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Δγκύκλιορ απιθ. 12
Θέμα: Παποσή οδηγιών για ηην οπθή εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος Κώδικα Μεηανάζηεςζηρ
και Κοινυνικήρ Ένηαξηρ πος ιζσύοςν από ηην ημεπομηνία δημοζίεςζήρ ηος, ήηοι ηυν
παπαγπάθυν 11 και 12 ηος άπθπος 138 ηος ν. 4251/2014.
Διζαγυγή
Όπσο γλσξίδεηε, ζην ΦΕΚ Α΄ 80 δεκνζηεχηεθε ν λ. 4251/2014 « Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο
θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
Σηνλ ππφςε λφκν, εθεμήο Κψδηθα, ελζσκαηψλνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ λ.3386/2005 θαη
άιισλ 19 ηξνπνπνηεηηθψλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, 6 πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ελψ γίλεηαη
πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εθαξκνζηηθψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ. Ο
Κψδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο απνηειείηαη απφ 139 άξζξα.
Τν πξψην κέξνο ηνπ Κψδηθα απνηειείηαη απφ 8 θεθάιαηα θαη πεξηιακβάλεη ηα άξζξα 1
έσο 31. Τν πξψην θεθάιαην πεξηέρεη γεληθέο δηαηάμεηο. Τν δεχηεξν θεθάιαην πεξηέρεη ξπζκίζεηο
γηα ηε δηαδηθαζία εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηε ρψξα. Τν ηξίην θεθάιαην πεξηέρεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά
κε ην δηθαίσκα δηακνλήο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο δηαηππψζεηο. Τν ηέηαξην θεθάιαην
πεξηέρεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηακνλή γηα εξγαζία θαη άζθεζε επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Τν πέκπην θεθάιαην πεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε αδεηψλ
δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο θαη άιινπο ιφγνπο. Τν έθην θεθάιαην πεξηέρεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε
ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο θπξψζεηο. Τν έβδνκν θεθάιαην πεξηέρεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά
κε ηελ αλάθιεζε άδεηαο δηακνλήο θαη ηηο δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο, ελψ ην φγδνν θεθάιαην
πεξηέρεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ππνρξεψζεηο ππεξεζηψλ, ππαιιήισλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ,
εξγνδνηψλ, κεηαθνξέσλ θ.α.
Τν δεχηεξν κέξνο ηνπ Κψδηθα απνηειείηαη απφ 6 ηκήκαηα θαη πεξηιακβάλεη ηα άξζξα 31
έσο 127. Τν πξψην ηκήκα πεξηέρεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζδνρή πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε
ζθνπφ ηηο ζπνπδέο , ηελ εζεινληηθή ππεξεζία θαη άιιεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
2004/114 ΕΚ. Τν δεχηεξν ηκήκα πεξηέρεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζδνρή πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ ή παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
2004/81/ΕΚ (άξζξα 49 έσο 56). Τν ηξίην ηκήκα πεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηελ εηδηθή δηαδηθαζία
εηζδνρήο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία
2005/71/ΕΚ (άξζξα 57 έσο 68). Τν ηέηαξην ηκήκα πεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζδνρή πνιηηψλ
ηξίησλ ρσξψλ γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2003/86/ΕΚ θαη ξπζκίζεηο
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γηα ηα κέιε νηθνγέλεηα Έιιελα πνιίηε (άξζξα 69 έσο 87). Τν πέκπην ηκήκα πεξηέρεη ξπζκίζεηο
γηα ην θαζεζηψο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 2003/109/ΕΚ ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2003, θαζψο θαη ξπζκίζεηο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2011/51/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 11εο Μαΐνπ 2011 πνπ ηξνπνπνηεί ηελ νδεγία 2003/109/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ
επεθηείλνληαο ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο δηεζλνχο πξνζηαζίαο (άξζξν 88 έσο
108). Τν έθην ηκήκα πεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζδνρή πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηελ
απαζρφιεζε πςειήο εηδίθεπζεο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/50/ΕΚ (άξζξν 109 έσο 127).
Τν ηξίην κέξνο ηνπ Κψδηθα απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα θαη πεξηιακβάλεη ηα άξζξα
128 έσο 139. Τν πξψην θεθάιαην πεξηέρεη ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε Τν δεχηεξν
θεθάιαην πεξηέρεη ξπζκίζεηο νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα. Τν ηξίην θεθάιαην πεξηέρεη κεηαβαηηθέο
ξπζκίζεηο.
Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, πιελ ησλ κεηαβαηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 138, είλαη ε 01-06-2014.
Η παξνχζα εγθχθιηνο ζθνπφ έρεη ηελ παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ, ήηνη ησλ παξαγξάθσλ
11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 138.
Δνόηηηα Α΄
Α1.Δθαπμογή ηυν διαηάξευν ηηρ παπαγπάθος 11 πεπ. (α) ηος άπθπος 138
Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. (α ) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 138, πξνβιέπνπλ φηη παξαηείλεηαη
απηνδίθαηα, έσο θαη πέληε κήλεο απφ ηε ιήμε ηνπο, ε ηζρχο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνιηηψλ ηξίησλ
ρσξψλ νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ ηεο Φψξαο θαη ιήγνπλ απφ 01.01.2014 έσο θαη 30.04.2014.
Γικαιούσοι
Πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαηέρνπλ άδεηεο δηακνλήο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ λ. 3386/2005, ησλ π.δ.
πνπ ελζσκαηψλνπλ θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαη’
εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3386/2005, φπσο ηζρχεη, απφ ηηο ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη
Μεηαλάζηεπζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ ηεο Φψξαο θαη ιήγνπλ απφ 01.01.2014 έσο
θαη 30.04.2014.
Σηην παπάηαζη ιζσύορ ηυν αδειών διαμονήρ δεν πεπιλαμβάνονηαι οι άδειερ διαμονήρ πος
εκδίδονηαι από ηη Γ/νζη Μεηαναζηεςηικήρ Πολιηικήρ ηος Υποςπγείος Δζυηεπικών και οι
Διδικέρ Βεβαιώζειρ Νόμιμηρ Γιαμονήρ.
Εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη δελ παξαηείλνληαη νη άδεηεο δηακνλήο γηα
νηθνγελεηαθή επαλέλσζε πνπ ε ηζρχο ηνπο είλαη ηζφρξνλε ηεο εκεξνκελίαο ελειηθίσζεο ηνπ
ζπληεξνχκελνπ ηέθλνπ.
Γιάπκεια παπάηαζηρ
Οη παξαπάλσ άδεηεο δηακνλήο παξαηείλνληαη γηα πέληε κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο,
ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ.
Σε αληίζεζε κε παξαηάζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο
παξάηαζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ ιήγνπλ εληφο ηνπ παξαπάλσ νξηζζέληνο δηαζηήκαηνο, δελ
είλαη θνηλή αιιά αθνξά ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά (ι.ρ. άδεηα δηακνλήο πνπ ιήγεη
31.01.2014 παξαηείλεηαη έσο ηελ 30.06. 2014, ελψ άδεηα δηακνλήο πνπ ιήγεη 30.04.2014,
παξαηείλεηαη έσο 30.09.2014).
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Υποβολή αίηηζηρ ανανέυζηρ
Η αίηεζε αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ εληάζζνληαη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ ππφςε
δηαηάμεσλ, ππνβάιιεηαη πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ζπλππνινγηδφκελεο ηεο παξάηαζεο (ι.ρ. θάηνρνο
άδεηαο δηακνλήο πνπ ιήγεη 31.01.2014 θαη παξαηείλεηαη έσο 30.06.2014, ππνβάιιεη ην αίηεκα
αλαλέσζεο κεηά ηελ 01.04.2014).
Επηζεκαίλνπκε φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ παξαηείλνληαη, παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο αλαλέσζεο κέρξη θαη έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο. Σ’
απηή ηελ πεξίπησζε επηβάιιεηαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
3386/2005, πξφζηηκν.
Υποβολή αίηηζηρ ανανέυζηρ άδειαρ διαμονήρ καη’ εξαίπεζη
Οη ππεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ζα παξαιακβάλνπλ αηηήκαηα αλαλέσζεο ησλ σο
άλσ αδεηψλ δηακνλήο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο, μόνον, εθ’ φζνλ ηεθκεξηψλεηαη
ζπνπδαίνο ιφγνο.
Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε, σο ζπνπδαίνπο ιφγνπο, απηνχο πνπ ζπλαξηψληαη κε άκεζε αλάγθε
ηαμηδηνχ (ι.ρ. έθδνζε εηζηηεξίνπ), αζζέλεηαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζπγγεληθνχ ηνπ πξνζψπνπ
(ι.ρ. αλάγθε λνζειείαο), εχξεζεο εξγαζίαο ζε άιιν θξάηνο – κέινο ( ι.ρ. ππνβνιή αηηεκάησλ γηα
ηελ απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο), ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ,
ERASMUS, επηρεηξεκαηηθά ηαμίδηα, ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο
Γεληάο, ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο ή επξσπατθέο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο, θηήζε ειιεληθήο
ηζαγέλεηαο θ.α.
Σποςδαίορ λόγορ, ζε κάθε πεπίπηυζη, θευπείηαι η ανανέυζη ηυν αδειών διαμονήρ πος
έσοςν εκδοθεί από ηο Υποςπγείο Δζυηεπικών, η ιζσύρ ηυν οποίυν, όπυρ πποαναθέπαμε, δεν
παπαηείνεηαι, η ανανέυζη ηυν οποίυν διενεπγείηαι από ηιρ Υπηπεζίερ Αλλοδαπών και
Μεηανάζηεςζηρ ηυν Αποκενηπυμένυν Γιοικήζευν ηηρ σώπαρ (λ.σ. μέλη οικογένειαρ
Έλληνα, γονείρ ημεδαπών, ενήλικοι πος θοίηηζαν ζε ελληνικά ζσολεία, κ.λ.π.).
Έκδοζη απόθαζηρ εξαίπεζηρ
Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, λα εθδίδεη απφθαζε βάζεη ηεο νπνίαο, γίλνληαη δεθηά φια ηα
αηηήκαηα αλαλέσζεο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηεο παξάηαζεο.
Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη απηνλφεην φηη ε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αλαλέσζεο πξηλ ηε ιήμε
ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ ή πξηλ ηε ιήμε ηεο, ζπλππνινγηδφκελεο ηεο
παξάηαζεο, ελαπφθεηηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ πνιίηε ηξίηεο ρψξαο.
Πποϋποθέζειρ ανανέυζηρ άδειαρ διαμονήρ
Οη θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο πνπ ππάγνληαη ζηηο ππφςε δηαηάμεηο, θαζψο θαη εθείλνη ησλ νπνίσλ
ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο (θαλνληθή δηάξθεηα) είλαη πξηλ ηελ 30 ε
Σεπηεκβξίνπ 2014 θαη πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ 3386/2005 ή ηνπ λ. 4251/2014
(αλαιφγσο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο), αλαλεψλνπλ ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπο κφλν
κε ηελ ππνβνιή βηβιηαξίνπ πγείαο ζε ηζρχ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα αηηήκαηα έρνπλ
ππνβιεζεί εληφο ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ ηνπ 2014.

3

ΒΙΗΧΝ-Ρ9Δ

Γιάπκεια ιζσύορ ηηρ άδειαρ διαμονήρ
Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ αδεηψλ δηακνλήο πνπ ππνβάιινληαη ζε Υπεξεζίεο
Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο είλαη:

ε επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο, γηα φζεο πεξηπηψζεηο έρεη
εθδνζεί απφθαζε εμαίξεζεο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ή έρεη παξαιεθζεί αίηεζε αλαλέσζεο ιφγσ
επίθιεζεο ζπνπδαίνπ ιφγνπ, πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο. Λ.ρ., πνιίηεο
ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία κε δηάξθεηα ηζρχνο 10-03-2012
έσο 09-03-2014 ηνπ νπνίνπ ε άδεηα δηακνλήο παξαηείλεηαη κέρξη 09-08-2014, ππνβάιιεη αίηεκα
αλαλέσζεο 10-02-2014, επηθαινχκελνο ζπνπδαίν ιφγν. Ή άδεηα δηακνλήο πνπ ζα εθδνζεί ζα είλαη
δηάξθεηαο 10-03-2014 έσο 09-03-2016.

ε επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο άδεηαο δηακνλήο, ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο
παξάηαζεο ζε φζεο πεξηπηψζεηο ππνβάιινληαη αηηήκαηα κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
θαλνληθήο δηάξθεηαο ηζρχνο. Τν κεζνδηάζηεκα, είλαη θαιππηφκελν απφ ηελ απηνδίθαηε παξάηαζε.
Γηα παξάδεηγκα, πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία
κε δηάξθεηα ηζρχνο 10-03-2012 έσο 09-03-2014 ε νπνία παξαηείλεηαη κέρξη 10-08-2014
ππνβάιιεη αίηεκα αλαλέσζεο, ηελ 30-06-2014. H άδεια διαμονήρ πος θα εκδοθεί θα
είναι διάπκειαρ 11-08-2014 έυρ 10-08-2017, καθόζον θα ιζσύοςν οι διαηάξειρ ηος
άπθπος 7 παπ.5 ηος Κώδικα.
Γικαιώμαηα
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο, νη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο
πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ θαη λα
πξνβαίλνπλ ζηηο νθεηιφκελεο ελέξγεηεο, αλεμαξηήησο ηεο ιήμεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο.
Καηά ην σο άλσ δηάζηεκα νη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ έρνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρεη ε
άδεηα δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε, φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγάδνληαη,
λα ζπλάπηνπλ ζχκβαζε εξγαζίαο, λα ππνβάιινπλ αίηεκα γηα εγγξαθή ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα, λα
αηηνχληαη ηελ απφδνζε Α.Φ.Μ., λα ζπλερίδνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
ρψξαο, λα λνζειεχνληαη, λα ιακβάλνπλ επηδφκαηα αλεξγίαο, λα εγγξάθνληαη ζηα κεηξψα
αλέξγσλ, λα αλαλεψλνπλ βηβιηάξηα πγείαο θ.ι.π..
Απηνλφεην είλαη φηη ππνρξενχληαη λα αζθαιίδνληαη θαη λα ηεξνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο.
Έξοδορ και επανείζοδορ
Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε παξάηαζε είλαη απηνδίθαηε θαη δελ απαηηείηαη ε έθδνζε
δηαπηζησηηθήο πξάμεο, επηηξέπεηαη ε έμνδνο θαη επαλείζνδφο ηνπο ζηελ Ειιάδα, πξνθεηκέλνπ λα
επηζθεθηνχλ ηε ρψξα ηνπο, θαηά ην νξηδφκελν γηα θάζε πνιίηε ηξίηεο ρψξαο δηάζηεκα
παξάηαζεο, κε κφλε ηελ επίδεημε ηεο άδεηαο δηακνλήο. Καηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα δελ
εθδίδνληαη απνθάζεηο επηζηξνθήο, εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ ηεο ιήμεο ηεο άδεηαο δηακνλήο νχηε
επηβάιινληαη πξφζηηκα θαηά ηελ έμνδν ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ απφ ηελ Ειιάδα.
Α2. Δθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 138 παπ. 11 πεπίπηυζη (β)
Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. (β) ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 138, πξνβιέπνπλ φηη παξαηείλεηαη
απηνδίθαηα, ρσξίο ηελ αλάγθε επίζεζεο ζθξαγίδαο ή αλαγξαθήο ζην ζψκα ηεο βεβαίσζεο, ε
ηζρχο ησλ βεβαηψζεσλ ηχπνπ Α΄ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ 01/04/2014, απφ:
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Υπεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Δηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο

Δ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ

Υπεξεζίεο Αιινδαπψλ ησλ Δήκσλ
Η παξάηαζε ηζρχεη γηα έλα έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ, ήηνη, κέρξη ηελ
31ε Μαξηίνπ 2015, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη εθφζνλ ελ ησ κεηαμχ
δελ έρεη εθδνζεί απνξξηπηηθή απφθαζε.
Α3. Διδικέρ Δπιζημάνζειρ
Όπσο γλσξίδεηε, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κψδηθα, πιελ ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ
ησλ παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 138, είλαη ε 1ε Ινπλίνπ 2014.
Ωο εθ ηνχηνπ, πξνηείλνπκε, λα πξνβείηε ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:
α) Ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνιαχνπλ εάλ θάλνπλ
ρξήζε ηεο παξάηαζεο ηζρχνο ησλ αδεηψλ δηακνλήο θαη ππνβάιινπλ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα
αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο ζην πιαίζην ηζρχνο απηήο.
Εηδηθφηεξα:
i.
Λαμβάνοςν οι ίδιοι και ηα ζςνηηπούμενα μέλη ηηρ οικογένειάρ ηοςρ άδεια
διαμονήρ ηπιεηούρ διάπκειαρ
ii. Για ηην έκδοζη ηηρ άδειαρ διαμονήρ για επγαζία δεν απαιηείηαι ζύμβαζη επγαζίαρ ούηε
αποδεικηικό εκπλήπυζηρ αζθαλιζηικών ςποσπεώζευν, παπά μόνον βιβλιάπιο ςγείαρ ζε ιζσύ,
ενώ η άδεια διαμονήρ παπέσει ππόζβαζη ζηη μιζθυηή απαζσόληζη και ζηην παποσή
ςπηπεζιών ή έπγος.
iii.
Για ηην ανανέυζη άδειαρ διαμονήρ για λόγοςρ οικογενειακήρ επανένυζηρ δεν
απαιηείηαι η απόδειξη καηοσήρ επαπκούρ ειζοδήμαηορ
iv.
Για ηην ππόζβαζη ζηο καθεζηώρ «επί μακπόν διαμένονηορ» έσοςν ηεθεί ιδιαίηεπα
σαμηλά ειζοδημαηικά κπιηήπια και έσει απαλειθθεί η ςποσπευηική πποζκόμιζη
πιζηοποιηηικού γνώζηρ ηηρ ελληνικήρ γλώζζαρ, εθόζον διαμένοςν ζηη σώπα νόμιμα καηά
ηην ηελεςηαία δυδεκαεηία ππιν ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ
v.
Έσοςν ηη δςναηόηηηα να ηαξιδέτοςν ζηη σώπα καηαγυγήρ ηοςρ, είηε με ηην άδεια
διαμονήρ ηοςρ είηε με ηη βεβαίυζη ηύπος Α΄
vi.
Έσοςν ηη δςναηόηηηα αζθάλιζηρ και ανανέυζηρ ηυν βιβλιαπίυν ςγείαρ, καθώρ και
δςναηόηηηα οποιαζδήποηε δικαιοππαξίαρ.
β) Καιχηεξε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ ππνδνρή θνηλνχ
γ) Εμέηαζε θαη έθδνζε ησλ πξάμεσλ γηα ηα αηηήκαηα πνπ εθθξεκνχλ ζηηο ππεξεζίεο ζαο, είηε
απηά εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 138 είηε φρη.

Δνόηηηα Β
Β1. Δθαπμογή ηυν διαηάξευν ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 138 – Δκκπεμείρ αιηήζειρ
Αιηιολογική βάζη
Οη κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 138 απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε
επεηγφλησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθνθνηλσληθήο θξίζεο θαη ηεο
αχμεζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σην πιαίζην
απηφ πηνζεηνχληαη κέηξα φπσο ε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο κε ηελ θαηνρή
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βηβιηαξίνπ πγείαο, ε αχμεζε ηνπ δηαζηήκαηνο ηζρχνο ηεο άδεηαο δηακνλήο θαη ε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο πνπ ζα εθδνζεί βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ, γηα άιιε
κία ηξηεηία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
Γικαιούσοι
α) Πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππέβαιιαλ θαηά ηα έηε 2010, 2011, 2012, θαη 2013, αίηεζε
αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία ή παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ θαη δελ
πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο
β) Πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ ππέβαιιαλ θαηά ηα έηε 2010, 2011, 2012, θαη 2013 αίηεζε
αλαλέσζεο γηα ππαγσγή ζε θαζεζηψο άδεηαο δηακνλήο καθξάο δηάξθεηαο (δεθαεηή άδεηα δηακνλήο
ή επί καθξφλ δηακέλνληνο) θαη δελ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ
αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο
γ) Σπληεξνχκελα κέιε νηθνγέλεηαο ησλ αλσηέξσ πνπ εθθξεκνχλ πξνο απφξξηςε, εμ’ αηηίαο κε
ζπκπιήξσζεο απφ ηνλ ζπληεξνχληα ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εκεξψλ αζθάιηζεο.
Δξέηαζη αιηημάηυν
Οη Υπεξεζίεο ζαο ζα πξέπεη λα επαλειέγμνπλ, απηεπάγγειηα, φια ηα αηηήκαηα αλαλέσζεο άδεηαο
δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία, παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ, δεθαεηή δηάξθεηα ή άδεηα δηακνλήο
επί καθξφλ δηακέλνληνο, θαζψο θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί θαηά ηα έηε 2010 (δηάζηεκα εμέηαζεο 2008-2010), 2011 (δηάζηεκα εμέηαζεο 2009 2011), 2012 (δηάζηεκα εμέηαζεο 2010-2012),2013 (δηάζηεκα εμέηαζεο 2011-2013) θαη εθθξεκνχλ
πξνο απφξξηςε, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ εκεξψλ εξγαζίαο.
1. Σε φζεο πεξηπηψζεηο νη θάθεινη πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη έρεη
ζπλππνβιεζεί βηβιηάξην πγείαο, ην νπνίν ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ
αηηήκαηνο ή πξνζθνκίζζεθε, σο ζπκπιεξσκαηηθφ, κεηαγελέζηεξα ηεο αίηεζεο ή ζην πιαίζην
αίηεζεο ζεξαπείαο, ζα εηδνπνηεζεί ν ελδηαθεξφκελνο,
α) λα πξνζθνκίζεη ζπκπιεξσκαηηθφ παξάβνιν χςνπο εθαηφλ πελήληα (150) επξψ (εθδίδεηαη απφ
ηελ νηθεία ππεξεζία), πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί άδεηα δηακνλήο ηξηεηνχο δηάξθεηαο ηζρχνο γηα
εμαξηεκέλε εξγαζία ή παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ.
Η εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ζα είλαη ε επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνο αλαλέσζε
άδεηαο δηακνλήο.
Γηα παξάδεηγκα, πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο κε ηζρχ 30-04-2010 έσο 29-042012, ζα ιάβεη άδεηα δηακνλήο κε δηάξθεηα ηζρχνο 30-04-2012 έσο 29-04-2015.
Οκνίσο ζα θιεζεί γηα πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθνχ παξαβφινπ (εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία
ππεξεζία) θαη ε ζχδπγνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Η άδεηα δηακνλήο ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ζα εθδνζεί νκνίσο, κε δηάξθεηα ηξία
έηε.
β) λα παξαιάβεη άδεηα δηακνλήο δεθαεηνχο δηάξθεηαο ή άδεηαο δηακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο,
ρσξίο βέβαηα ηελ πξνζθφκηζε ζπκπιεξσκαηηθνχ παξαβφινπ.
Σηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ αλσηέξσ ζα ρνξεγεζεί νκνίσο άδεηα δηακνλήο γηα ηξία έηε,
εθφζνλ πξνζθνκηζζεί ην ζπκπιεξσκαηηθφ παξάβνιν ελψ γηα ηα αλήιηθα ηέθλα ζα ρνξεγεζεί
άδεηα δηακνλήο ηζφρξνλε ηνπ ζπληεξνχληνο θαη πάλησο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο ηνπο.
2. Σε φζεο πεξηπηψζεηο δελ έρεη πξνζθνκηζζεί βηβιηάξην πγείαο ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζα θιεζνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα ην πξνζθνκίζνπλ, καδί κε
ζπκπιεξσκαηηθφ παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. Τν βηβιηάξην πγείαο γίλεηαη δεθηφ αλεμαξηήησο ηεο
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εκεξνκελίαο έθδνζεο ή αλαλέσζήο ηνπ θαη αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο απηνχ, αξθεί λα
είλαη ελ ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθφκηζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
Η άδεηα δηακνλήο ζα εθδίδεηαη φπσο παξαπάλσ.
3. Όια ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνχλ κε γεληθή αίηεζε, κε ηελ νπνία ζα
αηηνχληαη ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ λ. 4251/2014
Β2. Δθαπμογή ηυν διαηάξευν ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 138 – Αποππιθθείζερ
αιηήζειρ
Γικαιούσοι
Πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ έρεη απνξξηθζεί αίηεκα αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο γηα
εμαξηεκέλε εξγαζία, παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ, δεθαεηή δηάξθεηα ή άδεηα δηακνλήο επί καθξφλ
δηακέλνληνο, θαζψο θαη ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη έρνπλ πξνζθχγεη ζηα
Δηνηθεηηθά Δηθαζηήξηα κέρξη ηηο 01/04/2014 ππνβάιινληαο αηηήζεηο αθχξσζεο θαηά
απνξξηπηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηα έηε 2010 (δηάζηεκα εμέηαζεο 2008-2010)
2011(δηάζηεκα εμέηαζεο 2009 -2011) 2012 (δηάζηεκα εμέηαζεο 2010-2012), 2013, (δηάζηεκα
εμέηαζεο 2011-2013) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο
θαη κφλν, εθφζνλ έρεη εθδνζεί πξνζσξηλή δηαηαγή ή αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο
απνξξηπηηθήο απφθαζεο.
Υποβολή αίηηζηρ
Οη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 παξ. 12
ηνπ λ. 4251/2014 εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ε νπνία ιήγεη ζηηο 30-06-2014
πξνζθνκίδνληαο,
α) βηβιηάξην πγείαο ζε ηζρχ,
β) 150€ παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη (εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ) θαη
γ) παξαίηεζε απφ ηα έλδηθα κέζα.
Οη αλσηέξσ αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ εμέδσζαλ ηηο ζρεηηθέο απνξξηπηηθέο
απνθάζεηο, αλεμαξηήησο κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιήο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ πνιηηψλ ηξίησλ
ρσξψλ.
Σηνπο ελ ιφγσ πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο, ρνξεγείηαη
βεβαίσζε ηχπνπ Α΄.
Έκδοζη και διάπκεια ιζσύορ άδειαρ διαμονήρ
Η άδεηα δηακνλήο εθδίδεηαη γηα ηξία έηε κε έλαξμε ηζρχνο ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο
ηεο ππφ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο.
Γηα παξάδεηγκα, πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο, θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο κε ηζρχ 30-04-2010 έσο 29-042012, πνπ ππέβαιε αίηεκα αλαλέσζεο ηελ 20-03-2012 θαη απνξξίθζεθε ηελ 25-04-2012 ζα ιάβεη
άδεηα δηακνλήο κε δηάξθεηα ηζρχνο 30-04-2012 έσο 29-04-2015.
Β3. Ανανέυζη ηυν εκδοθένηυν βάζει ηυν μεηαβαηικών πςθμίζευν αδειών διαμονήρ
Οη άδεηεο δηακνλήο πνπ ζα εθδνζνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 138 παξ. 12 κε εκεξνκελία
ιήμεο εληφο ησλ εηψλ 2013 θαη 2014 θαη αλαλεψλνληαη γηα ηνλ ίδην ιφγν ζα αλαλεσζνχλ γηα
άιια ηξία έηε κε κφλε ππνρξέσζε ηελ ππνβνιή βηβιηαξίνπ πγείαο ζε ηζρχ.
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Οη άδεηεο δηακνλήο πνπ ζα εθδνζνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 138 παξ. 12 θαη
αλαλεσζνχλ βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο καθξάο δηακνλήο
ζα αλαλεσζνχλ νκνίσο, κε κφλε ππνρξέσζε ηελ ππνβνιή βηβιηαξίνπ πγείαο ζε ηζρχ.
Εθηζηνχκε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο ζην γεγνλφο φηη φζα αηηήκαηα ππνβιεζνχλ θαη εμεηαζζνχλ
πξηλ ηελ 1ε Ινπλίνπ 2014, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ λ. 3386/2005, ήηνη,
ζχκβαζε εξγαζίαο, απφδεημε επαξθνχο εηζνδήκαηνο γηα ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο γηα
νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, θ.ι.π.
Δνόηηηα Γ΄
Τελικέρ επιζημάνζειρ
1. Όπνπ αλαθέξεηαη ην βηβιηάξην πγείαο ζε ηζρχ, λνείηαη φηη απηφ έρεη εθδνζεί απφ ην θνξέα
αζθάιηζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ)
2. Δελ παξαηείλνληαη νη άδεηεο δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε πνπ ε ηζρχο ηνπο είλαη
ηζφρξνλε ηεο εκεξνκελίαο ελειηθίσζεο ηνπ ζπληεξνχκελνπ ηέθλνπ.
3. Καηά ην δηάζηεκα ηζρχνο ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, είλαη επηηξεπηή ε επίδνζε
αδεηψλ δηακνλήο πνπ έρνπλ εθδνζεί, κε ππαηηηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ιεγκέλεο, ή νη
ελδηαθεξφκελνη δελ πξνζήιζαλ λα ηηο παξαιάβνπλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή ιφγσ κε
απνδεδεηγκέλεο εηδνπνίεζήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη δηθαηνχρνη λα πξνβνχλ ζε αλαλέσζε απηήο.
Τέινο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο εληάζζνληαη ξπζκίζεηο πνπ
απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απψιεηαο ηεο λφκηκεο δηακνλήο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ
έρνπλ θαη` αξρήλ καθξνρξφληα λφκηκε δηακνλή ζηε ρψξα θαη πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη
ελ ηέιεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άηππεο απαζρφιεζεο θαη ηελ απνθπγή πηέζεσλ γηα πξνγξάκκαηα
λνκηκνπνίεζεο ή επαλαθνξάο ζηε λνκηκφηεηα παξαθαινχκε γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα θαη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηηο
δηαδηθαζίεο.
Ιδηαηηέξσο παξαθαινχκε ηνπο απνδέθηεο λα πξνβνχλ ην ηαρχηεξν ζηηο απαηηνχκελεο απφ πιεπξάο
ηνπο ελέξγεηεο.
Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ
Α. Σςπίγορ

Πίνακαρ Αποδεκηών
1. Απνθεληξσκέλεο Δηνηθήζεηο ηεο ρψξαο
Δ/λζεηο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο
2. Υπνπξγείν Δεκφζηαο Τάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
Αξρεγείν Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο
Κιάδνο Αζθάιεηαο θαη Τάμεο
Δ/λζε Αιινδαπψλ
3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
Δ/λζε Μεηξψνπ
4. Υπνπξγείν Εμσηεξηθψλ
α) Δ/λζε Γ4 Δηθαηνζχλεο, Εζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ
& Schengen
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β) Δ/λζε Εζηκνηππίαο
5. Υπνπξγείν Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο
α) Δ/λζε Απαζρφιεζεο
Τκήκα ΙΙΙ
Πεηξαηψο 40
β) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
Σηαδίνπ 29
6. Υπνπξγείν Υγείαο
7. Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
8. ΟΑΕΔ
9. ΟΓΑ
10. ΙΚΑ
Δ/λζε Αζθάιηζεο- Εζφδσλ
Τκήκα Εηδηθψλ Θεκάησλ
11. ΟΑΕΕ
12. ΣΕΠΕ
13. ΔΑΕΜ
Κοινοποίηζη
1. Υπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ηιεθ. Δηαθπβέξλεζεο
Δ/λζε Σρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε
2. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε
3. Δηθεγνξηθφ Σχιινγν Αζελψλ
4. ΕΔΑΜ
Δζυηεπική Γιανομή
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο Σπλνρήο
4. Γξαθείν θ. Ννκηθνχ Σπκβνχινπ
5. Γξαθεία Γεληθψλ Δηεπζπληψλ
6. ΔΜΗΕΣ
7. Δ/λζε Ιζαγέλεηαο
8. Δ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
(φια ηα Τκήκαηα ηεο Δ/λζεο )
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