτη/ες, την προώθηση των προϊόντων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης
σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και καταναλωτές, εφόσον
προσκοµίζουν τίτλο σπουδών ή έγγραφα που αποδεικνύουν διετή εργασιακή εµπειρία, συναφή µε το αντικείµενο
απασχόλησης στην εταιρεία, όπως αυτό περιγράφεται
στη σύµβαση εργασίας.
Από την ανωτέρω υποχρέωση προσκόµισης τίτλου
σπουδών ή εγγράφων απόδειξης διετούς εργασιακής εµπειρίας, απαλλάσσεται το υπαλληλικό προσωπικό που
απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρείες του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον η εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον πενήντα ηµεδαπούς εργαζόµενους.
ε. Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιοµηχανίες ή µεταλλεία υπό τους όρους, πλην του χρόνου διαµονής,
που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (Α΄ 130).
στ. Αθλητές και προπονητές αθλήµατος, που έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την
εγγραφή, µεταγραφή ή πρόσληψή τους σε αναγνωρισµένο αθλητικό σωµατείο, σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρία
(Α.Α.Ε.) ή σε Τµήµα Αµειβόµενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) µε
συµβόλαιο/σύµβαση εργασίας, εφόσον λάβουν θεώρηση
εισόδου και προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή
έγκριση της ελληνικής αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος, όπου απαιτείται και επικυρωµένο από αυτή αντίγραφο του συµβολαίου/σύµβασης.
ζ. Πνευµατικοί δηµιουργοί που παράγουν έργα πνευµατικού περιεχοµένου, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες,
σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, µουσικοί,
τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, εφόσον
προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή σύµβαση
διάρκειας µεγαλύτερης των τριών µηνών µε επιχείρηση
ή οργανισµό, το αντικείµενο του οποίου συνίσταται σε
δραστηριότητες εκµετάλλευσης ή δηµιουργίας προϊόντων πνευµατικής ιδιοκτησίας.
η. Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής
θρησκείας στη χώρα που ασκούν αποκλειστικά ιερατικά
καθήκοντα εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική
προξενική αρχή, βεβαίωση του οικείου µητροπολίτη,
προκειµένου για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη χώρα ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα.
θ. Ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί
στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας ή η
διαδικασία διαπίστευσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη, ε-
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φόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή βεβαίωση ότι έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας.
ι. Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστηµονική
δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
ια. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν µε
άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στην
Ελλάδα.
2. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούµενης παραγράφου είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ της ίδιας παραγράφου, αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής είναι η
αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του
τόπου διαµονής των ενδιαφεροµένων.
3. Στους παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον
προσκοµίσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαµονής διετούς ή ίσης διάρκειας µε την προβλεπόµενη περίοδο διαµονής τους στη χώρα η οποία ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 71, να
συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους στα οποία χορηγείται άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των
συντηρούντων.
4. Στην άδεια διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών της
παραγράφου 1 του παρόντος αναγράφεται «Άδεια διαµονής για εργασία ειδικού σκοπού» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελµατική ιδιότητα του κατόχου.
5. Οι επιχειρήσεις, οργανισµοί, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία απασχολούνται οι πολίτες τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρµόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις αρµόδιες διευθύνσεις των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας κατά
περίπτωση, κάθε µεταβολή στην εργασιακή κατάσταση
των ενδιαφεροµένων.
Άρθρο 18
Προσωρινή Διαµονή - Απασχόληση µε εθνική
θεώρηση εισόδου
1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα
για συγκεκριµένο σκοπό και για συγκεκριµένο διάστηµα
διαµονής, που συναρτάται µε την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρµόδια προξενική αρχή, µε την
επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα
ηµερών, που επιτρέπει τη διαµονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους. Η εν λόγω εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Εποχικά εργαζόµενοι
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η
είσοδος για εποχική εργασία, η αρµόδια προξενική αρχή,
µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για
τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για
εποχική εργασία.

Η θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε.
ii. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί,
ύστερα από εντολή του Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπον αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δειγµατοληπτικά, υγειονοµικός έλεγχος για λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες
διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζοµένων.
iii. Ο εποχικός εργαζόµενος πολίτης τρίτης χώρας, µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και υπό
την επιφύλαξη των οριζοµένων σε διεθνείς συµφωνίες,
οφείλει άµεσα να αναχωρήσει 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 παρόντα νόµο και για περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν
υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη χώρα.
iv. Στους εποχικούς εργαζόµενος 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 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.
3518/2006.
β. Αλιεργάτες
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η
είσοδος για εργασία αλιεργάτη η αρµόδια προξενική αρχή, µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων
για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου
για εποχική εργασία.
ii. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη µε
τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη
σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους έντεκα µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε.
iii. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, µπορεί να επιβληθεί,
ύστερα από εντολή του Γενικού Γραµµατέα της κατά τόπο αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δειγµατοληπτικά, υγειονοµικός έλεγχος για λόγους δηµόσιας υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες
διαδικασίες και δεν συνεπάγεται δαπάνες των εργαζοµένων.
iv. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άµεσα
να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης ή εάν λυθεί, µε
οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας. Εάν δεν συµµορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου
στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και για περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη χώρα.
v. Για όσους υπόκεινται στις ρυθµίσεις της διµερούς
συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 1453/1984 (Α΄ 88), αν λυθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας, κατά το διάστηµα ισχύος
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της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η σύναψη νέας σύµβασης εργασίας µε άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο
διάστηµα έως τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν
συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας, η θεώρηση εισόδου εξακολουθεί να ισχύει για διάστηµα τριών µηνών και πάντως, εφόσον το εναποµείναν χρονικό διάστηµα είναι µικρότερο των τριών µηνών, έως τη λήξη της. Εάν η σχέση
εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω και συναφθεί νέα σύµβαση εργασίας µε άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ο.Γ.Α. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κατά την οποία θα απασχολήσει τον Αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι
προκαταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστηµα επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη.
vi. Στους αλιεργάτες πολίτες τρίτων χωρών χορηγούνται παροχές υγείας µετά την είσοδό τους στη χώρα και
την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272).
γ. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή:
i) Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης εργασίας µε
θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από
δηµόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύµβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
ii) Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, µεταξύ των
οποίων βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της χώρας
προέλευσης για την επίσηµη καταχώριση του συγκροτήµατος.
Η θεώρηση εισόδου είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια των
παραστάσεων ή εκδηλώσεων, δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ένα έτος και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας, λαµβανοµένης υπόψη της ενιαίας δοµής του καλλιτεχνικού συγκροτήµατος.
δ. Εργαζόµενοι νόµιµα σε επιχείρηση εγκατεστηµένη
σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, οι οποίοι µετακινούνται
στην Ελλάδα για παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας, στο
πλαίσιο σχετικής συµβατικής υποχρέωσης µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυµβαλλοµένου, ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική αρχή:
i)Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, από την οποία µετακινείται ο πολίτης τρίτης
χώρας, επίσηµα επικυρωµένη και µεταφρασµένη, στην
οποία βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύµβαση µε τον αντισυµβαλλόµενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν ο σκοπός της µετακίνησής του, το
προβλεπόµενο διάστηµα της µετακίνησης του πολίτη
τρίτης χώρας και η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας στο κράτος - µέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.
ii) Αντίγραφο θεωρηµένου βιβλιαρίου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναµου κοινοτικού εγγράφου.

Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη µε το
χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συµβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν
µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος.
ε. Εργαζόµενοι ως εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό
σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα και για την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύµβασης προµήθειας, µεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που
ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση, από την οποία µετακινείται ο πολίτης τρίτης
χώρας, έχει συνάψει σύµβαση προµήθειας, µε την οποία
προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση των προµηθευόµενων
ειδών, εφόσον προσκοµίσουν στην αρµόδια προξενική
αρχή :
i) Βεβαίωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας
της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζοµένου, συνοδευόµενη από αποδεικτικά στοιχεία για τη νοµιµότητα
της εργασίας του σε αυτή.
ii) Επικυρωµένο αντίγραφο της σύµβασης προµήθειας
µεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ηµεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας. Στη σύµβαση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην
εγκατάσταση, δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση
των προµηθευόµενων ειδών, το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθµός και η ειδικότητα των ατόµων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαµονής, πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη µε το
χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας και µόνο συµβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν µπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι µήνες.
στ. Αρχηγοί οργανωµένων Οµάδων Τουρισµού (Tour
Leaders), που εισέρχονται στη χώρα για το συγκεκριµένο σκοπό, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν:
i) Βεβαίωση από την αρµόδια Διεύθυνση Τουρισµού
της Περιφέρειας, όπου εδρεύει το ελληνικό τουριστικό
γραφείο στην οποία θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού Οργανωµένων Οµάδων Τουριστών.
ii) Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός εργάζεται και αµείβεται από αυτό.
iii) Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται µε αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία
και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούµενων, µέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, οµάδων τουριστών για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8)
µήνες.
iv) Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης και για την
κάλυψη εργατικού ατυχήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχει µε τη χώρα του διακρατική συµφωνία ασφάλισης για
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υγεία και εργατικό ατύχηµα, αρκεί η προσκόµιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισµένος στο κοινωνικό ασφαλιστικό της σύστηµα σε διαφορετική περίπτωση
θα προσκοµίσει εγγύηση του κράτους προέλευσης, ότι
θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω
αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας
κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή
του ως Αρχηγού οργανωµένων Οµάδων Τουρισµού στην
Ελλάδα.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία
µόνο για το συγκεκριµένο σκοπό και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ µήνες.
ζ. Αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευµένο προσωπικό που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη χώρα
για προετοιµασία εν όψει συµµετοχής τους σε διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι
προσκοµίσουν:
i) Έγκριση της ελληνικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος για την είσοδό τους στην Ελλάδα µε σκοπό
την προετοιµασία εν όψει συµµετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
ii) Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 138, διαθέτει οικονοµικούς πόρους, νόµιµης προέλευσης, για
την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του στην Ελλάδα
χωρίς να παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα πέραν της αθλητικής
προετοιµασίας.
Η θεώρηση εισόδου για το συγκεκριµένο σκοπό δεν
µπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι µήνες.
η. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό
την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών
τους, έναντι αποζηµίωσης, που επιτρέπει τη διαµονή για
εργασιακούς λόγους, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τους έξι µήνες.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται εφόσον έχουν
γίνει δεκτοί σε πρόγραµµα για πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των σπουδών τους σε συγκεκριµένη επιχείρηση και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, δια µέσου φορέα
ανταλλαγών. Ως φορείς ανταλλαγών, θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας µας που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες αναλόγου περιεχοµένου µε αντίστοιχα ιδρύµατα της αλλοδαπής και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, διεθνείς φορείς ανταλλαγών φοιτητών.
Ειδικά για τα προγράµµατα πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόµενα, κάθε
φορά, στη νοµοθεσία που ρυθµίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ηµεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/µαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Μετά τη λήξη της θεώρησης ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό έδαφος,
χωρίς άλλες διατυπώσεις
2. Στους εισερχόµενους µε εθνική θεώρηση εισόδου
πολίτες τρίτων χωρών για έναν από τους λόγους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν µπορεί, κατά το
χρόνο ισχύος της, να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ Η΄ ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Άρθρο 19
Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χορηγείται
άδεια διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε
πολίτες τρίτων χωρών που εµπίπτουν σε κάποια από τις
παρακάτω κατηγορίες:
α. Σε θύµατα εµπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται
στις διατάξεις των άρθρων 50 - 54, εφόσον υφίσταται
σχετική πράξη χαρακτηρισµού από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Η
διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας-παροχής
υπηρεσιών ή έργου και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη µόνο µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται
η διερεύνηση της σχετικής ποινικής διαδικασίας. Εάν
δεν εκκρεµεί ποινική διαδικασία η άδεια διαµονής ανανεώνεται µόνο για ένα έτος. Μετά το πέρας της ποινικής
διαδικασίας ή της παρέλευσης του χρόνου ανανέωσης
σε περίπτωση που δεν εκκρεµεί ποινική διαδικασία, η άδεια διαµονής µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους
λοιπούς λόγους του παρόντος, ύστερα από γνώµη των
Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 135 και µόνον
εφόσον κρίνεται σκόπιµη εκ των εν γένει περιστάσεων
και των στοιχείων του φακέλου ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος προς τούτο.
β. Σε θύµατα και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών ή
ρατσιστικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και στην παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 3304/2005 (Α΄ 16), καθώς και σε θύµατα και ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών πράξεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 187, 309 και 310 ΠΚ ή τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος και τελούνται σε
βάρος της ζωής, της υγείας, της σωµατικής ακεραιότητας, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας και της προσωπικής
και γενετήσιας ελευθερίας, εφόσον έχει ασκηθεί για αυτές ποινική δίωξη ή έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή
να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Η συνδροµή των ως άνω
προϋποθέσεων διαπιστώνεται µε πράξη του αρµόδιου
Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο πριν όσο και µετά την άσκηση ποινικής δίωξης. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Εάν τα ανωτέρω
πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή η άδεια
διαµονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί η θεραπεία τους. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και
µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
γ. Σε θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζόµενα στο ν. 3500/2006. Η διάρκεια της αρχικής άδειας
διαµονής είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε
φορά µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Ισόχρονη άδεια διαµονής χορηγείται και στα α-
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νήλικα τέκνα των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας ή
στον ενήλικα που ασκεί την επιµέλεια των ανηλίκων θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας εφόσον αυτός δεν είναι
το ίδιο πρόσωπο µε τον φερόµενο δράστη του εγκλήµατος. Στους ενηλίκους που κατέχουν άδεια διαµονής κατά
την παρούσα περίπτωση, παρέχεται το δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου.
δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν
είτε µε ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε
ως ανήλικοι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 89
του ν. 4052/2012. Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι
κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας
των νόµιµα απασχολούµενων εργαζοµένων, έχοντας
σοβαρή επίπτωση, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε αυτές περιλαµβάνονται ιδίως διακρίσεις λόγω
φύλου.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια.
Ανανεώνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 89 του
ν. 4052/2012. Η εν λόγω άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου.
ε. Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η
συνδροµή σοβαρών προβληµάτων υγείας, καθώς και η
διάρκεια της θεραπείας διαπιστώνονται µε πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση κατά την οποία το
πρόβληµα υγείας αναφέρεται σε λοιµώδες νόσηµα, για
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του Υπουργού Υγείας ότι δεν συντρέχει κίνδυνος
για τη δηµόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής για πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά
προβλήµατα υγείας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής. Η διάρκεια της αρχικής άδειας
διαµονής είναι διετής, µπορεί να ανανεώνεται µέχρι δύο
έτη κάθε φορά εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται
αίτηση για διεθνή προστασία µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010.
Για τη χορήγηση άδειας διαµονής της παρούσας κατηγορίας, λαµβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειµενική αδυναµία αποµάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαµονής του για λόγους ανωτέρας
βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή µέλους της
οικογενείας του, διεθνής αποκλεισµός της χώρας του, ή
συνδροµή στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου της ρήτρας µη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύµβασης
για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και
των θεµελιωδών ελευθεριών, η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256) ή του άρθρου 3
της Σύµβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεµβρίου 1984
κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 1782/1988 (Α΄ 116).
Το σχετικό αίτηµα χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζεται µόνον εφόσον η υπόθεση του
ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας έχει παραπεµφθεί
στο Υπουργείο Εσωτερικών από τις αρµόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ΄ του π.δ. 113/2013
κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδροµής στο
πρόσωπο του αιτούντος µίας ή περισσοτέρων προυποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Η άδεια διαµονής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων

του άρθρου 24 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3907/2011, χορηγείται, για ένα έτος, παρέχει πρόσβαση στη µισθωτή
απασχόληση και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο
διάστηµα, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Η άδεια διαµονής χορηγείται και στα
αναφερόµενα, στην περίπτωση λγ΄ του άρθρου 1 µέλη
της οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας, εξ ονόµατος
των οποίων είχε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής προσκοµίζεται
διαβατήριο, εφόσον υπάρχει.
ζ. Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριµένο κατά
νόµο θεραπευτικό πρόγραµµα ψυχικής εξάρτησης, όπως
τούτο αποδεικνύεται µε έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του προγράµµατος. Η διάρκεια της αρχικής άδειας
διαµονής είναι ετήσια. Μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Η άδεια διαµονής παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης
εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα.
η. Σε γονείς ανήλικων ηµεδαπών. Η διάρκεια της άδειας διαµονής είναι ετήσια και παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και µπορεί
να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του παρόντος
Κώδικα.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται άδεια διαµονής στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Ενήλικοι, ανίκανοι να επιµεληθούν των υποθέσεών
τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγµένα χρήζουν προστατευτικών µέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς
σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά
µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
β. Ανήλικοι, η επιµέλεια των οποίων έχει ανατεθεί µε
απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεµής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι δύο έτη
εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
γ. Θύµατα εργατικών ατυχηµάτων και λοιπών ατυχηµάτων που καλύπτονται από την ελληνική νοµοθεσία,
για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραπεία ή συνταξιοδοτούνται για την ίδια αιτία. Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της άδειας διαµονής σε πρόσωπα της εν λόγω κατηγορίας είναι η κατοχή
από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής. Η διάρκεια
της αρχικής άδειας διαµονής είναι διετής µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται
οι ίδιες προϋποθέσεις.
δ. Ανήλικοι φιλοξενούµενοι σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρµόδιων Υπουργείων.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής είναι ετήσια και
µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
ε. Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και
όσοι φοίτησαν επί έξι (6) τουλάχιστον έτη σε ελληνικό
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σχολείο, µέχρι τη συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον η φοίτησή τους ήταν επαρκής και εξακολουθούν να διαµένουν µόνιµα στη χώρα. Η διάρκεια
της άδειας διαµονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και
µπορεί να ανανεωθεί µόνον για έναν από τους λόγους
του παρόντος Κώδικα.
3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε
πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαµονής
χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής αδυναµίας εφοδιασµού του ενδιαφερόµενου µε
διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της
αρµόδιας Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6.
4. Για την εξέταση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται
παράβολο, εκτός της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2
για την οποία καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
5. Στις περιπτώσεις των προσώπων των παραγράφων
1 και 2 του παρόντος άρθρου που τα µέλη της οικογένειάς τους είναι κάτοχοι άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας διαµονής τους για ίσο χρονικό διάστηµα µε την ισχύ της άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 περίπτωση β΄
του άρθρου 71.
6. Η άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις
β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 και στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2 µπορεί να ανανεωθεί για έναν από
τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στον Κώδικα
αυτόν, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκαν.
7. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής ανήλικων ή ενήλικων που αδυνατούν να επιληφθούν των υποθέσεών τους και φιλοξενούνται σε οποιοδήποτε ίδρυµα
ή σε νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, υποβάλλονται από τον οριζόµενο εκπρόσωπο του ιδρύµατος ή του
νοµικού προσώπου.
Άρθρο 20
Χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους
1. Ο Υπουργός Εσωτερικών µπορεί κατ’ εξαίρεση να
χορηγεί µετά από γνώµη των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 135 άδεια διαµονής διάρκειας ενός έτους 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 παρόντος Κώδικα.
Αίτηµα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται µόνον εφόσον ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή άδεια διαµονής, έστω και εάν αυτή έχει λήξει, (β) διαβατήριο σε ισχύ, (γ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και (δ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία
την παραµονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας.

Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόµιση των υπό
στοιχείου α΄ εγγράφων εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη χώρα για δέκα τουλάχιστον συνεχή έτη. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών, µπορεί να καθορίζει περιοριστικά τα έγγραφα
βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν τη δεκαετή συνεχή παραµονή του αιτούντος στη χώρα καθώς και να ορίζει περιοριστικά τους λόγους παραποµπής στις Επιτροπές του άρθρου 135 του παρόντος.
Δεν απαιτείται επίσης η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον συντρέχει διαπιστωµένη αντικειµενική αδυναµία
του ενδιαφερόµενου να εφοδιαστεί µε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται επιπρόσθετα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου ή ανήλικου τέκνου του, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι λόγοι
αυτοί προέκυψαν µετά την είσοδό του στη χώρα και συνδέονται µε τη διαµονή του σε αυτή.
Για τη διαπίστωση της συνδροµής ισχυρών δεσµών µε
τη χώρα συνεκτιµώνται ιδίως: (α) η πολύ καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας, (β) η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, του αιτούντος ή των τέκνων τους, (γ) το διάστηµα διαµονής
του στην Ελλάδα και κυρίως της νόµιµης, (δ) ο χρόνος
τυχόν ασφάλισής του σε ελληνικό οργανισµό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
και (ε) ο συγγενικός δεσµός του µε Έλληνα πολίτη ή οµογενή.
2. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω
αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. 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
ανωτέρω άδειας διαµονής κατείχε προηγουµένως άδεια
διαµονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα
αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των
αδειών διαµονής του προηγουµένου εδαφίου θα εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του παρόντος.
4. Σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να
παραπέµπονται από τον Υπουργό Εσωτερικών στις Επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 135 του παρόντος, αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν
τις οριζόµενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
προϋποθέσεις παραποµπής, οι οποίοι, µε κίνδυνο της ζωής τους, προβαίνουν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του
ανθρωπισµού.
5. Η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής
για εξαιρετικούς λόγους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου δεν συνεπάγεται τη νόµιµη διαµονή
του αιτούντος για το χρόνο που θα απαιτηθεί µέχρι την
εξέταση του φακέλου.
6. Η έκδοση απόφασης επιστροφής σε πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηµα για χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους σύµφωνα µε τις
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διατάξεις της παρούσας παραγράφου και κρατούνται για
λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή συλλαµβάνονται λόγω µη νόµιµης διαµονής υπάγεται στην αρµοδιότητα των κατά το άρθρο 76 του ν. 3386/2005 αρµόδιων
οργάνων και διενεργείται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 3907/2011.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χορηγείται
άδεια διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογηµένα συντρέχει δηµόσιο συµφέρον, το οποίο δύναται να προκύπτει κατά τεκµήριο από διµερείς συµφωνίες
ή σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τοµείς εξωτερικής πολιτικής, άµυνας, εσωτερικής ασφάλειας, οικονοµίας και ανάπτυξης, επενδύσεων, εκπαίδευσης, πολιτισµού από εισήγηση του κατά περίπτωση αρµόδιου δηµόσιου φορέα. Η ανωτέρω άδεια διαµονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας. Η άδεια διαµονής χορηγείται για
χρονικό διάστηµα ενός έτους και µπορεί να ανανεώνεται
για ισόχρονο διάστηµα. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας µπορούν να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή
τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε
την άδεια διαµονής του συντηρούντος.
Άρθρο 21
Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαµονής
Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για έναν από τους λόγους του παρόντος άρθρου,
χορηγείται αντίστοιχη άδεια διαµονής.
Α. Οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής σε πολίτες τρίτης χώρας εφόσον οι ενδιαφερόµενοι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήµατος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.
Η άδεια διαµονής έχει διάρκεια δύο έτη και µπορεί να
ανανεώνεται ανά τριετία.
Η εν λόγω άδεια διαµονής δεν παρέχει πρόσβαση
στην αγορά εργασίας.
2. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται µε κοινή
υπουργική απόφαση σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου
137 του Κώδικα αυτού.
3. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας µπορούν να συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια
διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής
του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων
διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του
κάθε µέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα
µέλη αυτής.
Β. Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαµονής για πέντε έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης
χώρας, που:
(α) Έχει εισέλθει νοµίµως στη χώρα µε οποιαδήποτε
θεώρηση εισόδου ή διαµένει νοµίµως στη χώρα ακόµη
και αν ο τίτλος διαµονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
(β) Διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νοµή
και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
(γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, µέσω νοµικού προσώ-

που, του οποίου οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.
(δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας
µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 8 παρ. 2 του
ν. 4002/2011 (A΄ 180).
(ε) Έχει συνάψει σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Σύµβαση
Χρονοµεριστικής Μίσθωσης και Ρύθµιση Συναφών Θεµάτων» (A΄ 167), όπως ισχύει.
2. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς
και το συµβατικό τίµηµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών
καταλυµάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συµβολαίου. Το τίµηµα καταβάλλεται µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή ή µε άλλη
τραπεζική συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο
συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να
αναπροσαρµόζεται και θα προκύπτει από τις αναγραφόµενες επί των συµβολαίων αξίες των ακινήτων ή των
συµβάσεων µίσθωσης.
3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων
παρέχεται δυνατότητα εκµίσθωσης αυτών.
4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας µπορεί να συνοδεύεται και από τα µέλη της οικογένειάς του στα οποία
χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του
συντηρούντος.
Ως µέλη οικογένειας νοούνται:
(α) ο/η σύζυγος
(β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου
των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών.
5. Η ως άνω άδεια µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραµένει στην κυριότητα και νοµή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραµένουν σε ισχύ οι συµβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις. Διαστήµατα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο
για την ανανέωση της άδειας διαµονής. Η µεταπώληση
της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαµονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν παρέχει δικαίωµα χορήγησης άδειας διαµονής στο νέο αγοραστή.
6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούµενες άδειες διαµονής δεν καθιερώνουν
δικαίωµα πρόσβασης σε οποιαδήποτε µορφή εργασίας.
7. Το κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ του παρόντος άρθρου χρονικό διάστηµα διαµονής, δεν συνυπολογίζεται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος και τη χορήγηση ιθαγένειας στους
διαµένοντες.
8. Η έκδοση της άδειας διαµονής χορηγείται εντός
δύο µηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του
φακέλου στην εκδούσα αρχή.
Γ. Ενήλικα, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνα µελών του διπλωµατικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωµατικής αποστολής, καθώς και
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τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, εφόσον συγκατοικούν µε τους γονείς τους. Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο
υπηρεσίας των προσώπων αυτών.
Δ. Εξαρτώµενα µέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου
βαθµού συγγένειας, µελών του διπλωµατικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωµατικής αποστολής, καθώς και τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα.
Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για χρονικό
διάστηµα ίσο µε το χρόνο υπηρεσίας των προσώπων αυτών.
Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται στην καταβολή του αναλογούντος παραβόλου, εκτός εάν η αποστέλλουσα χώρα απαλλάσσει
από αντίστοιχα τέλη Έλληνες υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός δύο µηνών
από την υποβολή όλων των στοιχείων του φακέλου στην
εκδούσα αρχή και δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας.
Ε. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής σε εργαζόµενους ως ιδιωτικοί υπηρέτες µελών Διπλωµατικών
Αποστολών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος η' της
Σύµβασης της Βιέννης του 1961 «Περί των Διπλωµατικών Σχέσεων», η οποία έχει κυρωθεί µε το ν.δ. 503/1970
(Α΄ 108), οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και καλούνται στην Ελλάδα.
Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο
µε το χρόνο που διαρκεί η σχέση τους µε το µέλος της
Διπλωµατικής Αποστολής και δεν παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
ΣΤ. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής στην
περιοχή του Αγίου Όρους για σπουδή ή γνωριµία του Αγιορείτικου µοναχικού βίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς µία από τις είκοσι Ιερές Μονές του
Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας εφόσον:
α. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαµβάνει να του παρέχει κατάλυµα, τροφή και λοιπά έξοδα
διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
β. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή του Αγίου Όρους διαβιβάζει στην αρµόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας µε την παραπάνω αίτηση του ενδιαφεροµένου.
γ. Η άδεια έχει ισχύ ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστηµα και δεν µπορεί
να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη.
Ζ. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαµονής για ένα έτος,
που µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, σε
πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος επιθυµεί να γνωρίσει το
µοναχικό βίο ή να µονάσει, εφόσον προσκοµισθεί βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να
γνωρίσει το µοναχικό βίο ή να µονάσει.

Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής θα
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 22
Κοινά δικαιώµατα πολιτών τρίτων χωρών
1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως
στη χώρα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης
στο σύνολο της Επικράτειας. Με προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να απαγορεύεται, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, η διαµονή ή η εγκατάστασή τους σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές
της Χώρας.
2. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα
στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώµατα µε τους ηµεδαπούς.
3. Οι διατάξεις του ν.δ. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική προστασία, εφαρµόζονται και
στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην
Ελλάδα.
4. Οι κρατούµενοι πολίτες τρίτων χωρών ενηµερώνονται, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, αµέσως µετά την
εισαγωγή τους σε ίδρυµα, για τους κανόνες διαβίωσής
τους σε αυτό, καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Διευκολύνεται, επίσης, η επικοινωνία
τους µε διπλωµατικούς ή προξενικούς υπαλλήλους του
Κράτους, του οποίου έχουν την ιθαγένεια ή από το οποίο
προέρχονται, καθώς και µε τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.
5. Οι πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του
ν. 927/1979 (Α΄ 139) και στην παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3304/2005 (Α΄ 16) διώκονται αυτεπαγγέλτως.
6. Η ισχύς της άδειας διαµονής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται
από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι µήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής
θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ’
ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη
και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση σε άλλο κράτος - µέλος ή τρίτη χώρα.
7. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαµένουν στην
ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ηµεδαποί. Οι ανήλικοι πολίτες
τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισµούς, πρόσβαση στις
δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.
8. Για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών
στα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθµίδων, απαιτούνται
τα αντίστοιχα µε τα προβλεπόµενα για τους ηµεδαπούς
δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, µε ελλιπή δικαιολογητικά
µπορεί να εγγράφονται στα δηµόσια σχολεία και τέκνα
πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:
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α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων τελούν υπό την
προστασία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθµη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην
Ελλάδα, ακόµη και αν δεν έχει ρυθµισθεί η νόµιµη διαµονή τους σε αυτή.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθµίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς
και εγγραφής µαθητών, οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων
χωρών, στα δηµόσια σχολεία. Με όµοια απόφαση µπορεί
να ρυθµίζονται θέµατα προαιρετικής διδασκαλίας της
µητρικής γλώσσας και πολιτισµού εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθµός µαθητών που ενδιαφέρονται, στο πλαίσιο
των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και να καθορίζονται, η εργασιακή σχέση
και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν
τη µητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισµού της Χώρας προέλευσής τους.
10. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και οι ηµεδαποί.
11. Για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελµατικής
δραστηριότητας από πολίτες τρίτων χωρών και εφόσον
πληρούνται οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις δεν απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού αµοιβαιότητας.
Άρθρο 23
Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαµονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις
αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
της χώρας ή στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών:
α. Κάθε µεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του.
β. Κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου.
γ. Την απώλεια ή την ανανέωση ή µεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.
δ. Την απώλεια της άδειας ή του δελτίου διαµονής ή
µόνιµης διαµονής.
2. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση µέχρι την
τελευταία ηµέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός αν
πριν από τη λήξη της έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της και του έχει χορηγηθεί η βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9.
3. Τα δηµόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία απαιτούνται από τις διατάξεις του
παρόντος πρέπει να είναι επικυρωµένα µε την επισηµεί-

ωση της Σύµβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται.
Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισηµείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση του γνήσιου
της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Άρθρο 24
Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών
1. Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του
παρόντος, γίνονται µέσα σε δύο µήνες αφότου συµβεί
το αντίστοιχο γεγονός. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι
οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ και εκατό
(100) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Το αρµόδιο όργανο, καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίµου καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 137.
2. Πολίτης τρίτης χώρας, που παραβιάζει την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση διαµένει παράνοµα στη χώρα για χρονικό διάστηµα
που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ηµέρες, υποχρεούται
κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του
προβλεπόµενου παραβόλου για άδεια διαµονής ετήσιας
διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνοµης διαµονής είναι
µεγαλύτερος των τριάντα ηµερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για
ετήσια άδεια διαµονής.
Εξαιρούνται από την επιβολή προστίµων: α) οι ανήλικοι, β) όσοι έχουν την ιδιότητα του οµογενούς, γ) όσοι έχουν την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ηµεδαπού, οµογενούς ή πολίτη Ε.Ε., δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράµµατα οικειοθελούς επαναπατρισµού, ε)
όσοι παραβιάζουν το νόµιµο χρόνο παραµονής τους
στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από την
εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδροµή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνοµική
αρχή που πραγµατοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του
αλλοδαπού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΠΟΡΡΙΨΗ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 25
Απόρριψη – Ανάκληση άδειας διαµονής
1. Η άδεια διαµονής δε χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν
ανανεώνεται, εφόσον:
α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού.
β. Αποδειχθεί από επίσηµο έγγραφο αρµόδιας ελληνικής αρχής ή κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
ότι για την έκδοση της άδειας διαµονής, χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή
παραποιηµένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα.
γ. Ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήµατος δύο
µηνών, σε έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαµονής. Αίτηµα
επανεξέτασης εκ µέρους του αιτούντος µπορεί να υπο-
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βληθεί εντός µηνός από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήµατός του.
2. Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαµονής ανακαλείται ή
απορρίπτεται αίτηµα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαµονής, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 16 – 41 του ν. 3907/2011.
Άρθρο 26
Διαδικαστικές εγγυήσεις
1. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 (Α΄
107) για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄
97), δεν εφαρµόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του Κώδικα αυτού.
2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται εφόσον υποβληθεί µετά την παρέλευση εύλογου χρόνου,
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, από την επίδοση
της απόφασης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας.
3. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής, ανάκλησης ή µη ανανέωσής
της, που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου
διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει.
4. Σε πολίτη τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί
απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διοικητικής πράξεως
κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορά: α) την απόρριψη αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής, β) την ανάκληση εκδοθείσης άδειας διαµονής και γ)
την απόρριψη αιτήµατος για αρχική χορήγηση άδειας
διαµονής, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί µε πλήρη δικαιολογητικά για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα και έχει χορηγηθεί η βεβαίωση κατάθεσης, χορηγείται ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής. Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής συνιστά
προσωρινό τίτλο διαµονής, έχει ετήσια διάρκεια, µπορεί
να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεµούς
αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο και
παρέχει στον κάτοχό της δικαιώµατα αντίστοιχα της κατηγορίας που αφορούσε η άδεια διαµονής η οποία έχει
ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί.
Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής της παρούσας
παραγράφου δε χορηγείται κατά τη διάρκεια ισχύος παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και σε πολίτες τρίτων χωρών που: α)
αποφυλακίζονται µε περιοριστικούς όρους, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα β) τους επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικασίας περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαιτεί
τη διαµονή τους µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γ)
που βρίσκονται παράνοµα στη Χώρα και καταγγέλλουν
αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληµατική
οργάνωση του άρθρου 187 του Π.Κ. εφόσον µε διάταξη
του εισαγγελέα πληµµελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση µέχρι να εκδο-

θεί αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν και δ) των ανήλικων κατά την έννοια του άρθρου
121 του Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναµορφωτικά µέτρα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου
122 ή στα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 του ίδιου
Κώδικα.
Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής χορηγείται για ένα έτος και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι οριζόµενες προϋποθέσεις και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στη µισθωτή εργασία.
6. Η αίτηση για τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης
νόµιµης διαµονής κατατίθεται στην αρµόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εσωτερικών ή στην αρµόδια υπηρεσία
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αναλόγως της υπηρεσίας που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.
7. Η άδεια διαµονής που εκδίδεται σε συµµόρφωση
προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως πολίτη τρίτης χώρας κατά απόρριψης αιτήµατός του για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαµονής,
καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων, µπορούν να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου για
έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα. Η αίτηση
αυτή υποβάλλεται εντός µηνός από την επίδοση της
σχετικής άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα, θεωρουµένου του χρόνου που έχει
διανυθεί από τη λήξη ισχύος αυτών µέχρι την υποβολή
της ανωτέρω αίτησης ανανέωσής τους, ως χρόνου νόµιµης διαµονής στη χώρα.
8. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό των ακυρωτικών
διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, η Διοίκηση εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτόν
υπάλληλό της. Σε όσες υποθέσεις προβάλλονται λόγοι
που αφορούν ζητήµατα αντίθεσης κειµένων διατάξεων
προς το Σύνταγµα ή όταν πρόκειται για υποθέσεις µε ιδιάζουσα σοβαρότητα ή µε ευρύτερο ενδιαφέρον, η Διοίκηση, ύστερα από προηγούµενο έγγραφο αίτηµά της,
µπορεί να εκπροσωπείται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Κατά των εκδιδοµένων αποφάσεων ένδικο µέσο ασκείται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µόνο µετά από έγγραφο αίτηµα
της Διοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ
Άρθρο 27
Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις
1.Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να µην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο
που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις και θεώρηση
εισόδου ή άδεια διαµονής και γενικά δεν αποδεικνύουν
ότι έχουν εισέλθει και διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειµενικά στερούµενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται δικαίωµα συναλλαγής µε τις αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο υπηρεσίες µε µόνη την επίδειξη της άδειας διαµονής τους.
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2. Από τις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου
εξαιρούνται:
α) τα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και κλινικές όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία, τοκετό και για ανήλικα παιδιά, καθώς
και οι δοµές κοινωνικής µέριµνας που λειτουργούν στο
πλαίσιο των Ο.Τ.Α.,
β) η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κρατούµενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους, προκειµένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών αρχών
και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητας
τους,
γ) καταγγελίες ή προσφυγή σε αρµόδια δικαστήρια ή
διοικητικές αρχές, παράνοµα απασχολούµενων πολιτών
τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 83 και 86 του ν. 4052/2012,
δ) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς οικειοθελούς αναχώρησης µόνο για
τη διευθέτηση εκκρεµών υποχρεώσεων που σχετίζονται
µε την αναχώρησή τους από τη χώρα
ε) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς παράτασης της οικειοθελούς αναχώρησής τους από τη χώρα
στ) η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαµονής στις αρµόδιες υπηρεσίες των άρθρων 19 και 20,
στ) η χορήγηση αντιγράφου απόρριψης ή ανάκλησης
άδειας διαµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10,
ζ) η άσκηση αίτησης θεραπείας σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 26.
3. Οι διευθυντές φυλακών και κρατητηρίων υποχρεούνται να παραλαµβάνουν και να φυλάσσουν διαβατήρια ή
άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα της διαµονής, καθώς και την ταυτότητα των κρατούµενων πολιτών τρίτων χωρών. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται κατά την απόλυση του πολίτη τρίτης χώρας. Αν ο πολίτης
τρίτης χώρας δεν έχει τα ανωτέρω έγγραφα, οι ως άνω
υπάλληλοι οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αµέσως
στην πλησιέστερη αστυνοµική αρχή ή στην πλησιέστερη
υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
4. Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων
που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου αυτού διώκονται πειθαρχικά και τιµωρούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για
παράβαση καθήκοντος.
Άρθρο 28
Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων
1. Κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων,
στις οποίες συµβαλλόµενοι ή συµµετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαµονή
στην ηµεδαπή, οι συµβολαιογράφοι υποχρεούνται να
διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια
διαµονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8
και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και να προβούν σε
σχετική µνεία στην πράξη τους.
2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειµένου να εκπροσωπή-

σουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάµου που δεν έχει συµπληρώσει το τρίτο έτος της
ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή πολίτης τρίτης χώρας που διαµένει νοµίµως στην Ελλάδα.
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόµενων πολιτών
τρίτων χωρών-Κυρώσεις
1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν
πλέον τις προϋποθέσεις νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα.
2. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που η άδεια διαµονής ή η θεώρηση
εισόδου (visa) που κατέχουν δεν τους δίνουν το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, που κατέχουν άδεια διαµονής που απαιτεί έγκριση για πρόσβαση στην αγορά εργασίας χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την έγκριση
αυτή από την αρµόδια υπηρεσία και που είναι κάτοχοι
βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαµονής, η οποία δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αν η κατάρτιση της σύµβασης εργασίας, παροχής
υπηρεσιών ή έργου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής, η ισχύς της σύµβασης τελεί
υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης αντίστοιχης
άδειας.
3. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της
παραγράφου 1, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4052/
2012 όπως ισχύει.
4. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου, πέραν των άλλων κυρώσεων
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, θα επιβάλλεται
πρόστιµο 1.500 ευρώ για κάθε νόµιµα διαµένοντα αλλά
παράνοµα απασχολούµενο αλλοδαπό. Εάν οι συγκεκριµένες παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε αυτές από άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς
(Ελληνική Αστυνοµία), τότε το χρηµατικό πρόστιµο θα επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Εάν αυτές διαπιστώνονται από
τους Επιθεωρητές Εργασίας, το πρόστιµο θα επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή
του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου ή του
ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας µε βάση τις
διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώµατος.
5. Όταν η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται µε σκοπό την προαγωγή πολιτών τρίτων
χωρών σε πορνεία, εκτός των άλλων κυρώσεων που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ο εργοδότης τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
χρηµατική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Σε περίπτωση που το θύµα είναι ανήλικο, τιµωρείται µε
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και µε χρηµατική ποινή δέκα
χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
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Με κάθειρξη και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων
(50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιµωρείται
ο υπαίτιος αν το έγκληµα τελέσθηκε: α. εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών, β. µε απατηλά µέσα,
γ. από τον ανιόντα συγγενή εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας ή
από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εµπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή, δ. από
υπάλληλο ο οποίος, κατά την άσκηση της υπηρεσίας του
ή επωφελούµενος από την ιδιότητα του αυτή, διαπράττει
ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη. Τα
παραπάνω αδικήµατα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση
αυτόφωρα. Η έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης γνωστοποιείται µε µέριµνα της αρµόδιας εισαγγελίας στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µέσα σε ένα µήνα από την έκδοσή της. Ο τελευταίος υποχρεούται, µέσα σε ένα µήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης, να αφαιρέσει την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος ή της επιχείρησης όπου τελέσθηκε το αδίκηµα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
δώδεκα µηνών, µπορεί δε, συνεκτιµώντας και τις εν γένει περιστάσεις, να προβεί στην οριστική αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας.
6. Για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµβάλλονται µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, όπως ισχύει, απαιτείται και έγκριση της στρατιωτικής αρχής.
7. Για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµβάλλονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ισχύει, απαιτείται και έγκριση της αρµόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρο 30
Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων-Κυρώσεις
1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ακινήτων σε πολίτη τρίτης χώρας που δεν έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις και
ισχυρή θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής.
2. Οι διευθυντές ξενοδοχείων και παραθεριστικών κέντρων οφείλουν να ενηµερώνουν την αστυνοµική υπηρεσία για την άφιξη και την αναχώρηση πολιτών τρίτων
χωρών που φιλοξενούν.
3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2, πέραν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, επιβάλλεται, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
χρηµατικό πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
4. Τα πρόστιµα της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται επίσης στα πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις που προβλέπονται στο
νόµο αυτόν και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις, καθώς και στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν άδεια διαµονής, παρέχουν όµως
εξαρτηµένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούµενη, κατ’ αντιστοιχία, άδεια διαµονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
5. Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς

να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο
5, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας ή κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή το έγκληµα τελείται από
δύο (2) ή περισσότερους από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
6. Όποιος διευκολύνει την παράνοµη διαµονή πολίτη
τρίτης χώρας ή δυσχεραίνει τις έρευνες των αστυνοµικών αρχών για εντοπισµό, σύλληψη και απέλασή του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε
χρηµατική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή
τουλάχιστον δέκα χιλιάδων(10.000) ευρώ.
7. Όποιος παράνοµα κατέχει ή χρησιµοποιεί γνήσιο
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και
µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ.
Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος παρακρατεί
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου ή αρνείται να παραδώσει τούτο στην αρµόδια υπηρεσία. Με την ίδια, επίσης, ποινή τιµωρείται όποιος κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.
8. Ο υπεύθυνος γραφείου ταξιδίων ή µετανάστευσης ή
οποιοσδήποτε άλλος υποβάλλει για λογαριασµό τρίτου
στην αρµόδια αρχή δικαιολογητικά εκδόσεως ταξιδιωτικού εγγράφου, µε στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται
στην ταυτότητα του προσώπου αυτού, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε χρηµατική ποινή
τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Με την ίδια
ποινή τιµωρείται και εκείνος, για λογαριασµό του οποίου
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται και τρίµηνη αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας του γραφείου και, σε περίπτωση υποτροπής, οριστική αφαίρεση της άδειας αυτής.
Άρθρο 31
Υποχρεώσεις µεταφορέων-Κυρώσεις
1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους µεταφορικού µέσου
που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες
τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους
παραλαµβάνουν από τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή
εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους – µέλους της Ε.Ε.
ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη µεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα για απόκρυψη τιµωρούνται:
α. µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο,
β. µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν
ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελµα ή
κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του
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δηµοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού,
γ. µε κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και
χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
δ. µε ισόβια κάθειρξη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον
επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν στην περίπτωση γ΄ επήλθε θάνατος.
2. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους µεταφορικού µέσου
υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά πρόσωπα,
τα οποία δεν είναι εφοδιασµένα µε τα απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν έχουν υποστεί τον κανονικό αστυνοµικό έλεγχο. Οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η
ανωτέρω αξιόποινη πράξη θεωρείται τετελεσµένη, προκειµένου µεν για θαλάσσια και εναέρια µεταφορικά µέσα, εφόσον το πρόσωπο που επιβιβάσθηκε λαθραίως
βρίσκεται µέσα σε αυτά κατά την έναρξη του ελέγχου από τα αρµόδια κρατικά όργανα προ του απόπλου ή της απογείωσης ή µετά την άπαρση του πλοίου ή την απογείωση του αεροπλάνου, προκειµένου δε για άλλα µεταφορικά µέσα, εφόσον το πρόσωπο που αναχωρεί λαθραίως
βρίσκεται µέσα σε αυτά κατά τον τελευταίο έλεγχο εξόδου ή πλησίον των συνόρων. Οι κυρώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος εφαρµόζονται και στα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί οποιαδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά και να λαµβάνουν κάθε µέτρο που να αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι
εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά
έγγραφα µε ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης.
Στις αεροπορικές εταιρίες που παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο µε απόφαση αερολιµενάρχη. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς
και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω
πρόστιµα µπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και
πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου. Πρόστιµο δεν επιβάλλεται στις εταιρείες, οι
οποίες µπορούν να αποδείξουν τεκµηριωµένα ότι έχουν
λάβει επαρκή προληπτικά µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εµπίπτουν
στις προαναφερθείσες περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου.
4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1,
2 και 3, καθώς και ταξιδιωτικά γραφεία και οι ιδιοκτήτες
των µεταφορικών µέσων ευθύνονται εις ολόκληρον για
τις δαπάνες διαβίωσης και τα έξοδα επαναπροώθησης

των ανωτέρω προσώπων στο εξωτερικό. Την ίδια ευθύνη
έχουν και όσοι εγγυήθηκαν τον επαναπατρισµό πολίτη
τρίτης χώρας, αν παραβιάσθηκαν όροι εισόδου ή διαµονής του στη χώρα. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου ενεργείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 ή οι ιδιοκτήτες των µεταφορικών µέσων ή οι αντιπρόσωποι αυτών στην Ελλάδα υποχρεούνται αµέσως µετά την άφιξη του µεταφορικού µέσου να
παραδίδουν στις υπηρεσίες του αστυνοµικού ελέγχου
διαβατηρίων δελτία άφιξης ή καταστάσεις των επιβατών
που είναι πολίτες τρίτων χωρών, τους οποίους µεταφέρουν και προορίζουν για την Ελλάδα και αντίστροφα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν κατά την άφιξη αεροπλάνων
µη τακτικών πτήσεων από τρίτες χώρες. Με απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα στοιχεία των ανωτέρω δελτίων ή
καταστάσεων.
6. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, καθώς και
της µεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, κατά τις επιταγές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ. εφαρµόζονται και για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 30 και του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
άρθρων 187 και 187Α του Π.Κ..
8. Η προθεσµία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της κατά της καταδικαστικής απόφασης για παραβάσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των παραγράφων
5, 6 και 8 του προηγουµένου άρθρου, δεν αναστέλλουν
την εκτέλεση της απόφασης.
9. Για την εκδίκαση των κακουργηµάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στο άρθρο 30, αρµόδιο είναι το Τριµελές Εφετείο και εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν.663/1977 (Α΄
215), όπως ισχύει.
10. Περιουσία που αποτελεί προϊόν της εγκληµατικής
δραστηριότητας του παρόντος άρθρου, καθώς και των
παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 30 ή που αποκτήθηκε
µε οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας εγκληµατικής δραστηριότητας ή περιουσία που χρησιµοποιήθηκε,
εν όλω ή εν µέρει, για την ως άνω εγκληµατική δραστηριότητα κατάσχεται και, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση αποδόσεώς της στον ιδιοκτήτη, κατά τα άρθρα 310
παράγραφος 2 και 373 του Κ.Π.Δ., δηµεύεται υποχρεωτικά µε την καταδικαστική απόφαση. Η δήµευση επιβάλλεται ακόµη και αν η περιουσία ανήκει σε τρίτο, εφόσον
αυτός τελούσε εν γνώσει της εγκληµατικής δραστηριότητας κατά το χρόνο κτήσεως της περιουσίας. Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν κατά το προηγούµενο εδάφιο υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ
και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και
δηµεύονται υπό τους όρους του προηγουµένου εδαφίου
περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 30 εφαρµόζονται και όταν
οι προβλεπόµενες σε αυτά αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ηµεδαπό ή αλλοδαπό ακόµη και
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αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/114 ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
Πεδίο Εφαρµογής
1.Οι ρυθµίσεις των άρθρων 32 έως 45 εφαρµόζονται
στους πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ελλάδα µε σκοπό να διαµείνουν για σπουδές ή εθελοντική
υπηρεσία.
2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 32 έως 45 δεν εφαρµόζονται:
α. στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην
Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς προστασίας, ή στο πλαίσιο επικουρικών µορφών προστασίας ή συστηµάτων
προσωρινής προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νοµοθεσία ή ζητούν να διαµείνουν για τους λόγους αυτούς και αναµένουν την έκδοση
απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους,
β. στους πολίτες τρίτων χωρών η επιστροφή ή η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,
γ. στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός
της Ε.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
δ. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει
το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούνται την
είσοδο και διαµονή τους στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 99, σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες,
ε. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια
διαµονής για εργασία ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του.
3. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διατάξεων που προκύπτουν:
α. από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β. από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών - µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων
χωρών.
Άρθρο 33
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής µε σκοπό
τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
Η είσοδος και διαµονή πολίτη τρίτης χώρας σύµφωνα

µε τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 43 υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των επόµενων άρθρων.
Επιτρέπεται η είσοδος και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα µε σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής γενικές προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισµένου από την Ελλάδα, η ισχύς του
οποίου διαρκεί τρεις τουλάχιστον µήνες µετά τη λήξη
της θεώρησης εισόδου και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής υπηρεσίας,
β. προσκοµίζουν συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική µέριµνα για την προβλεπόµενη διαµονή
σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών,
γ. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το
σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για
τους ηµεδαπούς,
δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία,
ε. έχουν καταβάλλει παράβολο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του παρόντος
νόµου.
3. Ως προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα για την ενίσχυση
της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εντός
αυτής και οι οποίοι, στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, επιθυµούν την είσοδο και διαµονή τους στην ελληνική επικράτεια, η διαδικασία εισδοχής διευκολύνεται
προκειµένου για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούµενων
θεωρήσεων εισόδου και των αδειών διαµονής.
4. Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτοµάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κίνδυνους για τους
οποίους καλύπτονται κανονικά και οι ηµεδαποί λόγω της
εγγραφής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυµα, θεωρούνται ότι
πληρούν την προϋπόθεση του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρµόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η
αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8.
Άρθρο 34
Χορήγηση άδειας διαµονής για λόγους σπουδών
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση, στην, κατά την παράγραφο 5 του προηγούµενου
άρθρου αρµόδια υπηρεσία, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 6, συντρέχουν σωρευτικά
και οι εξής προϋποθέσεις:
α. έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα
στην ελληνική επικράτεια για να παρακολουθήσει πρόγραµµα σπουδών,
β. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής,
γ. έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, όπου απαιτούνται.
2. Στα προγράµµατα σπουδών περιλαµβάνεται και η
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φοίτηση σε Κέντρα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού που πραγµατοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
3. Όταν το πρόγραµµα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια
γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την
εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα προβαίνει
στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί αντίστοιχη
βεβαίωση, η οποία προσκοµίζεται στην αρµόδια ελληνική
προξενική αρχή.
4. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής και για την έκδοση της σχετικής απόφασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
Άρθρο 35
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής για
λόγους σπουδών
1. Η άδεια διαµονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος
ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 33 και 34 του παρόντος. Αν η διάρκεια
του προγράµµατος σπουδών είναι κατώτερη του ενός έτους, η άδεια διαµονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών.
2. α. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να
αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας διαµονής για σπουδές
µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια
φοίτησης του συγκεκριµένου προγράµµατος σπουδών.
Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο
σπουδαστής προσκοµίζει συµπληρωµατικά βεβαίωση
του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος για το συνολικό
χρόνο σπουδών του προγράµµατος που πρόκειται να παρακολουθήσει.
β. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαµονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ
για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαµονής
για σπουδές. Για την καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 133.
γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαµονής
µε διάρκεια ισχύος ισόχρονη µε την ανώτατη διάρκεια
του προγράµµατος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλλει
στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συµµετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα,
καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας σπουδών για το ίδιο διάστηµα, από το οποίο να προκύπτει η
γενικότερη πρόοδός του ή λεπτοµερής έκθεση προόδου
από αρµόδιο όργανο, σε περίπτωση µεταπτυχιακών
σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός
δύο µηνών από την ηµεροµηνία παρέλευσης της διετίας
από την έκδοση της άδειας διαµονής, αυτή ανακαλείται
και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το
ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
3. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής των προηγούµενων παραγράφων, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους,
στην, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 αρµόδια υπηρεσία
υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
4. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαµο-

νής δε µπορεί να υπερβεί την περίοδο κανονικής φοίτησης που ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων
για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής,
προσαυξηµένο κατά τέσσερα εξάµηνα. και κατά το ήµισυ
για τους σπουδαστές µεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστηµα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο
εκπαιδευτικό ίδρυµα.
Άρθρο 36
Κινητικότητα σπουδαστών
1.Με την επιφύλαξη των άρθρων 25 και 26 ο πολίτης
τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός για σπουδές σε
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει µέρος του προγράµµατος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή να το συµπληρώσει µε συναφές πρόγραµµα σπουδών στην Ελλάδα, γίνεται δεκτός εντός χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριµένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρµόδιες αρχές αρκετό χρόνο για
να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον:
α. Πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 33
και 34, πλην της προϋπόθεσης εθνικής θεώρησης εισόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται µόνο θεώρηση εισόδου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 539/2001,
του Συµβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καταλόγου
των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως ισχύει.
β. Υποβάλει βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει
διανύσει, από την οποία προκύπτει επίσης, ο συναφής
και συµπληρωµατικός χαρακτήρας µεταξύ των δύο προγραµµάτων σπουδών.
γ. Συµµετέχει σε κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε άλλο
κράτος - µέλος για τουλάχιστον δύο έτη.
2. Η άδεια διαµονής της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου χορηγείται και ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τη διαδικασία των
άρθρων 33 και 34, αντίστοιχα.
3. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής της παραγράφου 1, ο σπουδαστής υποβάλλει συµπληρωµατικά τα εξής δικαιολογητικά:
α. Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαµονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό,
καθώς και για το συµπληρωµατικό ή συναφή χαρακτήρα
του ανωτέρω κύκλου σπουδών µε το πρόγραµµα που
πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα.
γ. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου
προγράµµατος για τη συµµετοχή του στο κοινοτικό ή διµερές πρόγραµµα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρµόδιων αρχών κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών.
4. Η προϋπόθεση του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1
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του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει στην περίπτωση που ο
σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών
του, υποχρεούται να παρακολουθήσει µέρος των σπουδών του σε ίδρυµα άλλου κράτους - µέλους. Στην περίπτωση αυτή, η υπό στοιχείο γ΄ της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου βεβαίωση αντικαθίσταται
από βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του άλλου
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την οποία
πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση µέρους
του προγράµµατος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα.
5. Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος
άδειας διαµονής για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει
αίτηση σε άλλο κράτος - µέλος, δυνάµει του παρόντος
άρθρου, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, µετά
από αίτηµα του κράτους - µέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά στη διαµονή του σπουδαστή στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 37
Επαγγελµατική δραστηριότητα σπουδαστών
πολιτών τρίτων χωρών
Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαµονής για λόγους σπουδών, σύµφωνα µε το παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες προβλέψεις της οικείας νοµοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των ωρών εργασίας δε µπορεί να είναι µικρότερος από τις δέκα ώρες την εβδοµάδα ή το αντίστοιχό τους σε ηµέρες ή
µήνες κατ’ έτος.
Άρθρο 38
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής σε µεταπτυχιακούς σπουδαστές
1. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, στα
οποία λειτουργούν προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις για τη δηµιουργία ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαµονής σε
µεταπτυχιακούς σπουδαστές πολίτες τρίτων χωρών, µε
το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί
προς τούτο λόγοι και υπό τους εξής όρους:
α. Η διάρκεια του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είναι ανώτερη των τριών (3) µηνών.
β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 33 και 34
για τη χορήγηση αδειών διαµονής στο πλαίσιο τέτοιων
συµβάσεων.
Στις συµβάσεις ταχείας διαδικασίας περιλαµβάνεται ο
ακριβής τίτλος του µεταπτυχιακού προγράµµατος και
µνηµονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη
σύναψη της σύµβασης, η διάρκεια ισχύος και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών.
2.α. Για τη σύναψη συµβάσεων ταχείας διαδικασίας το
Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπείται από τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης, το δε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα από νόµιµο εκπρόσωπό του.
β. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαµονής
του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι σχετικές άδει-

ες χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Υπουργού.
γ. Η αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών
χορηγεί τις άδειες διαµονής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης µε τα
πλήρη δικαιολογητικά.
3. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ενηµερώνει, µε κάθε πρόσφορο µέσο, την ελληνική προξενική αρχή στη
χώρα από την οποία πρόκειται να εισέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για την σύµβαση ταχείας διαδικασίας που έχει συνάψει σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Άρθρο 39
Χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία
1.Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε
πρόγραµµα εθελοντικής υπηρεσίας, διάρκειας άνω των
τριών µηνών, γίνεται δεκτός για διαµονή στην Ελλάδα,
εφόσον έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.
2.Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία,
χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν η καταβολή παραβόλου, εφόσον συντρέχουν, εκτός από τις γενικές
προϋποθέσεις του άρθρου 33, οι εξής προϋποθέσεις:
α. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Έχει συνάψει συµφωνία µε τον φορέα υλοποίησης
του προγράµµατος εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο
συµµετέχει, µε την οποία ο ανωτέρω φορέας υλοποίησης αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης,
καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένης και τυχόν εκπαίδευσής του για
την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαµβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και
των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του.
γ. Ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος εθελοντικής υπηρεσίας, έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο
αστικής ευθύνης, και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη για αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαµονής του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισµού του.
3. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις
του άρθρου 33 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας διαµονής για εθελοντική υπηρεσία στην αρµόδια για το σκοπό αυτόν υπηρεσία, αργότερο εντός δεκαπέντε ηµερών, αφότου υποβληθούν.
Άρθρο 40
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής για
εθελοντική υπηρεσία
1. Η άδεια διαµονής για εθελοντική υπηρεσία έχει
διάρκεια ισχύος µέχρι ένα έτος.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η διάρκεια
του συγκεκριµένου προγράµµατος υπερβαίνει το έτος, η
διάρκεια της άδειας διαµονής δύναται να χορηγείται για
χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια υλοποίησης του εν
λόγω προγράµµατος.
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3. Ο εθελοντής, µετά τη λήξη της άδειας διαµονής του
οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό έδαφος,
χωρίς άλλες διατυπώσεις.
Άρθρο 41
Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαµονής
για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία
Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 32 έως 40, ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται, πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 25, και
στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. δεν τηρεί τους όρους που προβλέπει η οικεία νοµοθεσία για το καθεστώς µερικής απασχόλησης κατά την
άσκηση των οικονοµικών του δραστηριοτήτων,
β. δεν σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές
του.
Άρθρο 42
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις
1.Εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις,
δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
2.Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 90 σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες, το χρονικό διάστηµα διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν διαµείνει στην ελληνική επικράτεια µε
την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνεται υπόψη
προκειµένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωµάτων.
Άρθρο 43
Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις
διατάξεις των ως άνω άρθρων 32 έως και 42 ισχύουν οι
ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 31.
Άρθρο 44
1. Στα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς
κατόχους άδειας διαµονής για σπουδές σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας για την οικογενειακή επανένωση πολιτών τρίτων χωρών, χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής µε την ιδιότητά τους ως µελών οικογένειας σπουδαστή, που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των γονέων τους ή ενός εξ΄ αυτών.
2. Δεν χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους σπουδών στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη
Χώρα για εργασιακούς ή επαγγελµατικούς λόγους, µε εξαίρεση όσους έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Επαγγελµατική κατάρτιση
1. Επαγγελµατική κατάρτιση για την εφαρµογή του
παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα Επαγγελµατι-

κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο ν. 2009/1992 (Α΄ 18), όπως κάθε φορά ισχύει, σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 3696/2008 (Α΄ 177) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ίδιο νόµο, καθώς και
σε Κολλέγια που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές αφενός βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation)
και δικαιόχρησης (franchising) µε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν και αφετέρου προγράµµατα σπουδών των οποίων οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης, σύµφωνα µε την
τελευταία τροποποίηση του ίδιου νόµου (ν. 4111/2013,
Α΄ 18).
Της εν λόγω κατάρτισης µπορεί να προηγείται, όπου
απαιτείται, µε βάση το πρόγραµµα σπουδών της απαιτούµενης ειδικότητας, ένα προπαρασκευαστικό έτος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας.
2. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., επιτρέπεται, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά και
χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον αρµόδιο
φορέα της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, και ύστερα από γνώµη του αρµόδιου φορέα της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά απόδειξης της
γλωσσοµάθειας όπου απαιτούνται για την έγκριση αυτή.
3. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κολλέγια, επιτρέπεται εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός σε
πρόγραµµα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως
φοίτηση, διαθέτει έγγραφο πιστοποίησης επάρκειας
γνώσης της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών και χορηγηθεί σχετική βεβαίωση του Τµήµατος Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή του Κολλεγίου, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
4. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών επιτρέπεται εφόσον,
προσκοµισθεί το ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευθεί η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων
Σπουδών και βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελευθέρων
Σπουδών µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός σε πρόγραµµα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο
πιστοποίησης επάρκειας γνώσης της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείµενα του προγράµµατος σπουδών, καθώς και το χρονικό διάστηµα διάρκειας των σπουδών.
5. Η οικεία εθνική θεώρηση εισόδου και η αντίστοιχη
άδεια διαµονής, καθώς και η ανανέωση της, χορηγούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 38 και 39 του Κώδικα αυτού, που εφαρµόζονται αναλόγως.
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Άρθρο 46
Συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα
1. Πολίτες τρίτων χωρών, που µετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συµφωνιών,
σε προγράµµατα συνεργασίας µε χρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων,
οργανισµών, κοινωφελών ιδρυµάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαµονή στη χώρα εφόσον έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου. Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκοµισθεί στην αρµόδια ελληνική
προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα πραγµατοποίησης
του αντίστοιχου προγράµµατος ή χορήγησης της υποτροφίας.
2. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το διάστηµα εκτέλεσης του προγράµµατος ή διάρκειας της υποτροφίας. Οι υπότροφοι της προηγούµενης
παραγράφου δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
Άρθρο 47
Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές
Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάµεων, των
Σωµάτων Ασφαλείας ή στις Ακαδηµίες και τα Σχολεία
του Εµπορικού Ναυτικού λαµβάνουν, κατ’ εξαίρεση, άδεια διαµονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση τους σε
αυτές. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων δεν
υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
Άρθρο 48
Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από πολίτη
τρίτης χώρας απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου. Η άδεια διαµονής χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, έχει διάρκεια ενός
έτους και µπορεί να ανανεώνεται ανά δύο έτη και µέχρι
την απόκτηση της ειδικότητας. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής αποτελεί η προσκόµιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυµα που, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς απόκτησή της.
2. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν να
συνοδεύονται και από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα
οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατοµική άδεια διαµονής που λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής των συντηρούντων.
Άρθρο 49
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής για φοίτηση
στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του
Αγίου Όρους
1. Η είσοδος οµόδοξου πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία του Αγίου
Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουµένως ο πολίτης
τρίτης χώρας λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.
2.Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον
µήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υπο-

βάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 και την έναρξη χορήγησης της άδειας διαµονής µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής. Μαζί µε την αίτηση πρέπει να καταθέσει:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου µε την εθνική θεώρηση εισόδου.
β. Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική
Ακαδηµία.
γ. Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύµατος ή ιδιώτη ότι αναλαµβάνουν την κηδεµονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο Άγιον Όρος.
δ. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής
ή του ιδρύµατος ή του ιδιώτη, που έχουν αναλάβει την
κηδεµονία του, ότι υποχρεούται προς πλήρη κάλυψη της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του, καθώς και
ε. Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά
κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και του ενωσιακού δικαίου µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δηµόσια υγεία.
3. Η άδεια διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς
Επιστασίας.
4. Η άδεια διαµονής χορηγείται για το χρονικό διάστηµα των ετών φοίτησης και µπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόµη έτος.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ
Άρθρο 50
Προθεσµία περίσκεψης
1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστεί
θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης
µεταναστών κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ια΄ και
ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα, εφόσον δεν υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/
2003, παρέχεται µε πράξη της αρµόδιας Εισαγγελικής
Αρχής προθεσµία περίσκεψης τριών µηνών, ώστε να διαφύγουν από την επιρροή των δραστών των σε βάρος
τους εγκληµάτων και να αποκατασταθούν ψυχικά για να
µπορέσουν να λάβουν συνειδητά ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά µε τη συνεργασία τους µε τις διωκτικές Αρχές.
2. Ειδικά για τους ανηλίκους - θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, η ίδια
προθεσµία µπορεί να παρατείνεται για δύο ακόµη µήνες
µε απόφαση της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής και µε
κριτήριο την εξυπηρέτηση του συµφέροντος του ανηλίκου.
3. Κατά το χρονικό διάστηµα της προθεσµίας περίσκεψης τα πρόσωπα των προηγούµενων παραγράφων δεν
αποµακρύνονται από τη χώρα. Απόφαση επιστροφής,
που έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει ακόµη εκτελεστεί, αναστέλλεται.
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4. Με απόφαση της αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η
προθεσµία περίσκεψης µπορεί να περατώνεται πριν από
τη λήξη της, σε περίπτωση κατά την οποία:
α. διαπιστώνεται από την οικεία Εισαγγελική Αρχή ότι
το ανωτέρω πρόσωπο επανασυνέδεσε ενεργώς, εκουσίως και µε δική του πρωτοβουλία τις σχέσεις του µε
τους δράστες των εγκληµάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ του παρόντος Κώδικα ή ότι δε συντρέχουν τελικά στο πρόσωπο του τα στοιχεία που λήφθηκαν
υπόψη για το χαρακτηρισµό του ως θύµατος εµπορίας
ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών, τα οποία απαιτούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα ή
β. συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
Άρθρο 51
Ενηµέρωση θυµάτων και ειδική µέριµνα για ανήλικους
1. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρµόδια
αστυνοµική Αρχή ή οι αρµόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης, που προβλέπονται στο π.δ. 233/2003, όπως αυτό ισχύει, αλλά και οποιοσδήποτε από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 50 του παρόντος Κώδικα, γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας - θύµα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών ότι δικαιούται να υποβάλει αίτηµα για να του χορηγηθεί άδεια
διαµονής, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενηµέρωση.
2. Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύµατος εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών
που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρµόδια Εισαγγελική
Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένεια του και για να
θεµελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται, καταβάλλει
κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό
της οικογένειας του και λαµβάνει αµέσως τα απαραίτητα
µέτρα για να εξασφαλίσει τη νοµική του εκπροσώπηση
και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπηση του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρµόδιος Εισαγγελέας
Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων,
ο αρµόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η
οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες ο επαναπατρισµός του δεν εξυπηρετεί το συµφέρον του, µπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο µέτρο για την προστασία του µέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ηµερών, για το διορισµό Επιτρόπου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 1532, 1534 και
1592 Α.Κ..
Άρθρο 52
Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης
1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου περίσκεψης, τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών έχουν δικαίωµα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχονται από το Ε.Σ.Υ., από τις Μονάδες Προστασίας και Αρωγής, αλλά και από φορείς που
συνεργάζονται µε τους ανωτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει, καθώς και από τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής.
2. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες

διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
3. Οι αρµόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόµενων θυµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις,
για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών µετάφρασης και
διερµηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την
ενηµέρωση τους σχετικά µε τα νόµιµα δικαιώµατά τους
και µε τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για
την παροχή κάθε αναγκαίας νοµικής βοήθειας.
Άρθρο 53
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαµονής
Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει χαρακτηρισθεί θύµα
εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών µε Πράξη του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών,
σύµφωνα µε το άρθρο 50, χορηγείται, µετά από σχετική
αίτηση του, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή µέσω
του αρµόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαµονής ή ανανεώνεται η χορηγηθείσα, χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόµενων άρθρων.
Άρθρο 54
Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης
άδειας διαµονής
1. Μετά την πάροδο της προθεσµίας περίσκεψης ή και
πριν παρέλθει αυτή, εφόσον συντρέξει η περίπτωση β΄
της παραγράφου αυτής, ο αρµόδιος Εισαγγελέας εξετάζει εάν πληρούται µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις
και συντάσσει σχετική έκθεση:
α. εάν κρίνεται σκόπιµη η παράταση της διαµονής του
εν λόγω προσώπου στην ελληνική επικράτεια, προς διευκόλυνση της διενεργούµενης έρευνας ή της ποινικής
διαδικασίας,
β. εάν το ανωτέρω πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας και
γ. εάν το ίδιο πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση µε
τους φερόµενους ως δράστες των αδικηµάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις ια ΄ και ιβ΄.
2. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας
διαµονής γίνεται κατά προτεραιότητα και η χορήγηση
της διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την επιφύλαξη λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, εκδίδεται άδεια διαµονής διάρκειας δώδεκα µηνών, εάν συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου και η οποία ανανεώνεται κάθε
φορά για ισόχρονο διάστηµα, εφόσον συνεχίζουν να
πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
Άρθρο 55
Δικαιώµατα
Η άδεια διαµονής διασφαλίζει:
α) δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, το οποίο ισχύει µόνο κατά τη διάρκεια της,
β) στις παροχές και την περίθαλψη του άρθρου 53,
γ) στις προϋποθέσεις επαγγελµατικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις
των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει.
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Άρθρο 56
Ειδικοί λόγοι µη ανανέωσης και ανάκλησης
της άδειας διαµονής
Η άδεια διαµονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργώς και εκουσίως µε τους εικαζόµενους δράστες των
πράξεων που έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρµόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η καταγγελία του θύµατος είναι δόλια ή καταχρηστική ή ότι
συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήµατα των περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 έχει περατωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 43 ή
47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση, µε την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία. Η
διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα θύµατα κατά την έννοια
του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003.
Άρθρο 57
Αλλαγή σκοπού διαµονής
Μέσα σε ένα µήνα από την περάτωση της σχετικής
διαδικασίας µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, µπορεί να χορηγείται στον κάτοχο άδειας διαµονής, µε την ιδιότητα του θύµατος εµπορίας ανθρώπων ή
παράνοµης διακίνησης µεταναστών, άδεια διαµονής για
έναν από τους λόγους και υπό τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα αυτόν, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαµονής λαµβάνεται ειδικά υπόψη ότι ο/η αιτών/ούσα είναι ή υπήρξε κάτοχος άδειας διαµονής ως θύµα εµπορίας ανθρώπων ή παράνοµης διακίνησης µεταναστών.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58
Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 59 έως 68 του παρόντος εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν να
τους επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στην ελληνική επικράτεια προκειµένου να πραγµατοποιήσουν έρευνα.
2. Το παρόν δεν εφαρµόζεται:
α) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν
στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνή προστασία ή στο πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής προστασίας,
β) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται να
διαµείνουν στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του σπουδαστή κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά
µε τις προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών µε
σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη
πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, προκειµέ-

νου να διεξάγουν έρευνα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος,
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή/απέλαση
των οποίων έχει ανασταλεί,
δ) σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή από ερευνητικό
οργανισµό κράτους - µέλους της Ένωσης σε άλλο ερευνητικό οργανισµό στην Ελλάδα.
Άρθρο 59
Ευνοϊκότερες διατάξεις
1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διατάξεων που προκύπτουν:
α) από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των
κρατών - µελών της αφενός, και ενός ή περισσοτέρων
τρίτων χωρών αφετέρου,
β) από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτονται µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών - µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων
χωρών.
2. Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρµόζεται το παρόν.
Άρθρο 60
Έγκριση ερευνητικού οργανισµού
1. Κάθε ερευνητικός οργανισµός ο οποίος πρόκειται
να υποδεχθεί ερευνητή σύµφωνα µε τη διαδικασία εισόδου και διαµονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει
προηγουµένως εγκριθεί για το σκοπό αυτόν, σύµφωνα
µε τη σχετική νοµοθεσία.
2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισµού χορηγείται από
τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΓΓΕΤ).
3. Δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δηµόσιου τοµέα, ή τα
Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή, καθώς και
αναγνωρισµένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ),
δηλαδή Πανεπιστήµια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριµένοι φορείς για τις
ανάγκες του παρόντος Κώδικα.
4. Ιδιωτικοί φορείς προκειµένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκµηριώνεται η
ύπαρξη Τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης.
β) Τεκµηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήµατα του φορέα για εφαρµογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύµφωνα µε το ν. 3296/
2004 (Α΄ 253), όπως ισχύει.
γ) Επαρκή τεκµηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών πολιτών τρίτων χωρών.
5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ,
από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών.
6. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισµοί υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΓΓΕΤ βεβαίωση ότι σε περίπτωση που ένας ερευνητής παραµείνει παρανόµως στην ελληνική ε-
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πικράτεια µετά τη λήξη της σύµβασής του, ο ερευνητικός οργανισµός ευθύνεται για την πληρωµή των εξόδων
διαµονής ή/και επιστροφής που βαρύνουν το Δηµόσιο. Η
ΓΓΕΤ οφείλει να κοινοποιεί αντίγραφο της βεβαίωσης
αυτής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Η οικονοµική ευθύνη του ερευνητικού οργανισµού λήγει έξι µήνες µετά τη λήξη της
σύµβασης υποδοχής κάθε ερευνητή.
7. Οι ερευνητικοί οργανισµοί είναι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των βιογραφικών
σηµειωµάτων των ερευνητών τρίτων χωρών και των
προσόντων τους υπό το πρίσµα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων τους σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχείο
µζ΄.
8. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισµοί έχουν υποχρέωση
να γνωστοποιούν στη ΓΓΕΤ τις συµβάσεις υποδοχής τις
οποίες έχουν υπογράψει. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για τον
έλεγχο των εν λόγω συµβάσεων.
9. Η ΓΓΕΤ είναι αρµόδια για την τήρηση και έλεγχο
των όρων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 6
του παρόντος. Αν διαπιστωθεί µη τήρηση αυτών, ή σε περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισµός έχει υπογράψει σύµβαση υποδοχής µε πολίτη τρίτης χώρας κατά καταστρατήγηση των
διατάξεων του παρόντος, η έγκριση ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί,
µπορεί να απαγορευθεί στο συγκεκριµένο οργανισµό να
ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή µη ανανέωσης. Η ανάκληση ή µη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
10. Η ΓΓΕΤ δηµοσιεύει και ενηµερώνει ετησίως καταλόγους των ερευνητικών οργανισµών που εγκρίνονται
για τους σκοπούς του παρόντος και κοινοποιεί άµεσα κάθε µεταβολή στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εσωτερικών, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Άρθρο 61
Σύµβαση υποδοχής
1. Κάθε ερευνητικός οργανισµός που επιθυµεί να υποδεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει µαζί του σύµβαση υποδοχής µε την οποία ο ερευνητής αναλαµβάνει τη δέσµευση να ολοκληρώσει το ερευνητικό πρόγραµµα και ο
οργανισµός αναλαµβάνει τη δέσµευση να υποδεχθεί τον
ερευνητή για το σκοπό αυτόν, υπό την επιφύλαξη του
άρθρου 62.
2. Οι ερευνητικοί οργανισµοί µπορούν να υπογράφουν
συµβάσεις υποδοχής µόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί οι
ακόλουθοι όροι:
α) Το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρµόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισµού αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα:
i) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιµότητα των απαραίτητων χρηµατοοικονοµικών πόρων
για τη διεξαγωγή της,
ii) τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντικειµένου της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται µε επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου του.
β) Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµο-

νής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν µπορεί να είναι κατώτεροι των 900 ευρώ µηνιαίως, ώστε να καλύπτει
τις δαπάνες του. Το ποσό των επαρκών πόρων του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών
και Παιδείας και Θρησκευµάτων,
γ) Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραµονής του, ασφάλιση για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
δ) Η σύµβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νοµική σχέση
και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύµφωνα
µε τη σχετική νοµοθεσία.
3. Μόλις υπογραφεί η σύµβαση υποδοχής, ο ερευνητικός οργανισµός χορηγεί στον ερευνητή ατοµική δήλωση
ότι έχει αναληφθεί η οικονοµική ευθύνη για τα έξοδα,
σύµφωνα µε το άρθρο 60 παράγραφος 6.
4. Ο ερευνητικός οργανισµός ειδοποιεί αµέσως την
αρµόδια, σύµφωνα µε το άρθρο 62 παρ. 1 του παρόντος,
αρχή για τη χορήγηση της άδειας διαµονής για κάθε γεγονός το οποίο εµποδίζει την εκτέλεση της σύµβασης υποδοχής.
5. Συµβάσεις υποδοχής µε ερευνητικούς οργανισµούς,
των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί παύουν να ισχύουν. Οµοίως, η σύµβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε
περίπτωση που ο ερευνητής δεν λάβει άδεια διαµονής,
καθώς και όταν η σχέση µεταξύ ερευνητή και ερευνητικού οργανισµού λήξει.
Άρθρο 62
Χορήγηση άδειας διαµονής ερευνητή
1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις
των άρθρων 60 και 61 του παρόντος, ο πολίτης τρίτης
χώρας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής. Η αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται
από τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος και συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
2. Εάν τα στοιχεία που παρέχονται προς υποστήριξη
της αίτησης είναι ανεπαρκή, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει
τον αιτούντα για τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά στοιχεία.
3. Για τη χορήγηση της άδειας διαµονής εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 8.
4. Οι ερευνητές, πολίτες τρίτων χωρών, µπορούν να
συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από τα µέλη της οικογένειάς τους.
Άρθρο 63
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαµονής ερευνητή
1. Η άδεια διαµονής ερευνητή είναι ισόχρονη µε τη
διάρκεια της σύµβασης υποδοχής. Σε περίπτωση που παρατείνεται η σύµβαση υποδοχής η άδεια διαµονής ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστηµα.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη
αυτής, στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαµονής
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9.
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Άρθρο 64
Άδεια διαµονής µελών οικογενείας ερευνητή
1. Στα µέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα
από αίτησή τους, άδεια διαµονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα µε την άδεια διαµονής του ερευνητή.
2. Το µέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση
για χορήγηση άδειας διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος, συνοδευόµενη από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, το µέλος οικογένειας ερευνητή υποχρεούται να υποβάλει αίτηση,
πριν από τη λήξη αυτής, στο αρµόδιο για την παραλαβή
της αίτησης όργανο, σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.
Άρθρο 65
Δικαίωµα διαµονής και χορήγηση άδειας διαµονής,
στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει λάβει
άδεια διαµονής ερευνητή σε άλλο κράτος - µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός
ως ερευνητής σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κατέχει ισχύουσα άδεια διαµονής στο εν λόγω κράτος - µέλος βάσει της Οδηγίας 2005/71/ΕΚ µπορεί
να πραγµατοποιεί µέρος της έρευνας του στην Ελλάδα
υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Εάν ο ερευνητής διαµένει για περίοδο έως και τρεις
µήνες στη χώρα η έρευνα µπορεί να διεξάγεται βάσει
της σύµβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος - µέλος, εφόσον ο ερευνητής δεν αποτελεί απειλή
για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια
υγεία.
3. Εάν ο ερευνητής διαµείνει στη χώρα για διάστηµα
που υπερβαίνει τους τρεις µήνες, απαιτείται νέα σύµβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα
καθώς και άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 62 του παρόντος.
4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται από τον ερευνητή πολίτη τρίτης χώρας εφόσον ο ίδιος
βρίσκεται ήδη στο έδαφος της χώρας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία και τους όρους του άρθρου 62 του παρόντος.
5. Για τη χορήγηση άδειας διαµονής, τα πρόσωπα της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν αίτηση το αργότερο εντός τριών µηνών από την είσοδό τους στη Χώρα στο αρµόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο,
σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται
από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
6. Η άδεια διαµονής ερευνητή είναι ισόχρονη µε τη
διάρκεια της σύµβασης υποδοχής του και ανανεώνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του παρόντος.
7. Ο ερευνητής µπορεί να συνοδεύεται ή να ακολουθείται από τα µέλη της οικογένειάς του, εφόσον διαθέτουν ισχύουσα άδειας διαµονής ως µέλη οικογενείας ερευνητή στο άλλο κράτος - µέλος.
8. Στα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου χορηγείται
άδεια διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64
του παρόντος.

9. Ερευνητής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια προκειµένου να υποβάλει αίτηση για άδεια διαµονής.
Άρθρο 66
Ανάκληση ή µη ανανέωση της άδειας διαµονής
Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 58 έως 65 ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται, πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 25 και
στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. όταν έχει αποκτηθεί δολίως ή
β. όταν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τους όρους εισόδου και διαµονής που προβλέπονται στα άρθρα 60, 61,
62, και 63 ή διαµένει για σκοπούς άλλους από εκείνους
για τους οποίους του επετράπη η διαµονή.
Άρθρο 67
Διδασκαλία
Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος
µπορούν να παρέχουν διδακτικό έργο σύµφωνα µε την
εθνική νοµοθεσία.
Άρθρο 68
Ίση µεταχείριση
Ο κάτοχος άδειας διαµονής ερευνητή έχει δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά:
α) την αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελµατικών τίτλων, σύµφωνα µε τις σχετικές εθνικές διαδικασίες,
β) τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των
όρων αµοιβής και απόλυσης,
γ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας όπως ορίζονται στον κανονισµό ΕΚ αριθµ. 883/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς,
στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους
που διακινούνται εντός της Κοινότητας. Οι ειδικές διατάξεις στο παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αρίθµ.
1231/2010 του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010,
για την επέκταση των διατάξεων του κανονισµού ΕΚ αριθµ. 883/2004 και του κανονισµού ΕΕ αριθµ. 987/2009
στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται
ήδη από τις διατάξεις αυτές µόνον λόγω της ιθαγένειάς
τους, εφαρµόζονται αναλόγως,
δ) τις φορολογικές διευκολύνσεις,
ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση
του κοινού.
Άρθρο 69
Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις
διατάξεις των ως άνω άρθρων 58 έως και 68 ισχύουν οι
ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 31.
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ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70
Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται όταν ο συντηρών κατέχει άδεια διαµονής που έχει εκδοθεί από τις
αρµόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δύο ετών, η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής, εφόσον τα µέλη
της οικογένειάς του είναι πολίτες τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.
2. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 70 έως 78 δεν εφαρµόζονται όταν ο συντηρών:
α. έχει υποβάλει αίτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, επί της οποίας
δεν έχει ακόµα εκδοθεί η σχετική απόφαση,
β. έχει λάβει άδεια διαµονής δυνάµει προσωρινής προστασίας ή ζητεί άδεια να διαµείνει µε αυτό το καθεστώς
και αναµένει την έκδοση σχετικής απόφασης,
γ. έχει λάβει άδεια διαµονής στην Ελλάδα δυνάµει επικουρικών µορφών προστασίας, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις, την εθνική νοµοθεσία ή τις πρακτικές των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ζητεί
άδεια να διαµείνει µε αυτό το καθεστώς και αναµένει την
έκδοση σχετικής απόφασης.
3. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 70 έως 78 δεν εφαρµόζονται στα µέλη της οικογένειας πολίτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4. Οι ρυθµίσεις των άρθρων 70 έως 78 εφαρµόζονται
υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α. διµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της ΕΕ
ή της ΕΕ και των κρατών-µελών της, αφενός, και τρίτων
χωρών, αφετέρου,
β. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961 (ν. 1426 /1984, Α΄ 32), ως ισχύει.
Άρθρο 71
Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόµιµα στην
Ελλάδα για διάστηµα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει,
κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαµονή στη χώρα
των µελών της οικογένειάς του. Η αίτηση υποβάλλεται
και εξετάζεται όταν τα µέλη αυτά διαµένουν εκτός της
ελληνικής επικράτειας. Τυχόν διαµονή των µελών αυτών
στην ελληνική επικράτεια, πριν την υποβολή της αίτησης
για οικογενειακή επανένωση, δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο και η αίτηση για τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου εξετάζεται, υπό την προυπόθεση ότι τα µέλη της
οικογένειας, την είσοδο των οποίων αιτείται ο πολίτης
τρίτης χώρας, πληρούν κριτήρια ένταξης στη χώρα όπως
αυτά ορίζονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 137.
2. Για την άσκηση του δικαιώµατος της προηγούµενης
παραγράφου, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει την
οικογενειακή σχέση µε τα µέλη της οικογένειάς του για
τα οποία ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα, καθώς και

ότι πληροί ο ίδιος, σωρευτικά, τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Διαθέτει κατάλυµα ικανό να καλύψει τις ανάγκες
του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του για τα οποία ζητεί την επανένωση, όπως αυτό ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228).
β. Διαθέτει προσωπικό εισόδηµα σταθερό και τακτικό,
επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς
του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της χώρας. Το εισόδηµα αυτό δεν
µπορεί να είναι µικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του
ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξηµένο κατά 20% για τη
σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Η ανωτέρω προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαµένουν
νοµίµως στην Ελλάδα.
γ. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τις αντίστοιχες
κατηγορίες εργαζοµένων ηµεδαπών, η οποία να µπορεί
να καλύψει και τα µέλη της οικογένειάς του.
3. Σε περίπτωση πολυγαµίας, αν ο συντηρών έχει ήδη
σύζυγο που ζει µαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η
οικογενειακή επανένωση µε άλλη σύζυγο.
Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων
τέκνων του συντηρούντος και άλλης συζύγου, εκτός των
περιπτώσεων που του έχει ανατεθεί νοµίµως η επιµέλεια.
4.Για τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης το αρµόδιο όργανο µπορεί να καλεί τον συντηρούντα σε προσωπική συνέντευξη και να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία αίτηση του συντηρούντος συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 137.
Άρθρο 72
Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση
της οικογενειακής επανένωσης
1.Ο συντηρών καταθέτει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8.
2.Το αρµόδιο για την εξέταση του αιτήµατος όργανο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, υποχρεούται να
ζητήσει άµεσα τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής
για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια
της χώρας, καθώς και τη γνώµη της αρµόδιας ελληνικής
προξενικής αρχής, µε σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης της
οικογενειακής σχέσης και της δυνατότητας ένταξης, ιδίως µέσω προσωπικών συνεντεύξεων µε τα µέλη της
οικογένειας και την εξέταση κινδύνων που προκύπτουν
για τη δηµόσια υγεία. Μη εµφάνιση των µελών της οικογένειας, των οποίων την είσοδο έχει αιτηθεί ο συντηρών,
σε κλήση για συνέντευξη, στην οικεία προξενική αρχή
καθιστά το αίτηµα µη παραδεκτό. Οι ανωτέρω γνώµες
παρέχονται εντός αποκλειστικής τριµήνου προθεσµίας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση µε το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης, η εν λόγω προθεσµία
µπορεί να παρατείνεται για διάστηµα τριάντα ηµερών. Ο
πλήρης φάκελος του αιτούντα οικογενειακής επανένωσης αποστέλλεται στο οικείο Προξενείο από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση είτε ταχυδροµικώς είτε µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την προϋπόθεση ότι
αναλαµβάνει τα έξοδα αποστολής, µέσω ταχυµεταφο-
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ράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση,
προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι µε τους πολίτες
οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση για οικογενειακή επανένωση.
Το αρµόδιο όργανο εξετάζει την αίτηση ως προς τη
συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 71. Κατά την
εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση εκτιµάται ιδιαιτέρως και το συµφέρον των ανηλίκων τέκνων.
Το αρµόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη τις ανωτέρω
γνώµες, εκδίδει σχετική απόφαση.
3. Το αρµόδιο όργανο διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης για οικογενειακή επανένωση στην οικεία ελληνική
προξενική αρχή, η οποία, εφόσον το αίτηµα έχει γίνει
δεκτό, χορηγεί, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι εισόδου, στα µέλη της οικογένειας τις απαιτούµενες ειδικές
θεωρήσεις εισόδου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
περί απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 82 του ν. 3386/
2005.
Άρθρο 73
Χορήγηση της άδειας διαµονής
1 .Το κάθε µέλος της οικογένειας, µετά την είσοδό του
στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, υποβάλλει αίτηση για χορήγηση της οικείας άδειας διαµονής, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
στο αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8. Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από
εκείνον που ασκεί την επιµέλεια και τους χορηγείται ατοµική άδεια διαµονής.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Η άδεια διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών κατά περίπτωση.
3. Η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ολοκληρώνεται το αργότερο µέσα σε εννέα µήνες αφότου
υποβλήθηκε η αίτηση του άρθρου 72 παράγραφος 1, µε
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Σε περίπτωση συνδροµής εξαιρετικών λόγων, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες και µέχρι τρεις (3) µήνες.
Άρθρο 74
Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαµονής
1. Στα µέλη της οικογένειας χορηγείται αρχική άδεια
διαµονής µε ηµεροµηνία λήξεως αυτήν της άδειας διαµονής του συντηρούντος. Κατά την ανανέωση, η άδεια
διαµονής των µελών ακολουθεί την τύχη της άδειας διαµονής του συντηρούντος.
Στην περίπτωση που ο συντηρών αποκτήσει την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος η άδεια διαµονής των µελών της οικογένειάς του ανανεώνεται ανά τριετία.
Στην περίπτωση που ο συντηρών έχει ήδη αποκτήσει
την ιδιότητα του επί µακρόν διαµένοντος, η αρχική άδεια
διαµονής στα µέλη της οικογένειάς του για τα οποία έχει
αιτηθεί οικογενειακή επανένωση χορηγείται για δυο (2)
έτη και ανανεώνεται ανά τριετία.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο συντηρών
θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί
την οικογενειακή σχέση µε τα συντηρούµενα µέλη της
οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστι-

κές και φορολογικές του υποχρεώσεις.
3. Το µέλος της οικογένειας, που επιθυµεί την ανανέωση της άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης υποχρεούται, πριν από τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στο αρµόδιο, κατά περίπτωση, όργανο συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 75
Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή µη ανανέωση
άδειας διαµονής
1. Η άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση δεν
χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη
και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο κατά την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης
και την αρχική χορήγηση της άδειας διαµονής στα µέλη
της οικογένειας.
β. Συντρέχουν λόγοι δηµόσιας υγείας.
γ. Ο συντηρών και τα µέλη της οικογένειάς του έπαυσαν να διάγουν πραγµατικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο
δ. Αποδειχθεί, µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ότι
χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα, ότι διαπράχθηκε, µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιµοποιήθηκαν
άλλα παράνοµα µέσα.
ζ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί
µε σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, προκειµένου να επιτευχθεί η είσοδος ή διαµονή
στη χώρα ή η διαµονή του συντηρούντος τερµατισθεί και
το µέλος της οικογένειας δεν διαθέτει αυτοτελές δικαίωµα διαµονής.
2. Κατά την ανάκληση ή τη µη ανανέωση της άδειας
διαµονής µέλους της οικογένειας του συντηρούντος για
λόγους δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας, εξετάζονται, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων του παρόντος
Κώδικα, η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος που
διεπράχθη και οι κίνδυνοι που προέρχονται από αυτό το
άτοµο.
3. Έλεγχοι µπορούν να διενεργούνται σε κάθε περίπτωση που περιέρχεται στη γνώση των υπηρεσιών και
για οποιοδήποτε περιστατικό που µπορεί να δικαιολογήσει ανάκληση της άδειας διαµονής.
4. Για την απόρριψη αίτησης, την ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης της άδειας διαµονής, ή σε περίπτωση
λήψης µέτρου αποµάκρυνσης εις βάρος του συντηρούντος ή µελών της οικογένειάς του, συνεκτιµάται ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσµών
του προσώπου, η διάρκεια διαµονής του στη χώρα καθώς
και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του.
Άρθρο 76
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
1. Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν,
εξίσου µε αυτόν, δικαίωµα:
α. πρόσβασης στην εκπαίδευση,
β. πρόσβασης σε εξαρτηµένη εργασία-παροχή υπηρε-
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σιών ή έργου κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαµονής τους,
γ. πρόσβασης στον επαγγελµατικό προσανατολισµό,
τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση, καθώς και την επανακατάρτιση.
2. Οι κάτοχοι αδειών διαµονής για οικογενειακή επανένωση υπόκεινται στα γενικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

νεωθεί για σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση, ο πολίτης τρίτης χώρας µπορεί, µετά το πέρας των σπουδών
του, να την ανανεώσει αυτοτελώς για ένα (1) έτος. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα αυτού.
7. Η αυτοτελής άδεια διαµονής παρέχει στον κάτοχό
της δικαίωµα άµεσης πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία-παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, καθώς και
σε σπουδές σε οποιαδήποτε βαθµίδα εκπαίδευσης.

Άρθρο 77
Αυτοτελής άδεια διαµονής µελών οικογένειας

Άρθρο 78

1. Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους,
συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, να
αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαµονής στην Ελλάδα στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής για έναν από
τους λοιπούς λόγους του Κώδικα,
β. ενηλικίωσης.
2. Αυτοτελής άδεια διαµονής µπορεί να χορηγείται
στα πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά δυνάµει οικογενειακής επανένωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα µέλη της οικογένειας διαµένουν στη χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του,
β. σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή αποδεδειγµένης διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, εφόσον:
i. ο γάµος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή αποδεδειγµένης
διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στη χώρα.
ii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας υπήρξε
θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος.
Το κάθε µέλος της οικογένειας, υποβάλλει αίτηση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 για τη χορήγηση
αυτοτελούς άδειας διαµονής, εφόσον πληροί µία εκ των
ανωτέρω προϋποθέσεων, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαµονής δεν
µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωσή
της επιτρέπεται για άλλους λόγους, εκτός της οικογενειακής επανένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
4. Το δικαίωµα διαµονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώµατος διαµονής του γονέα,
στον οποίον έχει ανατεθεί η επιµέλεια.
5. Για τα τέκνα που ενηλικιώνονται, η αυτοτελής άδεια
διαµονής, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, είναι τριετής και δεν µπορεί να υπερβαίνει την συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.
Η εν λόγω άδεια διαµονής, υπό την επιφύλαξη συνδροµής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, ανανεώνεται για επιπλέον τρία έτη
µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης
αυτοτελούς άδειας διαµονής.
Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του Κώδικα αυτού.
6. Σε περίπτωση που η αυτοτελής άδεια διαµονής ανα-

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις
διατάξεις των ως άνω άρθρων 70 έως και 77 ισχύουν οι
ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 31.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79
Η ανανέωση άδειας διαµονής οικογενειακής επανένωσης ή αυτοτελούς άδειας διαµονής, για λόγους σπουδών δεν υπόκειται στις διατάξεις της περίπτωσης β΄
παρ. 2 του άρθρου 33 και της περίπτωσης β΄ παρ. 1 του
άρθρου 34.
Άρθρο 80
Η ρύθµιση της παραγράφου 5 του άρθρου 77 καταλαµβάνει κάθε πολίτη τρίτης χώρας που κατά την ενηλικίωσή του διέµενε νόµιµα στην Ελλάδα µε οριστικό τίτλο
νόµιµης διαµονής ανεξάρτητα από την αρχή έκδοσής
του.
Άρθρο 81
Ρυθµίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η σύσταση
της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα
1. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάµου µεταξύ πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα µε άδεια διαµονής,
στον ένα εκ των συζύγων και στα µέλη της οικογένειάς
τους, που διαµένουν ήδη νόµιµα στη χώρα µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση.
2. Η διαµονή των ανήλικων τέκνων που γεννιούνται
στην Ελλάδα καλύπτεται από την άδεια διαµονής του
συντηρούντος γονέα µέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για
τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αυτά.
Άρθρο 82
Ρυθµίσεις µελών οικογένειας οµογενών
1. Στους συζύγους οµογενών, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, χορηγείται άδεια διαµονής διάρκειας πέντε
(5) ετών η οποία παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Οι άδειες διαµονής του παρόντος άρθρου χορηγούνται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, είναι δυνατόν να ανανεώνονται, κάθε φορά, για ισόχρονο διάστηµα και δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου.
2. Οι σύζυγοι οµογενούς, που είναι πολίτες τρίτων χωρών, δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαµονής, λόγω:
i. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα µέλη της οι-
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κογένειας διαµένουν στη Χώρα τουλάχιστον επί ένα έτος πριν το θάνατό του,
ii. έκδοσης αµετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και εφόσον ο γάµος διήρκεσε, έως την
ηµεροµηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάµου, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από
τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα,
iii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος.
Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαµονής χορηγείται για ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.
3. Στις ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου υπάγονται και οι αλλογενείς σύζυγοι οµογενών από Αλβανία, το καθεστώς διαµονής των οποίων ρυθµίζεται από
τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται κατ' εφαρµογή του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 1975/1991.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωµα διαµονής
των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώµατος διαµονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η επιµέλεια.
Άρθρο 83
Είσοδος και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι
µέλη οικογένειας Έλληνα
1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι µέλη οικογένειας Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, µε οµοιόµορφη
θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισµένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισµού (ΕΚ)
539/2001 του Συµβουλίου ή διαµένουν νόµιµα, µε οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαµονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί
από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας ή την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγείται «Δελτίο Διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα», υπό την προϋπόθεση σταθερής διαµονής τους στη χώρα.
Το παραπάνω Δελτίο Διαµονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Οµογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Οµογενούς, καθώς και σε αναγνωρισµένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
Το Δελτίο Διαµονής χορηγείται µε την επιφύλαξη των
ρυθµίσεων που αφορούν την έκδοση των αδειών διαµονής υπό τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4018/
2011.
2. Το Δελτίο Διαµονής είναι ατοµικό και χορηγείται
στα µέλη της οικογένειας της επόµενης παραγράφου, µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδροµής των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
Κάθε µέτρο που λαµβάνεται για λόγους δηµόσιας τάξης
ή δηµόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύµφωνο µε την
αρχή της αναλογικότητας και να θεµελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συµπεριφορά του προσώπου που
αφορά. Προηγούµενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων µέτρων. Η
προσωπική συµπεριφορά του προσώπου που αφορά το
µέτρο πρέπει να συνιστά πραγµατική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεµελιώ-

δους συµφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν
συνδέονται µε τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται
σε εκτιµήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές.
3. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα, που επιθυµεί τη
χορήγηση Δελτίου Διαµονής, κατά την παράγραφο 1, οφείλει να καταθέσει αίτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 8 του παρόντος υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, σε διάστηµα τριών µηνών,
από την ηµεροµηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία σύναψης του γάµου. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία εισόδου ή σύναψης του
γάµου, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους, πενήντα
(50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µε τα οποία:
α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση
µε τον Έλληνα.
β. Αποδεικνύει στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της περίπτωσης λε΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ότι
συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούµενου µέλους,
δηλαδή ότι υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας.
Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι θα συντηρείται από τον Έλληνα και ότι συντηρούνταν ή ζούσε υπό
τη στέγη του ετέρου των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σοβαροί
λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την
προσωπική φροντίδα του µέλους της οικογένειας από
τον Έλληνα.
4. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία
υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία και
χορηγεί το Δελτίο Διαµονής.
5. Το Δελτίο Διαµονής έχει διάρκεια πέντε έτη. To αδιάλειπτο της διαµονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι µήνες
ετησίως, ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για
την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ’ ανώτατο
όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελµατική
κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος-µέλος ή τρίτη
χώρα.
Άρθρο 84
Μόνιµη Διαµονή
1. Τα µέλη οικογένειας Έλληνα τα οποία διαµένουν
νοµίµως στη Χώρα µε τον Έλληνα για συνεχές χρονικό
διάστηµα πέντε ετών, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής
στη Χώρα. To δικαίωµα αυτό δεν υπόκειται στους όρους
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3
του προηγούµενου άρθρου. Διακοπή της διαµονής, η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόµενα έτη, από τη λήξη του Δελτίου Διαµονής δεν θίγει το δικαίωµα απόκτησης Δελτίου Μόνιµης Διαµονής.
2. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα που επιθυµεί τη
χορήγηση Δελτίου Μόνιµης Διαµονής, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, οφείλει να υποβάλει σχετική
αίτηση δύο µήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του Δελτίου Διαµονής του στην κατά το άρθρο 8 υπηρεσία, σε
διάστηµα τριών µηνών, από την ηµεροµηνία εισόδου στη
Χώρα. Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης εντός
διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία λήξης του
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Δελτίου Διαµονής, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους, πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά.
3. Το Δελτίο Μόνιµης Διαµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη λόγων δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας, και ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά δεκαετία. Κάθε µέτρο που λαµβάνεται για λόγους δηµόσιας
τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύµφωνο
µε την αρχή της αναλογικότητας και να θεµελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συµπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούµενες ποινικές καταδίκες δεν
αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων µέτρων. Η προσωπική συµπεριφορά του προσώπου που αφορά το µέτρο πρέπει να συνιστά πραγµατική, ενεστώσα
και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που
δεν συνδέονται µε τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιµήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές.
Το Δελτίο Διαµονής χορηγείται µε την επιφύλαξη των
ρυθµίσεων που αφορούν την έκδοση των αδειών διαµονής υπό τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 4018/2011.
4. Μετά την απόκτηση Δελτίου Μόνιµης Διαµονής η απώλεια του δικαιώµατος, επέρχεται µόνο σε περίπτωση
απουσίας του ενδιαφερόµενου από την Ελλάδα, για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη.
Άρθρο 85
Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώµατος διαµονής
πολιτών τρίτων χωρών, µελών οικογένειας Έλληνα
1.Τα µέλη οικογένειας Έλληνα διατηρούν προσωποπαγές δικαίωµα διαµονής όταν:
α. Ο Έλληνας αποβιώσει και τα µέλη της οικογένειας
διαµένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν
από το θάνατό του.
β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάµος διήρκεσε
τρία τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή αίτησης αγωγής
διαζυγίου, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η
επιµέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νοµίµως σε έναν από τους συζύγους που είναι πολίτης τρίτης χώρας.
γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος.
δ. Ο ένας των συζύγων απολαύει νοµίµως του δικαιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συµφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει
να πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστηµα απαιτείται.
2. Το δικαίωµα διαµονής των προσώπων της παραγράφου 1 διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα
αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως µισθωτών ή την
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και
τα µέλη της οικογένειάς τους, ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Ελλάδα, το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας
στην Ελλάδα, ή, τέλος αποδεικνύουν ότι είναι µέλη της
ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

3. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα που πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και επιθυµεί τη χορήγηση Προσωποπαγούς Δικαιώµατος Διαµονής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας
διαµονής σην κατά το άρθρο 8 υπηρεσία, σε διάστηµα
δύο µηνών, αφότου συµβεί το γεγονός, ως απόρροια του
οποίου διατηρείται το προσωποπαγές δικαίωµα, να υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές, σχετική αίτηση η οποία θα
συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
4. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία
υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία χορηγεί προσωποπαγή άδεια διαµονής.
5. Η προσωποπαγής άδεια διαµονής έχει διάρκεια πέντε (5) έτη και ανανεώνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά.
6. Πολίτες τρίτων χωρών που διέµεναν νόµιµα στην
Ελλάδα για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα
και µετά τη σύναψη γάµου µε έτερο πολίτη τρίτης χώρας
ή Έλληνα πολίτη µετέβαλλαν το καθεστώς διαµονής
τους και έλαβαν είτε άδεια διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν
στο προηγούµενο καθεστώς διαµονής τους, εφόσον:
α. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει και
δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα
δικαίωµα διαµονής.
β. Εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωµα διαµονής.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα
µέλη της οικογένειάς τους διέµεναν νόµιµα στη χώρα
και µετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαµονής τους.
Άρθρο 86
Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαµονής, Μόνιµης
Διαµονής και Προσωποπαγών Αδειών διαµονής
πολιτών τρίτης χώρας
1. Η έκδοση του Δελτίου Διαµονής, του Δελτίου Μόνιµης Διαµονής και της Προσωποπαγούς Άδειας διαµονής
δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου.
2. Ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας και οι κατιόντες, συγγενείς εξ’ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 83, που κατέχουν Δελτίο Διαµονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελµατική δραστηριότητα.
3. Οι κάτοχοι Δελτίου Μόνιµης Διαµονής και Προσωποπαγούς Δικαιώµατος Διαµονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελµατική δραστηριότητα.
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι πολίτες τρίτων χωρών µέλη οικογένειας Έλληνα απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους πολίτες της Ένωσης, εφόσον έχουν δικαίωµα διαµονής ή
µόνιµης διαµονής.
Άρθρο 87
Μη αναγνώριση δικαιώµατος - Απώλεια
δικαιώµατος διαµονής
1.Το Δελτίο Διαµονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή
δεν ανανεώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25, και στις περιπτώσεις που:
α. Αποδειχθεί µε δικαστική απόφαση ή προκύπτει από
αµετάκλητο βούλευµα του αρµόδιου δικαστικού συµβου-
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λίου ότι χρησιµοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές
πληροφορίες, πλαστά ή παραποιηµένα έγγραφα ή ότι
διαπράχθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιµοποιήθηκαν άλλα παράνοµα µέσα και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώµατος ή απάτη, όπως
στην περίπτωση εικονικού γάµου.
β. Ο Έλληνας και τα µέλη της οικογένειάς του έπαυσαν να διάγουν πραγµατικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
γ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί
µε κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του
Κώδικα αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί το Δελτίο Διαµονής ή Μόνιµης Διαµονής.
Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για
το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συµβίωση των
µελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία
της ταυτότητας του ετέρου συζύγου.
2. Εφόσον αίτηµα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαµονής απορρίπτεται ή χορηγηθείσα άδεια διαµονής ανακαλείται, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και όρους έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών µελών οικογένειας Έλληνα εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 22 έως 24 του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135).
Άρθρο 88
Γονείς και ανήλικα αδέλφια ηµεδαπών
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης χορηγείται το Δελτίο Διαµονής της παραγράφου 1 του άρθρου 83 σε γονείς ανήλικων ηµεδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου κτήσης εκ µέρους των τέκνων τους της ελληνικής ιθαγένειας, Το ίδιο Δελτίο Διαµονής χορηγείται και σε ανήλικα αδέλφια των ως άνω ηµεδαπών. Ως προς τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους χορήγησης και ανανέωσης του Δελτίου Διαµονής γονέα ή ανήλικου αδελφού ηµεδαπού εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις των άρθρων 83 έως
87.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/51/ΕΕ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 89
Πεδίο Εφαρµογής
1. Το παρόν Τµήµα εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων
χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ελληνική Επικράτεια,
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιούχων διεθνούς προ-

στασίας.
2.Το παρόν δεν εφαρµόζεται στους πολίτες τρίτων
χωρών, οι οποίοι:
α) Έχουν άδεια διαµονής για σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα.
β) Έχουν λάβει άδεια διαµονής στην Ελλάδα δυνάµει
προσωρινής προστασίας ή ζητούν την άδεια να διαµείνουν για τον ίδιο λόγο και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους.
γ) Έχουν λάβει άδεια διαµονής στην Ελλάδα δυνάµει
µορφών προστασίας εκτός της διεθνούς προστασίας,
σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νοµοθεσία ή ζητούν την άδεια να διαµείνουν για τον ίδιο
λόγο και αναµένουν απόφαση σχετικά µε το καθεστώς
τους.
δ) Έχουν υποβάλει αίτηση για να τους χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, για την οποία δεν έχει ακόµα εκδοθεί σχετική απόφαση.
ε) Έχουν προσωρινό καθεστώς διαµονής, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. καθώς και στα, µέλη
της οικογένειας που τους συνοδεύουν, όπου αυτό προβλέπεται.
στ) Απολαύουν νοµικού καθεστώτος υποκείµενου στη
σύµβαση της Βιέννης του 1961 περί των διπλωµατικών
σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 503/1970 (Α΄
108), της σύµβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 90/1975 (Α΄
150).
3.Το παρόν εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) Διµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ των
κρατών-µελών της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των
κρατών-µελών της αφενός και τρίτων χωρών αφετέρου.
β) Διµερών και πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τρίτων χωρών.
γ) Της Ευρωπαϊκής Σύµβασης περί Εγκαταστάσεως
της 13ης Δεκεµβρίου 1955, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε µε
τον ν. 1426/1984 (Α΄32) και της παραγράφου 11 του παραρτήµατος της Σύµβασης περί της Νοµικής Καταστάσεως των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄201), όπως τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της
31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο κυρώθηκε µε τον α.ν.
389/1968 (Α΄125).
Άρθρο 90
Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος
επί µακρόν διαµένοντος
1. Στον πολίτη τρίτης χώρας που διαµένει στην Ελλάδα, νόµιµα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αµέσως
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού, χορηγείται το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Διαθέτει εισόδηµα, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από
προσφυγή στο σύστηµα κοινωνικής αρωγής της Χώρας.
Το εισόδηµα αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τις
ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξηµένο κατά 10% για το σύνολο των συντηρούµενων µελών της οικογένειάς του. Στον υπολογισµό του εισοδή-
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µατος λαµβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των µελών
της οικογένειας. Ο τακτικός χαρακτήρας του ανωτέρω
εισοδήµατος αποδεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση
των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών του.
β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες
κατηγορίες ασφαλισµένων ηµεδαπών, η οποία καλύπτει
και τα µέλη της οικογένειάς του.
γ. Πληροί όρους ένταξης στην ελληνική κοινωνία.
2. Οι περίοδοι διαµονής που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89
δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της ανωτέρω πενταετούς περιόδου.
Ειδικώς περίοδοι διαµονής για λόγους σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης λαµβάνονται υπόψη µόνο κατά το ήµισυ για τον υπολογισµό της ίδιας περιόδου.
Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στον υπολογισµό της περιόδου της παραγράφου 1 λαµβάνεται υπόψη το ήµισυ της περιόδου µεταξύ της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας
και της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας διαµονής κατά
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 της Οδηγίας
2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Δεκεµβρίου 2011 ή ολόκληρη η περίοδος, εφόσον υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) µήνες.
3. Περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των έξι
διαδοχικών µηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους
δέκα µήνες εντός της πενταετίας, προσµετρώνται στον
υπολογισµό της πενταετούς περιόδου.
4. Το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αρµόδιοι φορείς
για την υποβολή και εξέταση της αίτησης, καθώς και για
τη χορήγηση της άδειας διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος ενηµερώνουν τους ενδιαφερόµενους, σχετικά µε
τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος, καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.
Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται ιδίως µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων, ανάρτησης πληροφοριακού υλικού στις
ιστοσελίδες των ανωτέρω φορέων ή κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Το υλικό αυτό επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Για την ενηµέρωση των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας µεριµνά και η Υπηρεσία Ασύλου.
Άρθρο 91
Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας
διαµονής επί µακρόν διαµένοντος
1.Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του
προηγούµενου άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν
διαµένοντος στο αρµόδιο κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου όργανο, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
2. Οι όροι ένταξης ενός πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική κοινωνία, που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 90, πληρούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) εφόσον αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή γνώση της
ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού σύµφωνα µε το

άρθρο 108 ή
β) εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου µόνιµης διαµονής ως
µέλη οικογένειας Έλληνα ή
γ) εφόσον υπάρχει σχετική εισήγηση από επιτροπή
πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
5Α του ίδιου Κώδικα ή
δ) εφόσον διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα για δώδεκα
(12) έτη.
3. Αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος είναι εκείνο που χορήγησε
την τελευταία άδεια διαµονής. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αρµόδιο όργανο για τη χορήγηση της
άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος είναι ο Γενικός
Γραµµατέας της κατά τόπο αρµόδιας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. Κατά την παραλαβή της άδειας διαµονής επί
µακρόν διαµένοντος ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας
παραδίδει την άδεια διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου
και παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
4. Το αρµόδιο όργανο, αφού ζητήσει τη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής για θέµατα που αφορούν τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, εξετάζει εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 90.
5. Το αρµόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη την ανωτέρω γνώµη, εκδίδει σχετική απόφαση, το αργότερο εντός
έξι µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης µε
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για επιπλέον τρεις µήνες και
µόνο εφόσον συντρέχουν αιτιολογηµένα ειδικές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, χορηγείται
στον πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαµονής ενιαίου τύπου
κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) µε αρ. 1030/2002
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών, όπως ισχύει. Στον τίτλο «τύπος άδειας» αναγράφεται «επί µακρόν διαµένων – ΕΕ». Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαµονής αναγράφεται: «Έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία από την Ελληνική Δηµοκρατία
στις (ηµεροµηνία).»
6. Όταν χορηγείται άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας κάτοχο άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος εκδοθείσας από
άλλο κράτος-µέλος, στην άδεια διαµονής αναγράφεται
και η ως άνω παρατήρηση που αναφέρει το κράτος-µέλος χορήγησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
Πριν την αναγραφή της εν λόγω παρατήρησης, το αρµόδιο όργανο ζητά από το κράτος-µέλος που αναφέρεται
στην παρατήρηση να παράσχει πληροφορίες σχετικά το
εάν ο επί µακρόν διαµένων είναι ακόµα δικαιούχος διεθνούς προστασίας. Αν η διεθνής προστασία έχει αρθεί
µε τελεσίδικη απόφαση του ως άνω κράτους-µέλους, η
σχετική παρατήρηση δεν αναγράφεται. Στην περίπτωση
που άλλο κράτος-µέλος ζητεί την παροχή των ως άνω
πληροφοριών η Υπηρεσία Ασύλου απαντά το αργότερο
εντός µηνός από την παραλαβή της αίτησης παροχής
πληροφοριών.
7. Το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος είναι µόνιµο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 94 του παρόντος.
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Άρθρο 92
Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαµονής
επί µακρόν διαµένοντος
1.Η άδεια διαµονής του επί µακρόν διαµένοντος έχει
διάρκεια ισχύος πέντε έτη, η οποία ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, χωρίς την ανάγκη συνδροµής των
προϋποθέσεων του άρθρου 90.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής, ο επί µακρόν διαµένων υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη της, στην αρµόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 93
Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαµονής
επί µακρόν διαµένοντος για λόγους δηµόσιας τάξης ή
δηµόσιας ασφάλειας
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής επί
µακρόν διαµένοντος µπορεί να απορρίπτεται για λόγους
δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.
2. Η εξέταση των λόγων που αφορούν τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια της xώρας αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο για την εξέταση του αιτήµατος απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος και τη
χορήγηση της άδειας διαµονής.
3. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης εξετάζονται
η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος κατά της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας ασφάλειας ή ο κίνδυνος που
προέρχεται από το εν λόγω πρόσωπο, συνεκτιµώντας τη
διάρκεια της διαµονής και την ύπαρξη δεσµών µε τη xώρα. Η άρνηση χορήγησης της άδειας διαµονής δεν µπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Άρθρο 94
Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί
µακρόν διαµένοντος
1. Ο επί µακρόν διαµένων δεν δικαιούται να διατηρεί
το καθεστώς, εφόσον:
α. Αποδειχθεί ότι έχει συµπράξει δολίως στην απόκτηση του καθεστώτος.
β. Έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής στο πρόσωπό
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96.
γ. Έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ε.Ε. για διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών µηνών.
δ. Συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη, συνεκτιµώντας
τη σοβαρότητα των αδικηµάτων που έχει διαπράξει, έστω κι αν η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο επιστροφής
κατά την έννοια του άρθρου 96.
ε. Έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατος διαµονής στα
άλλα κράτη-µέλη, δυνάµει της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.
στ. Αποδειχθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστηµα που υπερβαίνει τα έξι έτη.
ζ. Ανακληθεί ή απορριφθεί αίτηση ανανέωσης καθεστώτος διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε τα άρθρα 14
παρ. 3 και 19 παρ.3 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Η Υπηρεσία
Ασύλου ενηµερώνει τον Γενικό Γραµµατέα της κατά τό-

πο αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης σε περίπτωση
ανάκλησης ή µη ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας κατόχου άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος.
2. Η λήξη της άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος δεν αποτελεί, αυτοτελώς, λόγο ανάκλησης ή απώλειας του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος.
3. Όταν η ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος δεν δικαιολογούν τη λήψη µέτρου επιστροφής κατά την έννοια
της παρ. 1 του άρθρου 96, ο πολίτης τρίτης χώρας µπορεί να υποβάλει αίτηση για άλλο λόγο, εκτός της απόκτησης του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, χωρίς να απαιτείται χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου. Σε
περίπτωση δικαιούχου διεθνούς προστασίας ενηµερώνεται η Υπηρεσία Ασύλου προκειµένου να του επαναχορηγήσει την άδεια διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας.
Άρθρο 95
Επανάκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει απολέσει το
καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, µπορεί να ζητήσει
την επανάκτησή του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. όταν έχει απολέσει το καθεστώς λόγω απουσίας από το έδαφος της ΕΕ για διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο
των δώδεκα διαδοχικών µηνών ή
β. όταν έχει απολέσει το καθεστώς στην Ελλάδα, λόγω χορήγησης του καθεστώτος αυτού σε άλλο κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Για την επανάκτηση του καθεστώτος, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στο όργανο που του είχε
χορηγήσει αρχικά το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος,
η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του
άρθρου 137.
3. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 91 και 92.
Άρθρο 96
Επιστροφή – προστασία από την επιστροφή
1. Η επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς επί
µακρόν διαµένοντος επιτρέπεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011, όταν
συνιστά ενεστώσα και ειδικά αιτιολογηµένη απειλή κατά
της δηµόσιας τάξης ή της δηµόσιας ασφάλειας.
2. Η απόφαση επιστροφής δεν µπορεί να βασίζεται
στην επίκληση λόγων γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής.
3. Κατά την εξέταση των λόγων που δικαιολογούν την
λήψη µέτρου επιστροφής στο πρόσωπο του επί µακρόν
διαµένοντος συνεκτιµώνται:
α. Η διάρκεια διαµονής του στη Χώρα.
β. Οι επιπτώσεις στον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς
του.
γ. Οι δεσµοί µε τη χώρα διαµονής ή η απουσία δεσµών
µε τη χώρα καταγωγής του.
δ. Η ηλικία του ενδιαφερόµενου προσώπου.
4. Στην περίπτωση που η επιστροφή αφορά δικαιούχο
διεθνούς προστασίας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος ζητείται από το κράτος-µέλος που αναφέρεται στην
παρατήρηση της παραγράφου 6 του άρθρου 91 να επιβε-
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βαιώσει εάν το εν λόγω άτοµο εξακολουθεί να δικαιούται διεθνούς προστασίας στο κράτος αυτό. Στην περίπτωση που κράτος-µέλος υποβάλει σχετική αίτηση παροχής πληροφοριών η Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να απαντήσει εντός µηνός από την παραλαβή της αίτησης.
5. Εάν ο επί µακρόν διαµένων εξακολουθεί να δικαιούται διεθνούς προστασίας στο κράτος-µέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση της παραγράφου 4 του άρθρου
5, επιστρέφεται στο κράτος αυτό. Κατά παρέκκλιση, ο επί µακρόν διαµένων µπορεί, σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, να επιστραφεί σε χώρα διαφορετική από το κράτος-µέλος που του χορήγησε διεθνή
προστασία, εφόσον πληροί τους όρους του άρθρου 21
παρ. 2 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
6. Στην περίπτωση που κράτος-µέλος επιστρέφει πολίτη τρίτης χώρας επί µακρόν διαµένοντα που του έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα,
το οποίο είναι σε ισχύ, η χώρα µε την επιφύλαξη εφαρµογής της ευρωπαϊκής ή εθνικής νοµοθεσίας και της αρχής της ενότητας της οικογένειας, επιτρέπει άµεσα την
επανεισδοχή του και των µελών της οικογένειάς του χωρίς διατυπώσεις.
7. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του σεβασµού της αρχής της µη επαναπροώθησης σύµφωνα µε
τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Άρθρο 97
Δικαίωµα προσφυγής
1. Η απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, ανάκλησης της άδειας διαµονής ή επιστροφής πρέπει να αιτιολογείται. Η
απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος ενηµερώνεται µε έγγραφο κοινοποίησης για τα, κατά το
παρόν άρθρο, µέσα προστασίας, καθώς και για την προθεσµία άσκησής τους.
2. Για τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος, ασκείται αίτηση θεραπείας, σύµφωνα µε το άρθρο
24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
3. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, της ανάκλησης ή µη ανανέωσής της, της απώλειας του καθεστώτος ή της απόφασης επιστροφής, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του
ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει.
4. Για την άσκηση του ένδικου µέσου κατά της απόφασης επιστροφής, χορηγείται στον επί µακρόν διαµένοντα που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτόν, το ευεργέτηµα πενίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 98
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις επί µακρόν διαµένοντος
1. Ο επί µακρόν διαµένων απολαύει ίσης µεταχείρισης
µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά:
α. Την πρόσβαση στη µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα και τους όρους απασχόλησης και εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων απόλυσης και αµοιβής. Δεν
επιτρέπεται πρόσβαση σε δραστηριότητες που αφορούν
την άσκηση δηµόσιας εξουσίας.
β. Την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση,
περιλαµβανοµένων των υποτροφιών σπουδών.
γ. Την αναγνώριση επαγγελµατικών διπλωµάτων, πι-

στοποιητικών και άλλων τίτλων.
δ. Την κοινωνική ασφάλεια και τα βασικά πλεονεκτήµατα της κοινωνικής αρωγής και προστασίας, όπως αυτά
οριοθετούνται στο πλαίσιο ιδίως του ν. 4051/1960 «Περί
ενισχύσεως απροστάτευτων παίδων» (Α΄68), του ν.δ.
57/ 1973 «Περί λήψεως µέτρων κοινωνικής προστασίας
οικονοµικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών
τον θεσµόν της απορίας διατάξεων» (Α΄149), του ν.
1302/ 1982 «Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύµβασης
εργασίας αρ.103/1952 (Α΄ 133), του ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των
παιδιών» (Α΄192) και του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 75).
ε. Τις φορολογικές διευκολύνσεις.
στ. Την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών
που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και την πρόσβαση στις διαδικασίες απόκτησης στέγης.
ζ. Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συµµετοχής σε οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα µέλη ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα, περιλαµβανοµένων και των πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από αυτόν
τον τύπο οργάνωσης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων
περί δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας.
η. Την ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση στο σύνολο
της Επικράτειας. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να περιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1.
2.Το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης που προβλέπεται
στις διατάξεις των στοιχείων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της
παραγράφου 1 ασκείται στις περιπτώσεις που ο τόπος
κατοικίας του επί µακρόν διαµένοντος ή των µελών της
οικογένειας, για τα οποία αυτός ζητά την παροχή των ως
άνω δικαιωµάτων, ευρίσκεται εντός της Επικράτειας της
xώρας.
3. Το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται ως
προς την:
α. Πρόσβαση σε µισθωτή ή µη µισθωτή δραστηριότητα
η οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ασκείται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ..
β. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση, για την οποία µπορεί να απαιτείται να αποδείξει
ο επί µακρόν διαµένων την απαιτούµενη για το σκοπό
αυτόν γλωσσική επάρκεια.
γ. Είσοδο στα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, για την οποία απαιτείται η προηγούµενη
εκπλήρωση των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας.
4. Όσον αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας οι παράγραφοι 1(δ) και 3 εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
Άρθρο 99
Δικαίωµα διαµονής και χορήγηση άδειας διαµονής,
στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς
επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Ο επί µακρόν διαµένων, ο οποίος έχει αποκτήσει το
καθεστώς αυτό σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µπορεί να διαµένει, υπό όρους, στη χώρα για
διάστηµα που υπερβαίνει τους τρεις µήνες, για τους ακόλουθους λόγους:
α. Για την άσκηση µισθωτής δραστηριότητας. Στην πε-
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ρίπτωση αυτή, ο επί µακρόν διαµένων θα πρέπει να έχει
συνάψει σύµβαση εργασίας, από την οποία προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, µε τις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαµονής καθορίζονται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
β. Για την άσκηση µη µισθωτής δραστηριότητας, καθώς
και για τα οικονοµικώς ανεξάρτητα άτοµα. Στις περιπτώσεις αυτές, για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης
των οικείων αδειών διαµονής, εφαρµόζονται αναλόγως
οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
γ. Για σπουδές. Στην περίπτωση αυτή, ο επί µακρόν
διαµένων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ή να έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 34. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαµονής καθορίζονται, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
δ. Για την επαγγελµατική κατάρτιση. Στην περίπτωση
αυτή, ο επί µακρόν διαµένων θα πρέπει να έχει γίνει δεκτός από Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
και να του έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από
τον αρµόδιο φορέα της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου
Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του παρόντος
Κώδικα. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας
άδειας διαµονής καθορίζονται, αναλόγως, σύµφωνα µε
τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
2. Για τη χορήγηση άδειας διαµονής στις παραπάνω
περιπτώσεις, απαιτείται να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόµενος διαθέτει:
α. Επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήµατος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
β. Ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει κινδύνους παρόµοιους µε εκείνους των ηµεδαπών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
3. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δίνεται προτεραιότητα
στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πολίτες
τρίτων χωρών, εφόσον προβλέπεται από την κοινοτική
νοµοθεσία και τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν νοµίµως στην Ελλάδα και λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας.
4. Για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαµονής,
τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν αίτηση το αργότερο εντός τριών µηνών από
την είσοδό τους στη xώρα στο αρµόδιο όργανο, εφόσον
πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
5. Αρµόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων
χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η
αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα. Η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εξετάζει την αίτηση και, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις
και δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 101 του παρόντος, εκδίδει
απόφαση, µε την οποία χορηγεί την αντίστοιχη άδεια

διαµονής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο σηµείο επαφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του
παρόντος.
6. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ολοκληρώνεται
το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Αν η αίτηση συνοδεύεται από ελλιπή δικαιολογητικά ή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις µήνες και µέχρι τρεις επιπλέον µήνες. Το αρµόδιο όργανο ενηµερώνει σχετικά τον
αιτούντα.
7. Η διάρκεια ισχύος της εν λόγω άδειας διαµονής, καθώς και η διαδικασία ανανέωσής της καθορίζονται, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
8. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στους παρακάτω πολίτες τρίτων χώρων που είναι επί µακρόν διαµένοντες σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α. Μισθωτούς εργαζόµενους που απασχολούνται από
φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής
παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωση δ΄ της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος Κώδικα.
β. Φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.
9. Πολίτες τρίτων χωρών που είναι επί µακρόν διαµένοντες σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µπορούν να εισέλθουν στη xώρα για εποχιακή εργασία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
10. Για τα θέµατα που αφορούν στην κοινωνική ασφάλεια των πολιτών τρίτων χωρών µε καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος και ασκούν το δικαίωµα διαµονής τους στην Ελλάδα, δυνάµει του παρόντος
κεφαλαίου, ισχύει το ενωσιακό δίκαιο στον τοµέα της
κοινωνικής ασφάλειας.
11. Σε περίπτωση σχετικής αίτησης από άλλο κράτοςµέλος, το αρµόδιο όργανο εκδίδει εντός τριών µηνών
τροποποιηµένη κατά το σκέλος της παρατήρησης της
παραγράφου 5 του άρθρου 91 άδεια επί µακρόν διαµένοντος.
12. Αν χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας σε
πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο άλλο κράτος-µέλος έχει προηγουµένως χορηγήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, η Υπηρεσία Ασύλου ζητεί από το κράτος-µέλος που έχει εκδώσει την άδεια διαµονής επί µακρόν
διαµένοντος να την τροποποιήσει ούτως ώστε να περιληφθεί και η παρατήρηση που αναφέρεται στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 91.
Άρθρο 100
Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το
δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα ως επί µακρόν
διαµένων σε άλλο κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να συνοδεύεται ή να επανενωθεί µε τα µέλη της οικογένειάς του εφόσον η οικογένεια είχε ήδη
συγκροτηθεί στο άλλο κράτος-µέλος.
Τα ανωτέρω µέλη οικογένειας υποβάλλουν αίτηση για
τη χορήγηση άδειας διαµονής, στην αρµόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
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του παρόντος Κώδικα, το αργότερο εντός τριών µηνών
από την είσοδό τους στη xώρα, η οποία συνοδεύεται από
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
2. Αρµόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων
χορήγησης αδειών διαµονής του παρόντος είναι η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η
αίτηση υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8. Η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εξετάζει την αίτηση και, εφόσον
πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 101 του παρόντος, εκδίδει απόφαση, µε την
οποία χορηγεί άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση η οποία ακολουθεί την τύχη της άδειας διαµονής
του συντηρούντος. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο
σηµείο επαφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
105 του παρόντος.
Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ολοκληρώνεται το
αργότερο εντός τεσσάρων µηνών, αφότου υποβλήθηκε
η αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Αν η αίτηση
συνοδεύεται από ελλιπή δικαιολογητικά ή σε περίπτωση
συνδροµής εξαιρετικών λόγων, η ανωτέρω προθεσµία
µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες και µέχρι
τρεις (3) επιπλέον µήνες. Το αρµόδιο όργανο ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα.
3. Σε περίπτωση που η οικογένεια συγκροτήθηκε µετά
την άσκηση του δικαιώµατος διαµονής στην Ελλάδα, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 70 έως 78.
Άρθρο 101
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής σε
πολίτη τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στα µέλη της οικογένειάς του, για λόγους
δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή
δηµόσιας υγείας
1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής σε επί µακρόν διαµένοντα ή σε µέλη της οικογένειάς του δυνάµει
του παρόντος κεφαλαίου µπορεί να απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας. Η εξέταση
των λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια
ασφάλεια της Χώρας αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο
κατά την εξέταση του αιτήµατος για τη χορήγηση της οικείας άδειας διαµονής.
2. Κατά την εξέταση των θεµάτων που αφορούν στη
δηµόσια τάξη ή δηµόσια ασφάλεια, εξετάζονται η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήµατος ή ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει το εν λόγω πρόσωπο. Η άρνηση χορήγησης
της άδειας διαµονής δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου
δεν µπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δηµοσιονοµικής πολιτικής.
3. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής σε πολίτη
τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε
άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µέλη
της οικογένειάς του δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου
µπορεί να απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας υγείας.
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 παρα-

σιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη µέτρων
για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Η διαπίστωση,
µετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαµονής, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πάσχει από ασθένεια, από την οποία
προσεβλήθη µετά την είσοδό του στη xώρα, δεν αποτελεί λόγο για τη µη ανανέωση της άδειας διαµονής του ή
την αποµάκρυνσή του από το έδαφος της xώρας.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 97 του παρόντος εφαρµόζονται και για τις ανωτέρω άδειες διαµονής.
Άρθρο 102
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας µε
καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι
άδειας διαµονής στην Ελλάδα
1. Οι πολίτες τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους
ηµεδαπούς στους τοµείς και υπό τους όρους του άρθρου
98.
2. Οι πολίτες τρίτης χώρας µε καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν στην Ελλάδα µε σκοπό την άσκηση µισθωτής δραστηριότητας, δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται, κατά το πρώτο δωδεκάµηνο,
να απασχοληθούν σε άλλη ειδικότητα από εκείνη, για
την οποία τους χορηγήθηκε η αρχική άδεια διαµονής, καθώς και να µεταβάλουν τον ασφαλιστικό τους φορέα.
3. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη xώρα δυνάµει των
στοιχείων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του παρόντος επιτρέπεται να εργάζονται µόνο µε καθεστώς µερικής απασχόλησης σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα.
4.Τα µέλη της οικογένειας που είναι κάτοχοι άδειας
διαµονής δυνάµει του παρόντος κεφαλαίου υπόκεινται
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 76.
Άρθρο 103
Ανάκληση της άδειας διαµονής
και υποχρέωση επανεισδοχής
1. Έως ότου ο πολίτης τρίτης χώρας αποκτήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, η άδεια διαµονής του δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται και ο ενδιαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του υποχρεούνται
να εγκαταλείψουν το έδαφος της χώρας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας,
σύµφωνα µε το άρθρο 101.
β. Όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 99 και
100 δεν πληρούνται πλέον.
γ. Όταν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν διαµένει νοµίµως
στη xώρα.
2. Αν ληφθεί ένα από τα µέτρα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον αφορά, οφείλει να επιστρέψει αµέσως στο πρώτο κράτοςµέλος που του χορήγησε το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος.
3. Στην περίπτωση που ένα από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ληφθεί από δεύτερο κράτοςµέλος και αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει
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υπαχθεί στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην
Ελλάδα και ασκεί το δικαίωµα διαµονής του στο δεύτερο
κράτος-µέλος, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές οφείλουν να
επιτρέψουν αµέσως και χωρίς διατυπώσεις, την επανεισδοχή αυτού και των µελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
4. Μέχρι να αποκτήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα και µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης επανεισδοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 2,
οι αρµόδιες ελληνικές αρχές µπορούν να αποµακρύνουν
τον πολίτη τρίτης χώρας από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του παρόντος και
δυνάµει των εγγυήσεων του άρθρου αυτού, για σοβαρούς λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές
προβαίνουν σε διαβούλευση µε τις αντίστοιχες αρχές
του πρώτου κράτους-µέλους.
Οι αρµόδιες ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαβούλευσης, ζητούν, από το πρώτο κράτος-µέλος,
τις αναγκαίες πληροφορίες για την έκδοση και εκτέλεση
της απόφασης απέλασης.
5. Οι αποφάσεις επιστροφής, βάσει των στοιχείων β΄
και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν συνοδεύονται από µόνιµη απαγόρευση διαµονής.
6. Σε περίπτωση που ληφθεί ένα από τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι αρµόδιες ελληνικές αρχές ζητήσουν την επανεισδοχή του στο κράτοςµέλος που είχε χορηγήσει το καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας και τα µέλη της οικογένειάς του διατηρούν το δικαίωµα να µετακινηθούν προς
ένα τρίτο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η παράγραφος 4 του παρόντος δεν εφαρµόζονται
σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας µε άδεια διαµονής
επί µακρόν διαµένοντος από άλλο κράτος-µέλος, εκτός
εάν εντωµεταξύ έχει αρθεί η διεθνής προστασία ή εάν το
πρόσωπο για το οποίο πρόκειται εµπίπτει σε µία από τις
κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 2 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Η παρούσα παράγραφος ισχύει υπό
την επιφύλαξη του άρθρου 21 παρ. 1 της Οδηγίας
2011/95/ΕΕ.

νταλλαγή των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν.
2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας υποχρεούνται να ενηµερώνουν τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αιτήσεις που υποβάλλονται και τις άδειες διαµονής που χορηγούνται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 99, 103 και 104.
3. Το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη υποχρεούται να ενηµερώνει τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για
τις αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται σε βάρος των
πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαµονής
στην Ελλάδα ως επί µακρόν διαµένοντες άλλου κράτους- µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία στο ελληνικό σηµείο επαφής σχετικά µε τους
δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Άρθρο 104
Απόκτηση καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος στην
Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώµατος
διαµονής ως επί µακρόν διαµένων σε άλλο κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον έχει χορηγηθεί
το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαµένει νόµιµα
στην Ελλάδα δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου, µπορεί
να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ρυθµίσεων του άρθρου
99. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο πρώτο κράτος-µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 99.
Άρθρο 105
Σηµείο επαφής
1. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σηµείο
επαφής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την α-

Άρθρο 106
Ειδικές διατάξεις
Οι πολίτες τρίτης χώρας που έχουν λάβει άδεια διαµονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας, βάσει των διατάξεων των νόµων 2910/2001 (Α΄ 91) και 3386/2005 και των
αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα, δεν απολαύουν των
δικαιωµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 89 έως και
104.
Άρθρο 107
Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις
διατάξεις των ως άνω άρθρων 89 έως και 106 ισχύουν οι
ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 31 του παρόντος Κώδικα.
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται
αναλόγως στους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς
στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται καθεστώς
πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του των προεδρικών διαταγµάτων
114/2010 (Α΄195), 96/2008, 61/1999 (Α΄63) και του
ν.1975/1991 (Α΄184).

Άρθρο 108
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας
και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού
για την απόκτηση του καθεστώτος του επί
µακρόν διαµένοντος
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισµού αποδεικνύεται µε έναν από τους ακόλουθους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής
τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού
τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα,
γ) αναγνωρισµένο τίτλο αποφοίτησης από τµήµατα ελληνικής γλώσσας πανεπιστηµίων του εξωτερικού, δ) πιστοποιητικό ελληνοµάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1
που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010 και ε) ειδικό
πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας
και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού µετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία µε το
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Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνοµάθειας.
2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου
Α, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το π.δ. 363/1998 (Α΄
242), ή Α2, που εκδίδεται σύµφωνα µε το π.δ. 60/2010
(Α΄ 98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού προκειµένου
να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (Α΄ 160),
εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς
γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από
την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.
3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων
ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού από τη Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από
τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, µπορούν να συµµετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
µπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου
πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού, ιδίως
στο πλαίσιο προγραµµάτων ένταξης που απευθύνονται
σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαµονής µακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά τη διοργάνωση και το
περιεχόµενο των ειδικών προγραµµάτων εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων
της ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού.
6. Για τη συµµετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο παράβολο υπέρ του Δηµοσίου. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 109
Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς
1. Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συµπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας τους και διαµένουν νόµιµα
στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκοµιστούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, άδεια διαµονής πενταετούς
διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώµατα του άρθρου 98.
Η άδεια διαµονής ανανεώνεται για πέντε έτη, κάθε

φορά µε µόνη υποχρέωση την προσκόµιση της προηγούµενης άδειας διαµονής.
Η εν λόγω άδεια, µπορεί να ανανεωθεί, υπό τους όρους του παρόντος Κώδικα, οποτεδήποτε κατά το διάστηµα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος.
Η άδεια διαµονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, εάν
συντρέχουν στο πρόσωπο του κατόχου οι λόγοι που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 94.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110
Πεδίο εφαρµογής
1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων
χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και
διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στους πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) έχουν λάβει τίτλο διαµονής που τους επιτρέπει να
διαµείνουν στην Ελλάδα δυνάµει προσωρινής προστασίας ή έχουν αιτηθεί να παραµείνουν για τον ίδιο λόγο
και αναµένουν την έκδοση απόφασης σχετικά µε το καθεστώς τους,
β) απολαµβάνουν διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του υπ’ αρ. 96/2008 προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των πολιτών
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους» (Α΄ 152), όπως ισχύει,
γ) απολαµβάνουν προστασίας σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή έχουν αιτηθεί
προστασία σύµφωνα µε τα προηγούµενα και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόµη οριστική απόφαση,
δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαµονής στην Ελλάδα ως ερευνητές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα που ενσωµατώνουν την Οδηγία 2005/71/ΕΚ
της 12ης Οκτωβρίου 2005, «σχετικά µε ειδική διαδικασία
εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας» (EE L 289 της 3.11.2005),
ε) είναι µέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπ’ αρ. 106/2007 προεδρικού διατάγµατος «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους» (Α΄ 106),
στ) απολαµβάνουν ευρωπαϊκό καθεστώς επί µακρόν
διαµένοντος σε κράτος-µέλος σύµφωνα µε διατάξεις
του παρόντος Κώδικα που ενσωµατώνουν την Οδηγία
2003/109/ΕΚ «σχετικά µε το καθεστώς πολιτών τρίτων
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χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες» (EE L
16/44 της 23.01.2004) και ασκούν το δικαίωµά τους να
διαµένουν στην Ελλάδα, προκειµένου να ασκήσουν µισθωτή ή ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα,
ζ) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσµεύσεων οι οποίες περιλαµβάνονται σε διεθνή συµφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαµονής ορισµένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση µε εµπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες,
η) έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα ως εποχιακοί εργαζόµενοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας,
θ) υπόκεινται σε δικαστική απέλαση ή 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,
ι) εµπίπτουν στις διατάξεις του υπ’ αρ. 219/2000 προεδρικού διατάγµατος «Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (Α΄ 190), µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία
96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεµβρίου 1996 σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών,
καθ’ όσο διάστηµα είναι αποσπασµένοι στην Ελλάδα.
Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών και στα µέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάµει συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της, αφενός, και των τρίτων χωρών προέλευσής τους, αφετέρου, απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναµα µε τα δικαιώµατα των
πολιτών της Ένωσης.
3. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει οποιαδήποτε συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατώνµελών της, αφενός, και µιας ή περισσότερων τρίτων χωρών, αφετέρου, εφόσον σε αυτή απαριθµούνται επαγγέλµατα τα οποία δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στο παρόν
Κεφάλαιο, προκειµένου, µέσω της προστασίας των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσοµένων χωρών είναι
συµβαλλόµενα µέρη στις συµφωνίες αυτές, να διασφαλίζεται ότι η πρόσληψη πολιτών τους θα διενεργείται
σύµφωνα µε τους κανόνες της δεοντολογίας σε τοµείς
που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν το
δικαίωµα των αρµόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν άδειες διαµονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της Ε.Ε.», για
οποιονδήποτε σκοπό σχετικό µε την απασχόληση. Τέτοιες άδειες διαµονής δεν παρέχουν δικαίωµα διαµονής
στα άλλα κράτη-µέλη, όπως προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο.
Άρθρο 111
Ευνοϊκότερες διατάξεις
Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός, και µίας
ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή περισσοτέρων

κρατών-µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
Άρθρο 112
Προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 113, πολίτης τρίτης
χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.», υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόµενα στην εθνική νοµοθεσία και να έχει λάβει εθνική
θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική
διάρκεια της άδειας διαµονής. Οι αρµόδιες προξενικές
αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας
κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούµενης
θεώρησης.
β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύµβαση εργασίας µε αντικείµενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας
ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, από την οποία να
προκύπτει ότι η αµοιβή του δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης το
οποίο προσδιορίζεται και δηµοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το κατώτατο αυτό όριο ισούται τουλάχιστον µε το
1,5 του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού
στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει µε βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το προαναφερθέν ύψος µισθολογικού συντελεστή για τον υπολογισµό
του εθνικού κατώτατου ορίου µισθού για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης µπορεί να αναπροσδιορίζεται κάθε φορά µε
την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Με την
ίδια απόφαση και εφόσον πρόκειται για απασχόληση σε
επαγγέλµατα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για
εργαζοµένους από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της Διεθνούς Τυποποιηµένης
Ταξινόµησης Επαγγελµάτων (ISCO), µπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, διαφορετικό ύψος
µισθολογικού συντελεστή, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 1,2 επί του ύψους του µέσου ακαθάριστου ετήσιου µισθού στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, οι
αρµόδιες εθνικές αρχές κοινοποιούν κατ’ έτος, στην Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελµάτων για τα οποία έχει αποφασισθεί τέτοια παρέκκλιση.
γ) Εφόσον πρόκειται για νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται από τις διατάξεις του υπ’ αρ.38/2010
προεδρικού διατάγµατος «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005 (Α΄ 78)
προκειµένης της άσκησης των εκεί αναφεροµένων επαγγελµάτων από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, ή, εφόσον πρόκειται για επάγγελµα
που δεν περιλαµβάνεται σε αυτά, από τις οικείες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που ρυθµίζουν την άσκηση
αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισµός των κατά περίπτωση εφαρµοστέων
διατάξεων διενεργείται µε βάση την περιγραφή του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση εργασίας.
δ) Εφόσον πρόκειται για µη νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα, να αποδεικνύει τα υψηλά επαγγελµατικά
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προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή εφόσον αυτό προβλέπεται, κατά
παρέκκλιση, από την εθνική νοµοθεσία, από πέντε τουλάχιστον έτη επαγγελµατικής εµπειρίας επιπέδου ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και σχετικής µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας και τα οποία πρέπει να είναι συναφή µε το επάγγελµα ή τον τοµέα που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας,
ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς.
στ) Να µην συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη
και ασφάλεια.
ζ) Να µην αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής ειδικότερων συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των όρων αµοιβής
και εργασίας συγκεκριµένων κατηγοριών εργαζοµένων,
αυτές θα εφαρµόζονται και για τους εργαζόµενους υψηλής ειδίκευσης, µε την προϋπόθεση ότι οι αποδοχές που
καθορίζονται για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους,
δεν θα υπολείπονται του σχετικού κατωτάτου ορίου µισθού της παραγράφου 1β, όπως αυτό θα δηµοσιεύεται
κάθε φορά, ενώ παράλληλα θα εφαρµόζονται και οι λοιποί όροι αυτών.
3. To παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρµοστέες συλλογικές συµβάσεις ή πρακτικές των σχετικών επαγγελµατικών κλάδων για την απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης.
Άρθρο 113
Καθορισµός όγκου εισερχόµενων πολιτών τρίτων
χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
Για τον καθορισµό του όγκου εισδοχής εισερχοµένων
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 11.
Άρθρο 114
Υποβολή αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 127, οφείλει, µετά την είσοδό του στη χώρα
και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για
το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» κατατίθενται και εξετάζονται από την αρµόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισµός
των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ως
αρµόδιων υπηρεσιών για την υποβολή των αιτήσεων των
πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση
της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
2. Μαζί µε την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας
της ΕΕ», ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου

112. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 133 εφαρµόζονται αναλόγως.
3. Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται µε την υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ελλιπή, η αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει σχετικώς τον αιτούντα και καθορίζει
προθεσµία ενός µηνός για την υποβολή των απαιτούµενων συµπληρωµατικών στοιχείων.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόµενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης, µε την
οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη χώρα για όσο
χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η
βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
5. Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση µε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 112, εκδίδει, µέσα σε 90 το αργότερο ηµέρες από την περιέλευση σε
αυτήν του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών,
σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ».
6. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται γραπτώς
στον αιτούντα, σύµφωνα µε τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα. Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» ή ανάκλησης αυτής, η σχετική απόφαση αναφέρει τους νοµικούς και πραγµατικούς λόγους για την έκδοσή της, καθώς και πληροφορίες για τα
διαθέσιµα ένδικα µέσα και τις προθεσµίες άσκησης αυτών.
Άρθρο 115
Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 114, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 112 και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 116, χορηγείται «Μπλε κάρτα
της ΕΕ».
2. Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς
διάρκειας. Εάν η σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο
µικρότερη από την προαναφερόµενη, η «Μπλε κάρτα της
ΕΕ» εκδίδεται για τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας
προσαυξηµένη κατά τρεις µήνες.
3. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται από την αρµόδια
υπηρεσία µε χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται
στον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1030/2002 του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαµονής
ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο σηµείο «κατηγορία άδειας» της άδειας διαµονής, αναγράφεται «Μπλε κάρτα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί
η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής:
α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και
να διαµένει στην Ελλάδα,
β) απολαµβάνει τα δικαιώµατα που του αναγνωρίζονται µε βάση το παρόν Κεφάλαιο.
5. Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η οποία
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συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στα άρθρα 112 και 114 και δεν συντρέχουν οι λόγοι των
άρθρων 116 και 117, εκδίδει απόφαση µε την οποία ανανεώνεται για τρία έτη η «Μπλε κάρτα της ΕΕ». Εάν η
σύµβαση εργασίας καλύπτει περίοδο µικρότερη από την
προαναφερόµενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ανανεώνεται
για τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας προσαυξηµένη
κατά τρεις µήνες.
Άρθρο 116
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτα; της
ΕΕ»
1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» δεν χορηγείται εάν ο αιτών
δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 112 ή εάν τα προσκοµιζόµενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως
νοθευθεί, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
25.
2. Αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» απορρίπτεται στις
εξής περιπτώσεις:
α) Εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθµός θέσεων εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης που έχει καθοριστεί σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 11.
β) Εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνοµη απασχόληση.
3. Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» µπορεί να απορριφθεί, προκειµένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τοµείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.
Άρθρο 117
Ανάκληση ή µη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» που εκδίδεται βάσει του
παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί,
β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν
πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής
που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαµένει για
σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαµονή,
γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισµούς που
προβλέπονται στα άρθρα 118 παράγραφοι 1 και 2 και στο
άρθρο 119.
2. Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 118 παράγραφος 1 και στο άρθρο 119, παράγραφος
3, δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή µη ανανέωσης της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εάν ο κάτοχος µπορεί
να αποδείξει ότι η δήλωση δεν διαβιβάστηκε στην αρµόδια υπηρεσία για λόγους µη αναγόµενους σε υπαιτιότητά του.
3. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», που έχει εκδοθεί βάσει του
παρόντος Κώδικα ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Για λόγους δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας,
β) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν διαθέ-

τει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και ανάλογα
µε την περίπτωση, τη συντήρηση των µελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα µε τη φύση και την τακτικότητά τους, µπορεί, δε, να λαµβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθµός
των µελών της οικογένειας του ενδιαφεροµένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν πραγµατοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 121.
γ) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» αιτείται την
παροχή κοινωνικής πρόνοιας, µε την προϋπόθεση ότι η
αρµόδια, για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υπηρεσία τον έχει ενηµερώσει εκ των προτέρων εγγράφως για το θέµα αυτό.
4. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης
«Μπλε κάρτας της ΕΕ», εκτός εάν το διάστηµα ανεργίας
υπερβαίνει τρεις συναπτούς µήνες. Εφόσον η ανεργία
συµβαίνει άνω της µίας φοράς κατά την διάρκεια ισχύος
της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η διάρκειά της δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις µήνες.
Άρθρο 118
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
1. Κατά τα δύο πρώτα έτη νόµιµης απασχόλησης του
ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση µισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 112.
Κατά το διάστηµα αυτό, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούµενη γραπτή έγκριση από την αρµόδια για
τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υπηρεσία, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται στο άρθρο 114 παράγραφος 5. Εφόσον πρόκειται για µεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής, απαιτείται προηγούµενη δήλωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 114.
2. Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να δηλώνει, στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε
την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, κάθε µεταβολή αναφορικά µε την αλλαγή εργοδότη και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 112.
3. Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες:
α) αφορούν ακόµα και περιστασιακή συµµετοχή στην
άσκηση δηµόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συµφερόντων του Κράτους, σε περιπτώσεις που σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική
νοµοθεσία οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται µόνο
για Έλληνες,
β) σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µε
την επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίµησης όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων
Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών αυτών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.
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Άρθρο 119
Προσωρινή ανεργία
1. Κατά το διάστηµα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 117 παράγραφος 4, επιτρέπεται στον κάτοχο
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» να αναζητεί και να αναλαµβάνει
απασχόληση σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 118.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» επιτρέπεται να
παραµένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη
της απαιτούµενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο
118 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 118, παράγραφοι 1 και 2, τερµατίζεται αυτόµατα το διάστηµα ανεργίας.
3. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποχρεούται να
δηλώσει, εντός διµήνου, την έναρξη της περιόδου ανεργίας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23.
Άρθρο 120
Ίση µεταχείριση
1. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» έχει δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς, όσον αφορά:
α) Τις συνθήκες εργασίας, περιλαµβανοµένων των όρων αµοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις
σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
β) 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 και υπό την επιφύλαξη
των διατάξεων για τη δηµόσια τάξη και τη δηµόσια ασφάλεια.
γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση.
δ) Την αναγνώριση των διπλωµάτων πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες.
ε) Τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας όπως ορίζονται
στον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71. Οι ειδικές διατάξεις του παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
859/2003 του Συµβουλίου, εφαρµόζονται ανάλογα.
στ) 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.
ζ) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση
του κοινού, περιλαµβανοµένων των διαδικασιών για την
πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των υπηρεσιών ενηµέρωσης και παροχής συµβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Το δικαίωµα αυτό δεν θίγει τη
συµβατική ελευθερία σύµφωνα µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.
η) Την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της Επικράτειας. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να περιορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22.
2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ΄ και ζ΄,
το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται όσον α-

φορά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες
παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης.
Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο
γ΄:
α) η πρόσβαση στις πανεπιστηµιακές και τις µεταδευτεροβάθµιες σπουδές υπόκειται στην πλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,
β) το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης περιορίζεται στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαµονή του κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» ή του µέλους
της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές ευρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωµα των αρµόδιων ελληνικών αρχών να ανακαλούν τη «Μπλε κάρτα της ΕΕ» ή
να απορρίπτουν την ανανέωσή της, σύµφωνα µε το άρθρο 117.
4. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο
έχει χορηγηθεί «Μπλε κάρτα της ΕΕ» από άλλο κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται στην Ελληνική Επικράτεια σύµφωνα µε το άρθρο 123 και η αρµόδια
υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί ακόµη επί του αιτήµατος
για τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η ίση µεταχείριση περιορίζεται στους τοµείς που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, εκτός των στοιχείων β΄ και δ΄. Εάν, κατά
τη διάρκεια της περιόδου αυτής, επιτραπεί στον αιτούντα να εργασθεί, χορηγείται ίση µεταχείριση µε τους ηµεδαπούς σε όλους τους τοµείς της παραγράφου 1.
Άρθρο 121
Μέλη της οικογένειας
1. Τα µέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου «Μπλε Κάρτας» µπορούν να συνοδεύουν ή να έρχονται να συναντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον αυτός
αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδηµα σταθερό
και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 71.
2. Οι άδειες διαµονής για τα µέλη οικογένειας της
προηγούµενης παραγράφου χορηγούνται κατά παρέκκλιση του άρθρου 73 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο µέσα
σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
3. Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής των µελών
οικογένειας της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 74 παράγραφος 1, είναι η ίδια µε τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαµονής που χορηγούνται στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στο µέτρο που το επιτρέπει
η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 76 παράγραφος 1, δεν
εφαρµόζεται καµία προθεσµία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
5. Για τον υπολογισµό της πενταετούς διαµονής που
απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαµονής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 77 παράγραφος 1
στοιχείο α΄, λαµβάνεται υπ’ όψιν σωρευτικά η διαµονή
σε διαφορετικά κράτη µέλη. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις του
άρθρου 122 όσον αφορά τη σώρευση περιόδων διαµονής σε διαφορετικά κράτη-µέλη από κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ».
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Άρθρο 122
Καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ για τους
κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ»

Άρθρο 123
Δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε
κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 90 παράγραφος 1,
στην περίπτωση κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», που
χρησιµοποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 123, επιτρέπεται ο συνυπολογισµός σωρευτικά
περιόδων διαµονής σε διαφορετικά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά µε τη διάρκεια της διαµονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πέντε έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου «Μπλε
κάρτας της ΕΕ» και
β) δύο έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής, αµέσως
πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου
«Μπλε κάρτας της ΕΕ», στην Ελληνική Επικράτεια, στην
οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΚ.
2. Για τον υπολογισµό της περιόδου νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 90 παράγραφος 3, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του παρόντος άρθρου εάν είναι µικρότερες από δώδεκα συναπτούς µήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ µήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄
του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν χρησιµοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 123.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 94 παράγραφος 1
στοιχείο γ΄, παρατείνεται σε 24 διαδοχικούς µήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται σε κάτοχο άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ µε την παρατήρηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στα µέλη
της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ.
4. Οι παρεκκλίσεις από τις ρυθµίσεις ενσωµάτωσης
της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιορίζονται
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας µπορεί να προσκοµίσει στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει µισθωτή ή ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.
5. Τα άρθρα 120 στοιχείο στ΄ και 121 εξακολουθούν να
εφαρµόζονται στους κατόχους άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος µε την παρατήρηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 7 κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» έχει αποκτήσει το καθεστώς του
επί µακρόν διαµένοντος στην ΕΕ.
6. Στους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ», οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν
διαµένοντος στην ΕΕ, χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α΄ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συµβουλίου. Στο σηµείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαµονής, αναγράφεται «Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της ΕΕ».

1. Έπειτα από δεκαοκτώ µήνες νόµιµης διαµονής του
στο πρώτο κράτος-µέλος ως κατόχου «Μπλε κάρτας της
ΕΕ», ο ενδιαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του
µπορούν να µετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό
της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποβάλλει το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από την είσοδό του στην Ελλάδα, στην αρµόδια υπηρεσία αίτηση για χορήγηση
«Μπλε κάρτα της ΕΕ», καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 112.
3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
116, η αρµόδια υπηρεσία διεκπεραιώνει την αίτηση και ενηµερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτοςµέλος για την απόφαση είτε:
α) να χορηγήσει «Μπλε κάρτα της ΕΕ» και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαµείνει στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 112 έως και 120 ή
β) να αρνηθεί την έκδοση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και
να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα µέλη της οικογένειάς
του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής
νοµοθεσίας και το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αναφορικά µε τη διαδικασία επιστροφής, να εγκαταλείψει
την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόµενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης, µε την
οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένει στη χώρα για όσο
χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η
βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
5. Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», καθώς και των µελών
της οικογένειάς του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011, περιλαµβανοµένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχοµένως
από δηµόσιους πόρους σύµφωνα µε την παράγραφο 3
στοιχείο β΄.
6. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 11, 113
και 127.
7. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» και, κατά περίπτωση, τα µέλη της
οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας µετακίνησης σε άλλο κράτος-µέλος σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος-µέλος» νοείται το κράτοςµέλος από το οποίο ο ενδιαφερόµενος αναχωρεί και ως
«δεύτερο κράτος-µέλος» το κράτος-µέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής.
8. Αν η αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
που αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη
κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, απορριφθεί από δεύτερο κράτος-µέλος, οι αρµόδιες ελληνικές
αρχές υποχρεούνται να δεχθούν αµέσως και χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο και τα µέλη της οικογένειάς του α-
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κόµα και σε περίπτωση που η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» που
εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει ή ανακληθεί κατά το
χρονικό διάστηµα εξέτασης της αίτησης. Οι διατάξεις
του άρθρου 119 εφαρµόζονται µετά την επανεισδοχή.
Άρθρο 124
Διαµονή των µελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε
κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωµα διαµονής
στην Ελλάδα
1. Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» µετακινείται από το πρώτο κράτος-µέλος στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 123 και όταν η οικογένειά
του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος-µέλος, επιτρέπεται στα µέλη της οικογένειάς του, να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν µαζί του.
2. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας ή ο συντηρών τα πρόσωπα αυτά, κάτοχος «Mπλε κάρτας ΕΕ»,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, υποβάλλουν στην
αρµόδια υπηρεσία, το αργότερο µέσα σε ένα µήνα από
την είσοδό τους στη χώρα αίτηση για χορήγηση άδειας
διαµονής µέλους οικογένειας.
3. Στα µέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας τα οποία κατέθεσαν εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης άδειας
διαµονής για οικογενειακή επανένωση, και εφόσον προσκοµίζουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5, χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης µε την οποία θεωρείται ότι νοµίµως διαµένουν στη
χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική
απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
4. Για την άσκηση του δικαιώµατος της οικογενειακής
επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας της
ΕΕ», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη
συντήρηση του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του,
οι οποίοι δεν προέρχονται από προσφυγή στο σύστηµα
κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας. Κατά την εξέταση της
αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα µε τη
φύση και την τακτικότητά τους και µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και
συντάξεων, καθώς και ο αριθµός των µελών της οικογένειας. Το ύψος και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους επαρκείς πόρους καθορίζονται µε την
κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 137.
5. Τα ενδιαφερόµενα µέλη της οικογένειας που υποβάλλουν αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας
διαµονής στο πρώτο κράτος-µέλος ή επικυρωµένων αντίγραφων αυτών, καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν απαιτείται,
β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαµείνει ως µέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στο πρώτο κράτος-µέλος,
γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο
των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς ή ότι ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» διαθέτει ανάλογη ασφάλιση γι’ αυτούς.
6. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 121
εξακολουθούν να εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών.
7. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος-µέλος, εφαρµόζεται το άρθρο 121.

Άρθρο 125
Σηµείο επαφής
1. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σηµείο
επαφής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών που καθορίζονται στα άρθρα 122 και 123 και στο άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/
50/ΕΚ.
2. Η ανωτέρω αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη-µέλη εάν θεσπίσθηκαν νοµοθετικά ή κανονιστικά µέτρα όσον αφορά το άρθρο 6, το άρθρο 8 παράγραφος 2
και το άρθρο 18 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
του Συµβουλίου. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 4 της ανωτέρω Οδηγίας, κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη-µέλη δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες
και τοµείς.
3. Η ανωτέρω αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα
από τις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει στην Επιτροπή,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε «Μπλε κάρτα της ΕΕ»
και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα
ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, µε µνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλµατός
τους. Τα στατιστικά στοιχεία για τα µέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται µε τον ίδιο τρόπο,
εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελµά τους. Για
τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και τα µέλη της
οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ του Συµβουλίου, οι παρεχόµενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης, στο µέτρο του δυνατού, το
κράτος-µέλος προηγούµενης διαµονής.
Άρθρο 126
Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται διαφορετικά στις
διατάξεις των ως άνω άρθρων 110 έως και 125 ισχύουν
οι ρυθµίσεις των άρθρων 1 έως 31 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 127
Ρύθµιση θεµάτων διαδικασίας όγκου εισερχόµενων
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει
προσωπικό για εργασία υψηλής ειδίκευσης, µε βάση τις
θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 11, καταθέτει αίτηση
στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών
στην οποία θα 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. Η αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από: (α) έγκυρη σύµβαση εργασίας που α-
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φορά απασχόληση υψηλής ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στην Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι
η αµοιβή του εργαζόµενου δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου µισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά, στο άρθρο 112 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ και (β) τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σχετικό µε το επάγγελµα ή τον τοµέα
που προσδιορίζεται στη σύµβαση εργασίας, επίσηµα µεταφρασµένο και επικυρωµένο. Εφόσον τα υψηλά επαγγελµατικά προσόντα του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης
χώρας πιστοποιούνται µόνο από επαγγελµατική πείρα,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θα πρέπει να αποδεικνύονται τα έτη της επαγγελµατικής πείρας, καθώς επίσης να πληρούνται οι λοιπές αντίστοιχες προϋποθέσεις
της εθνικής νοµοθεσίας.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει πράξη µε την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας
για παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε συγκεκριµένο εργοδότη µόνον εφόσον ο τίτλος σπουδών αυτού είναι συναφής µε ειδικότητα που περιλαµβάνεται στην κοινή απόφαση του άρθρου 11 και ο αριθµός των εκεί προβλεποµένων θέσεων εργασίας της εν λόγω συναφούς
ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν
έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται,
µαζί µε την υπογεγραµµένη από τον εργοδότη σύµβαση
εργασίας, στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Για
τον προσδιορισµό της συνάφειας του τίτλου σπουδών µε
ειδικότητα προβλεπόµενη στην κοινή απόφαση του άρθρου 11, οι αρµόδιες για την εξέταση της αίτησης υπηρεσίες µπορούν, σε περίπτωση αµφιβολίας, να ζητούν
σχετική γνώµη υπηρεσιών των καθ’ ύλην αρµόδιων Υπουργείων.
3. Η αρµόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόµενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους
έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα µε σκοπό την παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης.
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, υποβάλλοντας τους
απαιτούµενους τίτλους σπουδών, νόµιµα επικυρωµένους, καθώς και βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας
προέλευσης µε την οποία θα πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράµµατος εκπαίδευσης που έπεται της
δευτεροβάθµιας, δηλαδή µιας δέσµης µαθηµάτων που
παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυµα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, προκειµένου να υπογράψουν
τη σχετική σύµβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουµένων κατά τα λοιπά των
γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις. Εάν
πρόκειται για νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα, ο
ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας, θα πρέπει να
προσκοµίζει τίτλο σπουδών, ακαδηµαϊκά αναγνωρισµένο στην Ελλάδα και να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις
της κείµενης νοµοθεσίας για την άσκηση του επαγγέλµατος αυτού.

και της παραγράφου 5 του άρθρου 83 του ίδιου νόµου.
2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαµονής
στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή
σκοπού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, µπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας
διαµονής τους, τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στις ρυθµίσεις του προηγούµενου Κεφαλαίου του παρόντος.
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας διαµονής «Μπλε κάρτα
της ΕΕ».
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 7,
κάτοχοι αδειών διαµονής για τους λόγους που προβλέπονται στις ρυθµίσεις των άρθρων 32 έως και 38 και 58
έως και 69 µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
προηγούµενου Κεφαλαίου του παρόντος, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια
που καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.

Άρθρο 128

Άρθρο 130
Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης - Ολοκληρωµένο
Πρόγραµµα Δράσης

1. Για την κάλυψη των δαπανών της αποµάκρυνσης
που προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούµενου Κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 και της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1έως 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Άρθρο 129
Πεδίο εφαρµογής
1. Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην
οµαλή προσαρµογή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς της
ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιµης συµµετοχής,
στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
Οι πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία ένταξής
τους στην ελληνική κοινωνία αποκτούν δικαίωµα υποχρεώσεις, όπως και οι Έλληνες πολίτες. Βασική τους υποχρέωση είναι ο σεβασµός της έννοµης τάξης και των
θεµελιωδών αξιών της ελληνικής κοινωνίας.
2. Οι πολιτικές ένταξης και οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτές εφαρµόζονται σε όλους τους νοµίµως διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών και στα µέλη των οικογενειών τους στο πλαίσιο των ρυθµίσεων, για την οικογενειακή επανένωση. Επίσης, εφαρµόζονται στα παιδιά
των µεταναστών, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και στα µέλη των οικογενειών τους.
3. Η στρατηγική ένταξης των µεταναστών µπορεί να
συνδυάζεται µε δράσεις εξωτερικής πολιτικής αναπτυξιακού χαρακτήρα ως προς τις χώρες προέλευσής τους
µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών κοινωνικοοικονοµικών
συνθηκών για πιθανή επιστροφή τους σε αυτές.

1. Για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στη χώρα το Υπουργείο Εσωτερικών σε
συνεργασία µε τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία και φορείς εφαρµόζει µία Στρατηγική που περιλαµβάνει ένα Ο-
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λοκληρωµένο Πρόγραµµα Δράσης. Η Εθνική Στρατηγική
για την Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών και το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Δράσης βασίζεται στις θεµελιώδεις αρχές:
α) Απουσίας κάθε µορφής διάκρισης, βασισµένης σε
κριτήρια που ορίζει το Ελληνικό Σύνταγµα.
β) Σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών τρίτων χωρών και προστασίας της πολιτιστικής ετερότητας.
2. Το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Δράσης διαρθρώνεται σε τοµεακά προγράµµατα που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν:
α) εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας ιστορίας και πολιτισµού,
β) εκστρατείες ενηµέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών για θέµατα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας,
γ) ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για θέµατα
ξενοφοβίας, εµπορίας ανθρώπων και παράνοµης διακίνησης µεταναστών,
δ) εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και την τοπική αυτοδιοίκηση για
θέµατα µετανάστευσης,
ε) διαπολιτισµική µεσολάβηση,
στ) ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών τρίτων χωρών σε συλλογικές δράσεις στα Συµβούλια Ένταξης Μεταναστών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 131
Επιτροπή Συντονισµού της Μεταναστευτικής
Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης
1. Για το συντονισµό της µεταναστευτικής πολιτικής
συνιστάται Επιτροπή, αποτελούµενη από τους Γενικούς
Γραµµατείς, µε αναπληρωτές τους αρµόδιους Γενικούς
Διευθυντές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών,
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής, η οποία συνέρχεται, όποτε κρίνεται τούτο απαραίτητο µε
πρωτοβουλία του Γενικού Γραµµατέα Πληθυσµού και
Κοινωνικής Συνοχής για ζητήµατα που αφορούν στη νόµιµη µετανάστευση ή του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για ζητήµατα που αφορούν ζητήµατα παράνοµης µετανάστευσης, ασύλου προσφύγων και
δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία θεµάτων
µετανάστευσης (νόµιµης και παράνοµης) και ένταξης, µε
βάση την εξελικτική πορεία του φαινοµένου, η έκδοση
κατευθυντήριων οδηγιών µε σκοπό το συντονισµό των
κατά περίπτωση εµπλεκόµενων φορέων, η παρακολούθηση του έργου τους και η εισήγηση µέτρων θεσµικού
και τεχνικού χαρακτήρα στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό προς την κατεύθυνση αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των σχετικών ζητηµάτων.

Άρθρο 132
Για τη διευκόλυνση του έργου της, η Επιτροπή επικουρείται από Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται
µία φορά ανά εξάµηνο, και έχει ως έργο την προετοιµασία των θεµάτων που εξετάζονται, καθώς και την εισήγηση των κατάλληλων µέτρων. Η ανωτέρω Επιστηµονική
Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τεχνοκράτες, εµπειρογνώµονες και στελέχη των αναφερόµενων, στην παράγραφο
1 του παρόντος, Υπουργείων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και η γραµµατειακή της υποστήριξη,
καθώς και ειδικότερα λειτουργικά ζητήµατα.
Άρθρο 133
Παράβολα-Αναπροσαρµογή προστίµων
1. Η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαµονής συνοδεύεται από παράβολο, το οποίο,
αν για λόγους αµοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά,
ορίζεται ως ακολούθως:
α. Για τις άδειες διάρκειας µέχρις ενός έτους σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β. Για τις άδειες διάρκειας µέχρι δύο έτη σε τριακόσια
(300) ευρώ.
γ. Για τις άδειες διάρκειας µέχρι τρία έτη σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
δ. Για τις άδειες διαµονής µέχρι πέντε έτη σε πεντακόσια (500) ευρώ.
ε. Για τις άδειες διαµονής µέχρι δέκα έτη σε εξακόσια
(600) ευρώ.
2. Το παράβολο, το οποίο καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ. Δεν υπόκεινται στην καταβολή του
ανωτέρω παραβόλου όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαµονής
αόριστης, δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου 109 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί
µακρόν διαµένοντος.
Ειδικά όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας σύµφωνα µε την
παράγραφο της παρ. 1 άρθρου 139 καταβάλλουν παράβολο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ, ενώ για την ανανέωση της εν λόγω άδειας καταβάλλεται κάθε φορά παράβολο ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας διαµονής του άρθρου 109 καταβάλλουν παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ.
3. Η αίτηση για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου των υπαγοµένων στις ρυθµίσεις του άρθρου 18 του
παρόντος συνοδεύεται από παράβολο, το οποίο, αν για
λόγους αµοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζεται σε ποσό ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
4. Τα πρόστιµα και τα παράβολα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο εισπράττονται υπέρ του Δηµοσίου
και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
5. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
6. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Αραβικής Δηµο-
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κρατίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 1245/1982 (Α΄ 45) δεν υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
7. Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της συµφωνίας µεταξύ Ελληνικής Δηµοκρατίας και Καναδά σχετικά µε την κινητικότητα των νέων, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4091/2012 (Α΄ 219) υπόκεινται στην υποχρέωση
καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται
µε σχετική υπουργική απόφαση.
8. Τα παράβολα του άρθρου αυτού εισπράττονται µε
τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου
9. Τα έσοδα από τα παράβολα του παρόντος άρθρου
εµφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδικούς Αριθµούς Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (A΄215).
Άρθρο 134
Ενιαίο πληροφορικό σύστηµα-Τήρηση µητρώου
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της xώρας λειτουργεί πληροφορικό σύστηµα καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση αδειών διαµονής και αποφάσεων επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και κατόπιν γνώµης της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθορίζονται τα
προσωπικά δεδοµένα των πολιτών τρίτων χωρών που
ζουν στην Ελλάδα, τα οποία µπορούν να συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, καθώς και συναρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να τηρούν µητρώο πολιτών τρίτων
χωρών και να αντιµετωπίζονται λοιπές ανάγκες εφαρµογής της σχετικής νοµοθεσίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, οι προϋποθέσεις κοινοποίησής τους στα δικαιούµενα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.
2. Οι αρµόδιοι φορείς των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Υγείας οφείλουν να τηρούν στατιστικά στοιχεία των νοµίµων, των αιτούντων άσυλο και των
παράνοµα ευρισκόµενων πολιτών τρίτων χωρών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.
Άρθρο 135
Επιτροπές
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται πέντε Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωµοδοτούν σχετικά µε τη συνδροµή σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιαίτερων
και ισχυρών δεσµών µε την κοινωνική ζωή της χώρας,
προκειµένου να χορηγηθεί άδεια διαµονής, καθώς και σε
κάθε περίπτωση που παραπέµπεται σε αυτές στο πλαίσιο
χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών. Με απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται ο πρόεδρος, τα
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τους και οι γραµµα-

τείς µε τους αναπληρωτές τους. Με όµοια απόφαση
µπορεί να συστήνονται επιπλέον επιτροπές εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτητα διεκπεραίωσης του έργου τους. Οι επιτροπές αποτελούνται από:
α. Τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών κατηγορίας ΠΕ.
β. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών, που
προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε..
Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης
ασκούν οι υπάλληλοι της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται τους σχετικούς
φακέλους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορούν να συνιστώνται περισσότερες των προβλεποµένων, ανωτέρω, Επιτροπών, εφόσον τούτο επιβάλλεται
για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων.
2. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ειδική τριµελής Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά µε την ύπαρξη προσωρινής ή µόνιµης αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης ισχυρού διαβατηρίου και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ως εξής:
α. έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή αυτού,
β. τον προϊστάµενο του αρµόδιου τµήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αναπληρωτή του υπάλληλο
του ιδίου Τµήµατος και
γ. έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.
Εισηγητής και γραµµατέας στην Επιτροπή ορίζονται υπάλληλοι του αρµόδιου Τµήµατος της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, µε τους αναπληρωτές τους.
3. Σε κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται πενταµελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία
αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από τους οποίους ο ένας είναι ο προϊστάµενός της, ο οποίος και
προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνοµικής
αρχής. Για την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής συνιστάται µία Επιτροπή για κάθε αρµόδια υπηρεσία. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της, ο γραµµατέας µε
τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, µαζί µε τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο γραµµατέας είναι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας.
Με αποφάσεις των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αττικής και Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα, µπορεί να συνιστώνται, σε κάθε αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής
και στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, µέχρι δύο επιπλέον Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για
την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους.
Η συγκρότηση των Επιτροπών, σε κάθε Νοµό Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί να γίνεται και µε υπαλλήλους της, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του
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ίδιου Νοµού, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αντίστοιχης αρµόδιας υπηρεσίας.
Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης της παρούσας
παραγράφου είναι η διατύπωση γνώµης για τη χορήγηση
ή ανανέωση της άδειας διαµονής του πολίτη τρίτης χώρας. Η Επιτροπή, για να διαµορφώσει τη γνώµη της, λαµβάνει υπόψη τα προβλεπόµενα από τις επιµέρους διατάξεις του Κώδικα αυτού στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του πολίτη τρίτης χώρας.
Άρθρο 136
Εποπτεία εφαρµογής
1. Αρµόδιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού, καθώς και για το συντονισµό των συναρµόδιων φορέων, όπως και για την εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για κάθε θέµα που
σχετίζεται µε την είσοδο, διαµονή και ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών.
2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, οι αστυνοµικές,
λιµενικές ή αερολιµενικές αρχές και οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας είναι αρµόδιες να παρακολουθούν την εφαρµογή του Κώδικα αυτού, να διενεργούν ελέγχους
και να βεβαιώνουν τις παραβάσεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και της διαδικασίας βεβαίωσης των παραβάσεων.
Άρθρο 137
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά ανά
κατηγορία εθνικής θεώρησης και τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαµονής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
καθορίζονται ζητήµατα που αφορούν τον τύπο και το περιεχόµενο των αιτήσεων, τη διαδικασία επίδοσης των αδειών διαµονής στους δικαιούχους, καθώς και τον τύπο
της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας
καθορίζεται το σύνολο των κινδύνων που θα πρέπει να
καλύπτονται, κατ’ αναλογία µε τους ηµεδαπούς, προκειµένου να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας πολίτες
τρίτων χωρών που µπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα
σχετικά µε τη διαδικασία καθορισµού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία µετάκλησης για εξαρτηµένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλει κάθε εργοδότης,
ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει προσωπικό για εποχική
εργασία ή ως αλιεργάτες, µε βάση τις θέσεις εργασίας
οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός ηµεροµισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ασφάλισης, ανά
ασφαλιστικό φορέα, όπου αυτό απαιτείται για την ανανέωση των αδειών διαµονής του παρόντος, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος και στις σχετικές
κανονιστικές ρυθµίσεις προβλέπεται ως προϋπόθεση η
διάθεση επαρκών πόρων, το ύψος τούτων, η αναπροσαρµογή τους και ο τρόπος απόδειξης καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το ύψος της δαπάνης της επαναπροώθησης και των κάθε µορφής εξόδων επιστροφής, καθώς
και η διαδικασία απόδοσης του ποσού της σχετικής εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση κατάπτωσής της υπέρ
του Δηµοσίου, από το οικείο πιστωτικό ίδρυµα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
9. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των κατά
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών µπορεί να καθορίζονται
και άλλες κατηγορίες αδειών πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο
τύπος της άδειας διαµονής για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των
κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικό θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζεται το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία βεβαίωσης των προστίµων του Κώδικα αυτού.
12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζεται το ύψος
της επένδυσης, η αρµόδια υπηρεσία και τα δικαιολογητικά για την έγκριση σκοπιµότητας που απαιτείται για την
υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος,
καθώς και ο αριθµός των προσώπων που είναι απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της επένδυσης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται τα έγγραφα, µε τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται οι πολίτες τρίτων χωρών που στερούνται
ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος εφοδιασµός τους από τις διπλωµατικές αρχές
της χώρας τους.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ορίζονται τα κριτήρια ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτηµάτων οικογενειακής επανένωσης.
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15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών µπορεί να καθορίζεται διαφορετικά η διαδικασία καταβολής των παραβόλων του άρθρου 133.
Άρθρο 138
Κωδικοποίηση
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο αυτοτελές κείµενο όλες οι διατάξεις που αφορούν στην είσοδο και διαµονή αλλοδαπών
στην Ελλάδα, στις διαδικασίες επιστροφής και αποµάκρυνσής τους από τη χώρα στα ζητήµατα ασύλου και
διεθνούς προστασίας, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης που αφορά ζητήµατα µεταχείρισης αλλοδαπών.
2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηµατική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, η νέα αρίθµηση
των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων
σε περισσότερα και γενικά κάθε αναµόρφωση των υπό
κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νοµοτεχνική
κατάστρωσή τους, χωρίς καµία νοηµατική αλλοίωση ή
µεταβολές ορολογίας, καθώς και η προσαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και
άλλων οργάνων στο υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των
κεντρικών και αποκεντρωµένων κρατικών υπηρεσιών,
των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν υπάρξει αµφιβολία
στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το
αρχικό κείµενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθµίζονται τα θέµατα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία
της.
4. Μελλοντικές αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνονται µε τροποποίηση του εν λόγω διατάγµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 139
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαµονής
σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005, εφόσον συµπληρώσει δεκαετή νόµιµη διαµονή στην Ελλάδα
κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήµατος, δικαιούται να λάβει άδεια διαµονής διάρκειας δέκα (10) ετών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας. Για τη συµπλήρωση της δεκαετούς νόµιµης διαµονής προσµετράται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο ενδιαφερόµενος κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαµονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.
Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρµόδιας αρχής που χορή-

γησε την τελευταία άδεια διαµονής, εφόσον ο αιτών: α)
διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του
υποχρεώσεις, γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για
µία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.
2. Άδειες διαµονής αόριστης διαρκείας µετατρέπονται
αυτοδικαίως σε άδειες διαµονής δεκαετούς διάρκειας
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την επανέκδοσή τους. Για την απόκτηση της άδειας διαµονής
δεκαετούς διάρκειας σύµφωνα µε την παρούσα δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
3. Οι άδειες διαµονής που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386/2005, καθώς
και αυτές που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα για
την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του παρόντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος,
και εφόσον ο ενδιαφερόµενος: α) αποδεικνύει συνεχή
διαµονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και γ) διαθέτει πλήρη κάλυψη
ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, η
άδεια διαµονής του, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των
διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανανεώνεται για τρία
(3) έτη κάθε φορά και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα µε κριτήριο την εργασιακή ή
επαγγελµατική δραστηριότητα που ασκούσαν µε τη δεκαετή ή αόριστης διάρκειας άδεια διαµονής που κατείχαν.
4.α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76
του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/ 2002
(Α΄ 102), αντικαθίστανται από άδειες διαµονής ετήσιας
διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν
οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να διαµένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω
άδειας διαµονής υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες
εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.
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 επίσης η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης
αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριό-
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τητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαµονής χορηγείται αυτοτελώς
στα µέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγµένα συγκατοικούσαν µε αυτόν επί τριετία πριν την
έκδοση απόφασης σχετικά µε την οµογενειακή τους ιδιότητα και εξακολουθούν να διαµένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει
προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόµισε
και όχι τα µέλη της οικογένειάς του.
5. α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα Ελληνική ιθαγένεια χορηγείται άδεια διαµονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτησή
τους ενώπιον των αρµόδιων υπηρεσιών του τόπου διαµονής τους εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της
σχετικής απόφασης.
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 και στα µέλη
της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγµένα
συγκατοικούσαν µε αυτόν επί τριετία 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 µέλη της
οικογένειάς του.
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 εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Άδειες διαµονής που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού, µε βάση τις διατάξεις του
ν. 3386/2005 και αντιστοιχούν σε προσωρινό καθεστώς
διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα παραµένουν σε ισχύ έως τη λήξη της διάρκειας ισχύος τους.
7. Άδειες διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία έτη κάθε
φορά, εφόσον:
α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και

β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές
υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθµός ηµεροµισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα.
8. Εκκρεµείς αιτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους που
κατατέθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα στο Υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζονται από την
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου.
9. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα εξετάζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
σε αυτόν.
10. Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται σε ανανέωση
µεταβατικών τύπων αδειών διαµονής έχουν διάρκεια ισχύος δύο έτη.
11. Η ισχύς των αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας που λήγουν από 1.1.2014 έως και
30.4.2014, παρατείνονται αυτοδικαίως έως και πέντε µήνες από την ηµεροµηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη
έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά το χρονικό διάστηµα της πεντάµηνης παράτασης ο πολίτης τρίτης χώρας είναι νόµιµα διαµένων στην Ελληνική Επικράτεια. Αιτήµατα ανανέωσης των ως άνω αδειών διαµονής
δύνανται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι επικαλούνται σπουδαίο λόγο. Με απόφαση του κατά τόπον Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αιτήµατα ανανέωσης αδειών διαµονής δύνανται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο
το χρόνο της παράτασης.
β) Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση
ή την ανανέωση άδειας διαµονής που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
3386/2005, έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού.
12. Αιτήµατα ανανέωσης άδειας διαµονής πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτηµένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου ή για άδεια διαµονής µακράς διάρκειας, καθώς και αιτήµατα µελών των οικογενειών τους στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση, που υποβλήθηκαν κατά τα έτη
2010, 2011, 2012 και 2013 και εκκρεµούν προς απόρριψη, στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, λόγω µη συµπλήρωσης του απαιτούµενο αριθµού ηµερών
ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται µε την κ.υ.α. 15055/
546/2011 (Β΄ 1886), ανανεώνονται, υπό την προϋπόθεση
ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, κατά την ηµεροµηνία
υποβολής του σχετικού αιτήµατος.
Στις παραπάνω ρυθµίσεις υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαµονής λήγουν έως
30.9.2014.
Στις ρυθµίσεις του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου υπάγονται επίσης αιτήµατα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, λόγω µη
πλήρωσης της ως άνω προϋπόθεσης, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν ασκήσει ένδικα
µέσα µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα
και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τα
ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα και ένδικα µέσα. Για την υπαγωγή των τελούντων υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας στις ρυθµίσεις του εδαφίου α΄ υπο-
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βάλλεται σχετική αίτηση έως τις 30.6.2014, στην οποία,
πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπει ο παρών Κώδικας για την ανανέωση άδειας διαµονής, επισυνάπτεται η παραίτηση του ενδιαφερόµενου από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήµατα και µέσα.
Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχουν τριετή διάρκεια
διαµονής και ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Κώδικα εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίσουν συµπληρωµατικό παράβολο ύψους εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.
Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο και λήγουν κατά τα έτη 2013 και
2014 και οι οποίες ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο ή για
την απόκτηση άδειας µακράς διαµονής, σύµφωνα µε τα
διαλαµβανόµενα στην περίπτωση Ζ΄ του άρθρου 7 του
παρόντος Κώδικα, δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις για τη
συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού ενσήµων.
13. 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 90 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. Το
σχετικό αίτηµα υποβάλλεται µέχρι 31.12.2014.
14. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαµονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 περίπτωση θ΄ του ν. 3386/2005, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 109 του παρόντος
Κώδικα, εάν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, των διατάξεων του Κώδικα
αυτού, δεν είχε καταστεί δυνατή η ανανέωσή τους για έναν από τους λόγους του νόµου και συνεχίζουν έκτοτε
να διαµένουν στη χώρα. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει
να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
15. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3386/2005, σε ρυθµίσεις ενσωµάτωσης οδηγιών της ΕΕ και σε κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του
ν. 3386/2005, εννοούνται εφεξής οι κατά περιεχόµενο αντίστοιχες ρυθµίσεις του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο 140
Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και µε την επιφύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) και οι κανονιστικές
πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου
νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της εποµένης
παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 1, 18 και 19 του
ν. 3536/2007 (Α΄ 42), το άρθρο 28 του ν. 3613/2007
(Α΄203), η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του ν. 3731/
2008 (Α΄ 263), οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 του άρθρου 40
του ν. 3731/ 2008, η περίπτωση η΄ του άρθρου 45 του ν.
3731/2008, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 του ν.
3801/2009 (Α΄ 163), το άρθρο 43 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7
), οι παράγραφοι 4, 7 και 9 του άρθρου 7 του ν.
4018/2011 (Α΄ 215), τα άρθρα 22 - 41 του ν.

4071/2012(Α΄85), το άρθρο 6 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90 και
τα προεδρικά διατάγµατα 150/2006 (Α΄ 160), 128/ 2008
(Α΄ 190) και 101/2008, (Α΄ 157), οι παράγραφοι 4, 5 και 6
του άρθρου 11 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), το άρθρο 94 του
ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και το άρθρο 31 του ν. 4115/ 2013
(Α΄ 24).
2. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 76,
77, 78, 80, 81, 82, 83 και 89 (παράγραφοι 1-3), του ν.
3386/2005, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 3536/ 2007 (Α΄ 42), οι διατάξεις της παραγράφου
8 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), το π.δ.
106/2007 (Α΄ 135), και οι υπ’ αριθ. 23443/11 (Β΄ 2225)
και 15055/546/2011 (Β΄ 1886) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
3. Το π.δ. 131/2006 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε µε
τα προεδρικά διατάγµατα 167/2008 (Α΄ 223) και
113/2013 (Α΄146) διατηρείται σε ισχύ, εφαρµοζόµενο αποκλειστικά για την οικογενειακή επανένωση των υπαγόµενων στις ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθεσίας για
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.»
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) µήνες µετά τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως πλην
των διατάξεων του άρθρου 139 παράγραφος 11 που ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014
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Αριθµ.31/4/ 2014
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»
Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου, θεσπίζεται Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, ο οποίος συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.
6 του Συντάγµατος από αρµόδια Επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 24 του ν. 4151/2013.

Ι. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται ο ανωτέρω Κώδικας,
µε τον οποίο επικαιροποιούνται και συγκεντρώνονται σε
ενιαίο κείµενο διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και
θεσπίζονται νέες, µε σκοπό την τροποποίηση – συµπλήρωση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου µεταναστευτικής πολιτικής. Με τις εν λόγω διατάξεις, που διακρίνονται σε τρία µέρη, προβλέπονται µεταξύ άλλων τα εξής:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για τη διέλευση από τα
σύνορα και τη διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.
Ειδικότερα:
1. Δίδονται οι απαραίτητοι ορισµοί, καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων και ρυθµίζονται όλα τα
θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία εισόδου – εξόδου πολιτών τρίτων χωρών στο ελληνικό έδαφος. (άρθρα 1 – 5)
2. Καταργείται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των ιατρικών εξετάσεων που πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης
χώρας δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, προκειµένου να του αναγνωρισθεί το δικαίωµα διαµονής. Εφεξής, οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται µε εντολή
του υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού Γραµµατέα Α-

ποκεντρωµένης Διοίκησης, µόνο εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο. (άρθρο 6)
3. Επανακαθορίζονται και µειώνονται σε αριθµό οι τύποι αδειών διαµονής.
Θεσπίζεται άδεια διαµονής ειδικού σκοπού στην οποία
ενσωµατώνονται υφιστάµενες σήµερα κατηγορίες αδειών για εργασία και επαγγελµατικούς λόγους.
Για τις οριζόµενες περιπτώσεις προσωρινής διαµονής
(εποχική εργασία, αλιεργάτες, µέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων κ.λπ.), η χορηγούµενη άδεια διαµονής αντικαθίσταται από ειδική κατά περίπτωση θεώρηση εισόδου.
Όσον αφορά στις άδειες διαµονής µακράς διάρκειας,
καταργούνται οι άδειες αόριστης διάρκειας ενώ θεσπίζεται η άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς και η άδεια δεκαετούς διάρκειας (σήµερα, προβλέπεται µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις η χορήγηση δεκαετούς διάρκειας).
Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων, αυξάνεται
η ισχύς της αρχικής άδειας διαµονής από το ένα (1) στα
δύο (2) έτη και της εκάστοτε ανανέωσής από τα δύο (2)
στα τρία (3) έτη.
(άρθρο 7)
4.α. Ορίζονται ρητά, ως υπηρεσίες µια στάσης, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες
είναι αρµόδιες για τη χορήγηση/ ανανέωση αδειών διαµονής.
β. Τίθεται προθεσµία εντός τη οποίας επιδίδονται οι απορριπτικές αποφάσεις ή αποφάσεις για ανάκληση αδειών διαµονής. Η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων διενεργείται µε έγγραφη κλήση.
(άρθρα 8 – 10)
5. Επανακαθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία όσον αφορά στη διαµονή πολιτών τρίτων χωρών για εργασία και άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Συγκεκριµένα:
α. Ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού θέσεων για εξαρτηµένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων
χωρών διενεργείται σε επίπεδο Περιφέρειας, µε κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν γνώµης των οριζόµενων
φορέων (σήµερα, αρµόδιες είναι επιτροπές της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, οι οποίες καταργούνται). Οµοίως,
µε κοινή υπουργική απόφαση, µπορεί να αναστέλλεται η
µετάκληση πολιτών τρίτων χωρών, για λόγους εθνικού
συµφέροντος, εθνικής οικονοµίας ή διµερών σχέσεων.
β. Ορίζεται ότι, ο κάτοχος άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία που ανανεώνει την άδεια αυτή, αποκτά
πρόσβαση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
Επιτρέπεται στον κάτοχο άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία να ασκήσει ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα µόνον εφόσον αποκτήσει άδεια διαµονής
µακράς διάρκειας (δεύτερης γενιάς).
γ. Όσον αφορά στη χορήγηση / ανανέωση αδειών για
επενδυτική δραστηριότητα:
- θεσπίζεται νέα διαδικασία,
- καταργείται ο περιορισµός ελάχιστου ύψους επένδυσης (300.000 ευρώ ανά επένδυση),
- τίθεται όριο εισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών,
µέχρι δέκα (10) αναλόγως του ύψους της επένδυσης,
- αυξάνεται από τα τρία (3) στα πέντε (5) έτη, η διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαµονής και της ανανέωσής της,
- εντάσσονται στις νέες ρυθµίσεις και επενδύσεις που
πραγµατοποιούνται από λειτουργούσες ηµεδαπές επι-
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χειρήσεις ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.),
- προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαµονής δεκαετούς
διάρκειας για «στρατηγικές επενδύσεις» (ισχύουν παρόµοιες ρυθµίσεις και σήµερα), η σχετική όµως θεώρηση
εισόδου χορηγείται ατελώς.
δ. Καταργούνται οι υφιστάµενοι τύποι αδειών διαµονής που χορηγούνται για την προσωρινή διαµονή πολιτών τρίτων χωρών, (ως εποχικώς εργαζοµένων, ως αλιεργατών, ως µελών καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, µε
σκοπό την παροχή υπηρεσίας, εφόσον µετακινούνται από επιχείρηση εγκαταστηµένη στην Ε.Ε., στον ΕΟΧ, ή σε
τρίτη χώρα κ.λπ.). Για τις περιπτώσεις αυτές, χορηγείται
εθνική θεώρηση εισόδου, από τις αρµόδιες προξενικές
αρχές, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρα 11 – 18)
6. Συµπληρώνεται το πλαίσιο για τη χορήγηση/ ανανέωση αδειών διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι :
α. Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται και οι ουσιώδεις µάρτυρες εγκληµατικών ή ρατσιστικών πράξεων,
καθώς και πολίτες τρίτων χωρών των οποίων απορρίπτεται η αίτηση για διεθνή προστασία, µε την επιφύλαξη
των ρυθµίσεων του π.δ. 114/2010.
β. Οι άδειες εκδίδονται κατά περίπτωση από τον υπουργό Εσωτερικών ή τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
(άρθρα 19 – 20)
7. Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο χορήγησης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών – ιδιοκτήτες ακινήτων
στη χώρα µας, στους οποίους χορηγείται άδεια διαµονής
πενταετούς διάρκειας µε την καταβολή του αντίστοιχου
παραβόλου.
(άρθρο 21)
8.α. Επαναλαµβάνονται ισχύουσες κατά βάση ρυθµίσεις σχετικά µε τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις
κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών, των εµπλεκόµενων
φορέων και ιδιωτών, όσον αφορά στην εφαρµογή του
Κώδικα.
β. Τίθεται ανώτατο όριο έξι µηνών ετησίως, για τις
προσωρινές απουσίες των πολιτών τρίτων χωρών που
διαµένουν νόµιµα στη χώρα µας.
γ. Μειώνεται το ύψος των προστίµων, από διακόσια
(200) σε πενήντα (50) ευρώ, (και από 400 σε 100 ευρώ
σε περίπτωση υποτροπής), τα οποία επιβάλλονται σε πολίτες τρίτων χωρών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
δ. Δεν επιβάλλονται τα προβλεπόµενα πρόστιµα σε αεροπορικές /ναυτιλιακές εταιρείες και φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που εµπλέκονται στη µεταφορά πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα µας, εφόσον αποδεικνύουν τεκµηριωµένα ότι έχουν λάβει µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες φέρουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.
(άρθρα 22 – 31)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Περιλαµβάνονται διατάξεις για τις άδειες διαµονής
που χορηγούνται βάσει της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και λοιπών ειδικότερων ρυθµίσεων.
Ειδικότερα:
1. Επαναλαµβάνονται, χωρίς ουσιώδεις µεταβολές, ισχύουσες ρυθµίσεις σχετικά µε την εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών:
- µε σκοπό τις σπουδές και την εθελοντική υπηρεσία,
σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/114 ΕΚ,

- για τους λοιπούς αναφερόµενους λόγους (συµµετοχή σε προγράµµατα, παραγωγικές σχολές, απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, κ.λπ.),
- ως θύµατα εµπορίας ανθρώπων/παράνοµης διακίνησης µεταναστών κατά την Οδηγία 2004/81 ΕΚ,
- για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας.
Επισηµαίνεται, ότι οι πολίτες τρίτων χωρών µε άδεια
διαµονής για σπουδές, επιτρέπεται να εργάζονται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η χορηγούµενη σήµερα σχετική έγκριση από την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
(άρθρα 32 – 69)
2. Μεταβάλλεται το πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών
διαµονής, για λόγους οικογενειακής επανένωσης και ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την οικογενειακή επανένωση, καθώς και η διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτήσεων. Ειδικά, για την ανανέωση των εν λόγω αδειών, απαιτείται µόνο η εκπλήρωση
των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του
συντηρούντος (σήµερα, απαιτείται και η διάθεση συγκεκριµένου εισοδήµατος).
β. Για τα τέκνα που ενηλικιώνονται, η αυτοτελής άδεια διαµονής είναι τριετής και δεν µπορεί να υπερβεί το
21ο έτος της ηλικίας τους, ενώ µπορεί να ανανεώνεται
για µια ακόµη τριετία (σήµερα, οι άδειες αυτές είναι ετήσιες και ανανεώνονται ανά έτος έως τη συµπλήρωση του
ίδιου ηλικιακού ορίου).
Η εν λόγω ρύθµιση καταλαµβάνει και τους πολίτες τρίτων χωρών που κατά την ενηλικίωσή τους διέµεναν νόµιµα στη χώρα µας, µε οριστικό τίτλο διαµονής ανεξάρτητα από την αρχή έκδοσής του.
γ. Θεσπίζονται ρητά οι όροι και οι προϋποθέσεως για
την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών που είναι
µέλη οικογένειας Έλληνα, για τους οποίους εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του Κώδικα.
(άρθρα 70 – 88)
3. Επανακαθορίζεται, επίσης, το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών που είναι επί µακρόν διαµένοντες,
σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2003/109/ΕΚ και 2011/51/ΕΕ.
Μεταξύ άλλων:
α. Επεκτείνεται η εφαρµογή του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
β. Μειώνεται το ύψος του εισοδήµατος που πρέπει να
διαθέτει ο ενδιαφερόµενος για την υπαγωγή του στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος και ορίζεται ίσο µε
τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξηµένες κατά 10% για το σύνολο των συντηρούµενων
µελών (σήµερα προσαυξάνονται κατά 15% για κάθε συντηρούµενο µέλος).
γ. Προσαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε
τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία απονοµής
του καθεστώτος και τα παρεπόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, λόγω της εφαρµογής τους και για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Για τους συγκεκριµένους,
στη διαδικασία εµπλέκεται κατά λόγο αρµοδιότητας και
η Υπηρεσία Ασύλου. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
στους οποίους χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, οφείλουν να παραδώσουν την άδεια διαµονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία παύει αυτοδικαίως.
(άρθρα 89 – 108)
4. Θεσπίζεται «άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς», πενταετούς διάρκειας, η οποία χορηγείται σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή ο-
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λοκλήρωσαν τις σπουδές στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο, εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
Η εν λόγω άδεια παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώµατα
του επί µακρόν διαµένοντος και ανανεώνεται ανά πενταετία, µε την προσκόµιση της προηγούµενης άδειας. Επίσης, η άδεια αυτή ανανεώνεται οποτεδήποτε κατά το
διάστηµα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς
του επί µακρόν διαµένοντος.
(άρθρο 109)
5. Επαναλαµβάνονται ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε
τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» σε πολίτες τρίτων
χωρών που εισέρχονται στη χώρα µας, µε σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης.
(άρθρα 110 – 128)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Περιλαµβάνονται διατάξεις για την πολιτική κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών και τη ρύθµιση
οργανωτικών θεµάτων των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών,
εισάγονται δε µεταβατικές διατάξεις ως προς την εφαρµογή του Κώδικα.
Ειδικότερα :
1.α. Επαναλαµβάνονται ισχύουσες κατά βάση διατάξεις για την πολιτική κοινωνικής ένταξης και το σχετικό
Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Δράσης.
β. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση της Επιτροπής Συντονισµού της Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης, η οποία αποτελείται από τους Γενικούς Γραµµατείς των µνηµονευόµενων υπουργείων (σήµερα συγκροτείται από τους οικείους Υπουργούς). Η επιστηµονική επιτροπή που την επικουρεί στο έργο της, συνέρχεται µια φορά ανά εξάµηνο (αντί τριµήνου που προβλέπεται σήµερα).
(άρθρα 129 – 132)
2. Η πολιτική είσπραξης, υπέρ του Δηµοσίου, παραβόλου για τη χορήγηση / ανανέωση αδειών διαµονής σε
πολίτες τρίτων χωρών παραµένει κατά βάση η ίδια, µε
τις εξής όµως µεταβολές:
α. Θεσπίζεται παράβολο ύψους:
- πεντακοσίων (500) ευρώ για τις άδειες διαµονής µέχρι πέντε (5) έτη,
- εξακοσίων (600) ευρώ, για τις άδειες διαµονής µέχρι
δέκα (10) έτη,
- τριακοσίων (300) ευρώ, για τις άδειες διαµονής δεύτερης γενιάς.
β. Μειώνεται από τα εξακόσια (600) στα τετρακόσια
ευρώ (400) το ύψος του παραβόλου για την υπαγωγή
στο καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος. Συγκεκριµένες
κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής του παραβόλου αυτού.
γ. Στις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για προσωρινή διαµονή, καταβάλλεται παράβολο
ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150), εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά για λόγους αµοιβαιότητας.
δ. Με κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζεται το ύψος
του παραβόλου που καταβάλλουν οι υπαγόµενοι στις
ρυθµίσεις της συµφωνίας Ελλάδας – Καναδά για την κινητικότητα των νέων.
ε. Τα ανωτέρω παράβολα, εισπράττονται µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου. Πάντως, µε κοινή υπουργική απόαφαση µπορεί να καθορισθεί διαφορετικός
τρόπος είσπραξης.
(άρθρο 133)
3.α. Προβλέπεται ρητά η τήρηση και στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, εκτός από το υπουργείο Εσωτερικών,

πληροφοριακού συστήµατος καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων για τις άδειες διαµονής και τις αποφάσεις επιστροφής των πολιτών τρίτων χωρών. Επιπλέον
τα υπουργεία Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόµενα στατιστικά
στοιχεία.
β. Ρυθµίζονται όλα τα θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών που λειτουργούν
κατ’ εφαρµογή του Κώδικα. Οι υφιστάµενες επιτροπές
που γνωµοδοτούν στο πλαίσιο χορήγησης αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα καταργούνται.
γ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την
έκδοση διοικητικών πράξεων που υλοποιούν τις διατάξεις του Κώδικα. Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για
την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, µε το οποίο κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο όλες οι διατάξεις αφορούν στην είσοδο και διαµονή αλλοδαπών στη χώρα
µας, στις διαδικασίες επιστροφής, στα ζητήµατα ασύλου
και διεθνούς προστασίας κ.λπ.. Προς τούτο, συγκροτείται Επιτροπή Κωδικοποίησης, µε κοινή υπουργική απόφαση.
(άρθρα 134 – 138)
4. Θεσπίζονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις αναφορικά µε την εφαρµογή του Κώδικα και µεταξύ άλλων ορίζονται τα εξής:
α. Πολίτης τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαµονής
που συµπληρώνει δεκαετή νόµιµη διαµονή στη χώρα µας
κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήµατος, δικαιούται άδεια διαµονής δεκαετούς
διάρκειας, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
Για την απόκτηση της άδειας καταβάλλει παράβολο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ.
β. Άδειες διαµονής αόριστης διάρκειας µετατρέπονται
αυτοδικαίως σε άδειες δεκαετούς διάρκειας κατά την επανέκδοσή τους, χωρίς την καταβολή παραβόλου.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις για το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, συγκεκριµένων αδειών δεκαετούς διάρκειας, εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω άδειες ανανεώνονται ανά τριετία.
δ. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα
Ελληνική ιθαγένεια, χορηγείται άδεια διαµονής ετήσιας
διάρκειας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
ε. Άδειες διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος
του Κώδικα, ανανεώνονται για τρία έτη, εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις.
στ. Παρατείνεται αυτοδικαίως και για πέντε µήνες από τη λήξη της, η ισχύς αδειών που λήγουν από 1.1.2014
έως και 30.4.2014.
ζ. Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης αδειών διαµονής, µε µόνη προϋπόθεση την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας
σε ισχύ και µε την καταβολή συµπληρωµατικού παραβόλου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, εφόσον τα σχετικά αιτήµατα ανανέωσης έχουν υποβληθεί κατά τα έτη
2010 έως και 2013 και εκκρεµούν προς απόρριψη λόγω
µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού ηµερών ασφάλισης.
θ. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα υπαγωγής στο
καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, πολιτών τρίτων
χωρών που δεν πληρούν την προϋπόθεση για την κατο-
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χή επαρκούς εισοδήµατος, για τους οποίους θεσπίζονται
µειωµένα εισοδηµατικά κριτήρια.
(άρθρο 139)
5. Μνηµονεύονται οι καταργούµενες και οι διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις.
(άρθρο 140)

ΙΙ. Με το άρθρο δεύτερο, καθορίζεται η έναρξη ισχύος
των προτεινόµενων ρυθµίσεων.
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις και ιδίως από τον
επανακαθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων και των
διαδικασιών για την είσοδο και διαµονή πολιτών τρίτων
χωρών στην ελληνική επικράτεια, προκαλούνται επί του
Κρατικού Προϋπολογισµού, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ενδεχόµενη µείωση εσόδων από τη µείωση του ύψους: α) των προστίµων που επιβάλλονται σε πολίτες
τρίτων χωρών, για µη τήρηση των υποχρεώσεών τους, β)
του απαιτούµενου παραβόλου για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος. Η εν λόγω µείωση
εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα παραβάσεων, αριθµός αδειών κ.λπ.).
(άρθρα 24 παρ.1 και 133 παρ. 2)
2. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης, από την αναµενόµενη µείωση του διοικητικού φόρτου των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών (κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των εξετάσεων για την πιστοποίηση της υγείας
των εισερχοµένων, αύξηση της διάρκειας ισχύος των αδειών, αντικατάσταση αδειών για προσωρινή διαµονή από ειδική θεώρηση εισόδου κ.λπ.).
(άρθρα 6, 7 παρ. 5 και 18)
3. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από τον επανακαθορισµό των προϋποθέσεων κυρίως για την υπαγωγή στο καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος και την ανανέωση αδειών διαµονής, καθώς και από τη θέσπιση παραβόλων για
τις άδειες διαµονής διάρκειας έως πέντε και έως δέκα έτη.
(άρθρα 89, 133 παρ. 1 και 139)
Πάντως, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του επισπεύδοντος Υπουργείου, η ανωτέρω µείωση εσόδων αναµένεται να υπερκαλυφθεί, από την αύξηση εσόδων που συνεπάγεται η διεύρυνση της βάσης για την οποία έχει εφαρµογή ο Κώδικας, σύµφωνα τόσο µε τις πάγιες όσο και µε
τις µεταβατικές διατάξεις του.
(άρθρα 89, 109, 139)
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου και
ιδίως από τον επανακαθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την είσοδο και διαµονή
πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, ενδέχεται να επέλθει µείωση των δηµοσίων εσόδων, από τη
µείωση του ύψους: α) των προστίµων που επιβάλλονται
σε πολίτες τρίτων χωρών, για µη τήρηση των υποχρεώ-

σεών τους, β) του απαιτούµενου παραβόλου για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος. Η εν
λόγω µείωση εσόδων εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (συχνότητα παραβάσεων, αριθµός αδειών κ.λπ.).
(άρθρα 24 παρ.1 και 133 παρ. 2)
Η ανωτέρω µείωση θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού, καθώς και
από τα αναµενόµενα έσοδα λόγω της εφαρµογής των
διατάξεων του Κώδικα, για την υπαγωγή στο καθεστώς
επί µακρόν διαµένοντος, την ανανέωση αδειών διαµονής
και τη θέσπιση παραβόλων για τις άδειες διαµονής διάρκειας έως πέντε και έως δέκα έτη.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

