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Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Θέµα :Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4251/2014

Μέχρι την έκδοση εγχειριδίου σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4251/2014 και
προκειµένου να ακολουθείται ορθή και ενιαία πρακτική, σας αποστέλλουµε οδηγίες για την
επίλυση των ζητηµάτων που απασχολούν τις υπηρεσίες σας αναφορικά µε την διαδικασία που
θα εφαρµόζεται για τις περιπτώσεις µετάβασης από το καθεστώς του ν. 3386/2005 στο
καθεστώς του ν. 4251/2014.
Ειδικότερα:

Εξέταση εκκρεµών αιτήσεων που υποβλήθηκαν βάσει των διατάξεων του ν. 3386/2005
A) Ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα

Ακολουθητέα διαδικασία ανά στάδιο
Υποβολή φακέλου επένδυσης στην Το Προξενείο θα πρέπει να ενηµερώσει τον ενδιαφερόµενο να
Προξενική

Αρχή

βάσει

των υποβάλει εκ νέου φάκελο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις

διατάξεων του ν. 3386/2005

διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014

∆ιαβίβαση φακέλου στην ∆/νση Το αίτηµα παραπέµπεται στην αρµόδια υπηρεσία του
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Υπουργείου
για έγκριση

Ανάπτυξης,

η

οποία

θα

ζητήσει

τα

συµπληρωµατικά δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται
βάσει του άρθρου 16 του ν. 4251/2014

Έγκριση από ∆/νση Αλλοδαπών

Θεωρείται ότι το στάδιο έγκρισης της επένδυσης έχει

και Μετανάστευσης που έχει ήδη

ολοκληρωθεί και χορηγείται θεώρηση εισόδου βάσει του

διαβιβασθεί στην αρµόδια

άρθρου 16 του ν. 4251/2014. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει

Προξενική Αρχή

να υποβληθεί αίτηση µε βάση τις νέες διατάξεις για χορήγηση
άδειας διαµονής στο ΥΠΕΣ.

Χορήγηση θεώρησης εισόδου και Αν έχει χορηγηθεί θεώρηση εισόδου θεωρείται ότι το στάδιο
είσοδος

έγκρισης

της

επένδυσης

έχει

ολοκληρωθεί

και

ο

ενδιαφερόµενος έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανάπτυξης
της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί
αίτηση µε βάση τις νέες διατάξεις για άδεια διαµονής στο
ΥΠΕΣ.
Αίτηση στο ΥΠΕΣ για άδεια Αν έχει υποβληθεί αίτηση σε ∆/νση Αλλοδαπών και
διαµονής

Μετανάστευσης

και δεν έχει εκδοθεί, θα αποσταλεί ο

σχετικός φάκελος στην υπηρεσία µας, η οποία θα ζητήσει
συµπληρωµατικό παράβολο, δεδοµένου ότι θα εκδοθεί
πενταετής άδεια (500 €) ενώ έχει καταβληθεί παράβολο για
διετή άδεια (300 €).

Β) Οικογενειακή επανένωση – Μέλη οικογένειας Έλληνα
Ακολουθητέα διαδικασία ανά περίπτωση

Έκδοση και αποστολή εγκριτικής Οι Προξενικές Αρχές θεωρώντας ότι δεν πρόκειται για εκκρεµείς
απόφασης στο αρµόδιο προξενικό αιτήσεις, δύναται να εξετάσουν τα σχετικά αιτήµατα που αφορούν
γραφείο, πριν από την 06.06.2014, σε εθνική θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση, καθώς η
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της διαδικασία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και εκκρεµεί µόνο η
αριθ. 30825/14 κοινής υπουργικής χορήγηση της θεώρησης. Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, αφού
απόφασης

µε

καθορίζονται

την
τα

οποία γίνει έλεγχος των λοιπών όρων εισόδου, η χορηγούµενη θεώρηση,
ειδικά στο πεδίο παρατηρήσεις, φέρει την ένδειξη «ΣΤ1 Μέλη

δικαιολογητικά για τη χορήγηση Οικογένειας Πολίτη Τρίτης Χώρας», αναφέροντας την ΚΥΑ υπ.
θεώρησης
διαµονής

εισόδου

και

άδειας αρ. 30825/ΦΕΚ 1528 τ. Β΄/06.06.2014 (τµήµα ΣΤ’ - Α∆ΕΙΑ
∆ΙΑΜΟΝΗΣ

ΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

αντιστοιχεί στα άρθρα 69-87 του Ν. 4251/2014)]

(που

Έκδοση εγκριτικής απόφασης ή Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις, αφού γίνει έλεγχος των λοιπών
αποστολή αιτήµατος διακρίβωσης όρων εισόδου, θα πρέπει να περιέλθουν επιπλέον στην αρµόδια
της οικογενειακής σχέσης, µετά προξενική αρχή:
την 06.06.2014.

1.Αντίγραφο της αίτησης του προσκαλούντος πολίτη τρίτης
χώρας.
2.Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής
κατάστασης
3.Αντίγραφο

του

τυποποιηµένου

πληροφοριακού

εντύπου

κατάστασης του αλλοδαπού, το οποίο φέρει την υπογραφή του
αρµόδιου υπαλλήλου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, από το
οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 70 του Ν.
4251/2014.
4.Βεβαίωση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ότι πληρούνται τα
κριτήρια ένταξης στη χώρα όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο
14 του άρθρου 136 (σε περίπτωση προηγούµενης µη νόµιµης
διαµονής στη χώρα των προς συνένωση µελών της οικογένειας)

Εκκρεµείς αιτήσεις, υποβληθείσες Οι αιτήσεις θα εξετασθούν κανονικά από τις υπηρεσίες και εφόσον
πριν την έναρξη ισχύος του ν. πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 4251/2014, θα
4251/2014,

µελών

οικογένειας εκδοθούν τα ∆ελτία ∆ιαµονής

Έλληνα που ήταν κάτοχοι δελτίου
αιτήσαντος διεθνούς προστασίας
(ασύλου).

Γ) Τύποι αδειών διαµονής που αντικαταστάθηκαν µε θεώρηση εισόδου (λ.χ. Tour leaders,
φοιτητές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που συµµετέχουν σε προγράµµατα πρακτικής
άσκησης, µετακινούµενοι εργαζόµενοι κ.λ.π.) ή καταργήθηκαν.

Ακολουθητέα διαδικασία ανά περίπτωση
Είσοδος στη χώρα πριν την 6η

Υπό την επιφύλαξη της τήρησης

των όρων της εργατικής

Ιουνίου 2014 µε εθνική θεώρηση νοµοθεσίας , οι εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών µπορούν να
εισόδου που έχει χορηγηθεί βάσει παραµείνουν στη χώρα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους,
των διατάξεων του ν. 3386/2005

µόνο µε τη θεώρηση εισόδου, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει

τους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία εισόδου στη χώρα για
τους συµµετέχοντες σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης και
τους οκτώ (8) µήνες για τους tour leaders.
Η διευκόλυνση παρέχεται για λόγους που σχετίζονται
αποκλειστικά µε το δηµόσιο συµφέρον, καθόσον βρισκόµαστε
στο µέσον της τουριστικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι είχαν
δοθεί σαφείς οδηγίες στις προξενικές αρχές για µη χορήγηση
θεωρήσεων εισόδου, εν αναµονή των διατάξεων του ν.
4251/2014, και την ολιγωρία που επέδειξαν οι ενδιαφερόµενοι
πολίτες τρίτων χωρών που είχαν ήδη εισέλθει στη χώρα, για
έγκαιρη υποβολή αιτήσεων χορήγησης άδειας διαµονής,
Οι

κατά

λόγο

αρµοδιότητας

αποδέκτες

της

παρούσας

παρακαλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να
συναλλάσσονται µε τους πολίτες τρίτων χωρών µόνο µε την
επίδειξη

του

διαβατηρίου

τους

επί

του

οποίου

είναι

επικολληµένη η θεώρηση εισόδου τους.
Είσοδος στη χώρα µετά

την 6η Οι εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να αναχωρήσουν

Ιουνίου 2014 µε εθνική θεώρηση άµεσα από τη χώρα προκειµένου να εφοδιαστούν µε την
εισόδου που έχει χορηγηθεί βάσει κατάλληλη θεώρηση εισόδου για εργασία, βάσει των διατάξεων
των διατάξεων του ν. 3386/2005
Εκκρεµείς

αιτήσεις

του ν. 4251/2014.

για Εξετάζονται µε τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την παραλαβή

ανθρωπιστικούς λόγους (περ.1θ τους και εκδίδονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 82 και
του άρθρου 44 του ν.3386/2005)

138 παρ. 8 και 9 του ν. 4251/2014

Λοιπές εκκρεµείς αιτήσεις για Εξετάζονται µε τις προϋποθέσεις της κυα 30651/2014 (Β΄1453)
ανθρωπιστικούς λόγους

Λοιπά ζητήµατα

Α. ∆ιάρκεια άδειας διαµονής για σπουδές σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31- 42
του ν. 4251/2014
Αναφορικά µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4251/2014 που ορίζουν τον
συνολικό χρόνο ανανέωσης της άδειας διαµονής για σπουδές, «Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης
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» θα

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4009/02.09.2011 (ΦΕΚ 195)
«∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» και ειδικότερα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 80.
Έτσι:
α) Όσοι φοιτητές συµπληρώνουν στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση
διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του διπλάσιου αριθµού εξαµήνων από όσα απαιτούνται για τη
λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών προσαυξανόµενης κατά δύο
εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του
ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο
τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης του αριθµού
εξαµήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό πρόγραµµα
σπουδών προσαυξανόµενης κατά τέσσερα εξάµηνα, θεωρείται ότι έχουν απολέσει αυτοδικαίως
τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συµπληρώσει στο τέλος του ακαδηµαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση
διάρκειας µικρότερης από αυτήν της προηγούµενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απολέσει
αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συµπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης µε το διπλάσιο
αριθµό εξαµήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύµφωνα µε το ενδεικτικό
πρόγραµµα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισµό του ιδρύµατος.

Β. Επανέκδοση άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας - Ανανέωση δεκαετούς ή αόριστης
διάρκειας άδειας διαµονής σε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος – Αρχική χορήγηση
άδειας διαµονής σε καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος
α) Οι άδειες διαµονής αόριστης διάρκειας κατά την επανέκδοσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του ν.4251/2014, εκδίδονται µε έναρξη ισχύος την
ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος επανέκδοσης και για δέκα έτη.
Σε περίπτωση ύπαρξης προστατευόµενων µελών που καλύπτονται µε άδεια διαµονής για
οικογενειακή επανένωση θα ακολουθείται οµοίως διαδικασία επανέκδοσης.
Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Σύζυγοι

που

κατέχουν

άδεια Θα επανεκδίδεται η άδεια διαµονής µε διάρκεια ισχύος ίση µε

διαµονής

τρία έτη

Σύζυγοι που υποβάλλουν αρχική Θα χορηγείται άδεια διαµονής ισχύος δύο ετών
αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής
για οικογενειακή επανένωση
Ανήλικα τέκνα

Θα επανεκδίδεται η άδεια διαµονής µε διάρκεια ισχύος ίση µε
δέκα έτη ή µέχρι την ενηλικίωσή τους

β) Οι κάτοχοι άδειας διαµονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας που µεταβάλλουν καθεστώς,

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 138 του ν.4251/2014, εκδίδονται µε
έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος και για πέντε έτη.
Σε περίπτωση ύπαρξης προστατευόµενων µελών που καλύπτονται µε άδεια διαµονής για
οικογενειακή επανένωση θα ακολουθείται οµοίως διαδικασία µεταβολής.
Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Σύζυγοι

που

κατέχουν

διαµονής

άδεια Η άδεια διαµονής εκδίδεται µε διάρκεια ισχύος ίση µε τρία έτη µε
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµεροµηνία υποβολής του
αιτήµατος του συντηρούντος

Σύζυγοι που υποβάλλουν αρχική Χορηγείται άδεια διαµονής ισχύος δύο ετών από την ηµεροµηνία
αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής της αίτησης
για οικογενειακή επανένωση
Ανήλικα τέκνα

Εκδίδεται άδεια διαµονής µε διάρκεια ισχύος ίση µε πέντε έτη ή
µέχρι την ενηλικίωσή τους

γ) Οι κάτοχοι άδειας διαµονής που λαµβάνουν άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, είτε

βάσει των διατάξεων του άρθρου 90 ή του άρθρου 138 παρ. 13 του ν. 4251/2014, εκδίδονται
µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος και για πέντε έτη.
Σε περίπτωση ύπαρξης προστατευόµενων µελών που καλύπτονται µε άδεια διαµονής για
οικογενειακή επανένωση θα ακολουθείται εκ νέου διαδικασία οικογενειακής επανένωσης
Στην περίπτωση αυτή, θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Σύζυγοι

που

κατέχουν

διαµονής

άδεια Η άδεια διαµονής επανεκδίδεται µε διάρκεια ισχύος ίση µε τρία
έτη µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµεροµηνία υποβολής του
αιτήµατος του συντηρούντος

Σύζυγοι που υποβάλλουν αρχική Χορηγείται άδεια διαµονής ισχύος δύο ετών από την ηµεροµηνία
αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής της αίτησης
για οικογενειακή επανένωση
Ανήλικα τέκνα

Επανεκδίδεται άδεια διαµονής µε διάρκεια ισχύος ίση µε πέντε έτη
ή µέχρι την ενηλικίωσή τους

Γ. Υπολογισµός επαρκούς εισοδήµατος για την είσοδο µελών για οικογενειακή επανένωση
Στις διατάξεις του ν. 4251/2014 προβλέπεται ως προϋπόθεση χορήγησης θεώρησης εισόδου για
οικογενειακή επανένωση η ύπαρξη προσωπικού, ετήσιου, τακτικού και επαρκούς εισοδήµατος. Το
εισόδηµα θα υπολογίζεται βάσει των µηνιαίων απολαβών του αµειβόµενου µε τον κατώτατο µισθό,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του ενδιαφερόµενου( κάτω ή άνω των 25
ετών) επί 14 µήνες, συν τις προσαυξήσεις και αφορά το τελευταίο πριν την υποβολή της σχετικής

αίτησης έτος.
.

Πληροφοριακά σας γνωρίζουµε ότι θα λαµβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδηµα που
προκύπτει βάσει των παρακάτω στοιχείων :
i) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων άνω των 25 ετών ανέρχονται σε 586,08 ευρώ µηνιαίως
(µικτά)
ii) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών ορίζεται σε 26,18 ευρώ
(µικτά)
iii) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 510,95 ευρώ
µηνιαίως(µικτά)
v) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών ορίζεται σε 22,83 ευρώ
(µικτά)

∆.. Υπολογισµός επαρκούς εισοδήµατος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν
διαµένοντος βάσει των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4251/2014 (πάγια ρύθµιση)
Το εισόδηµα θα υπολογίζεται βάσει των µηνιαίων απολαβών του αµειβόµενου µε τον κατώτατο
µισθό, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του ενδιαφερόµενου( κάτω ή
άνω των 25 ετών) επί 14 µήνες, συν τις προσαυξήσεις και αφορά το τελευταίο πριν την
υποβολή της σχετικής αίτησης έτος.

Πληροφοριακά σας γνωρίζουµε ότι θα λαµβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδηµα που
προκύπτει βάσει των παρακάτω στοιχείων :
i) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων άνω των 25 ετών ανέρχονται σε 586,08 ευρώ
µηνιαίως(µικτά)
ii) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών ορίζεται σε 26,18 ευρώ
(µικτά)
iii) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 510,95 ευρώ
µηνιαίως(µικτά)
v) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών ορίζεται σε 22,83 ευρώ
(µικτά)
Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη και τυχόν χορήγηση επιδόµατος
ανεργίας
Ε. Υπολογισµός επαρκούς εισοδήµατος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν
διαµένοντος βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 13 του ν. 4251/2014 (µεταβατική
ρύθµιση)
Το επαρκές εισόδηµα υπολογίζεται βάσει ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος ύψους
8.500 ευρώ, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονοµικά έτη πριν την
ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος.
Ειδικότερα, δεδοµένου ότι το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος αποκτάται αυτοτελώς, το
καθεστώς χορηγείται και στους δύο συζύγους µόνο υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
αµφότεροι ατοµικό εισόδηµα, ανεξαρτήτως του ύψους αυτού, το οποίο προστιθέµενο στο
εισόδηµα του ετέρου των συζύγων ανέρχεται στις 8.500, 00 ευρώ κατά την τελευταία διετία.

ΣΤ. Ανανέωση άδειας διαµονής που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 παρ.
12 του ν. 4251/2014
Σε όσες περιπτώσεις για την ανανέωση των εν λόγω αδειών διαµονής δεν είναι δυνατή η
προσκόµιση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, επειδή τα ασφαλιστικά ταµεία θέτουν ως
προαπαιτούµενο για την ανανέωση της ασφάλισης, την κατοχή βεβαίωσης τύπου Α΄, θα
χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α΄ και θα ζητάτε την προσκόµιση του βιβλιαρίου ως
συµπληρωµατικό δικαιολογητικό.

Ζ. Άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς – Αυτοτελής άδεια διαµονής
- Η άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς χορηγείται σε νόµιµα διαµένοντες ενήλικες, που έχουν
συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 108 του ν.

4251/2014, (γέννηση στην Ελλάδα ή επιτυχής ολοκλήρωση έξι τάξεων ελληνικού σχολείου
στην Ελλάδα.
Κατ’ εξαίρεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 14 και µέχρι την 1.6.2015, η άδεια
διαµονής χορηγείται σε µη νόµιµα διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών που έλαβαν άδεια
διαµονής βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 περ. η του ν. 3386/2005 και δεν την
ανανέωσαν.
Η εν λόγω άδεια διαµονής παρέχει, πλην των δικαιωµάτων του άρθρου 97, και όλα τα
δικαιώµατα που παρέχει οποιαδήποτε άδεια διαµονής του ν. 4251/2014 (λ.χ. οικογενειακή
επανένωση), εφόσον ο κάτοχος πληροί τις εκ του νόµου οριζόµενες προϋποθέσεις.
Η υποβολή αιτήµατος για τη χορήγηση της υπόψη άδειας διαµονής µπορεί να υποβληθεί
οποτεδήποτε, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος άλλου τύπου άδειας διαµονής, οπότε εκδίδεται µε
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος είτε µε
τροποποιητική αίτηση εκκρεµούς αιτήσεως για οποιονδήποτε από τους λόγους του ν. 3386/2005
(λ.χ. εργασία, αυτοτελή, σπουδές κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις των τροποποιητικών αιτήσεων η
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος θα ανατρέχει στην ηµεροµηνία υποβολής της αρχικής χορήγησης
άδειας διαµονής
- Η άδεια διαµονής που χορηγείται σε ενήλικους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φοίτησαν σε
ελληνικά σχολεία απαιτεί επαρκή, επί έξι (6) τουλάχιστον έτη, φοίτηση σε ελληνικά σχολεία
(είναι δεκτή και η επανάληψη ίδιας τάξης) και εξακολουθούν να διαµένουν µόνιµα στη χώρα.
Η διαµονή µπορεί να αποδειχθεί µε οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι ο κύκλος των
βιοτικών τους σχέσεων αναπτύσσεται στην Ελλάδα.
Απουσία για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή σπουδές δεν νοείται ως διακοπή της µόνιµης
διαµονής στην Ελλάδα
- Η αυτοτελής

άδεια διαµονής λόγω ενηλικίωσης χορηγείται και ανανεώνεται υποχρεωτικά

για τρία έτη.

Ο Γενικός Γραµµατέας

Άγγελος Συρίγος

Πίνακας Αποδεκτών
1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας
∆/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
2. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
∆/νση Αλλοδαπών
3. Υπουργείο Οικονοµικών
∆/νση Μητρώου
4. Υπουργείο Εξωτερικών
α) ∆/νση Γ4 ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& Schengen
β) ∆/νση Εθιµοτυπίας
5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
α) ∆/νση Απασχόλησης
Τµήµα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29
6. Υπουργείο Υγείας
7. ΟΑΕ∆
8. ΟΓΑ
9. ΙΚΑ
∆/νση Ασφάλισης- Εσόδων
Τµήµα Ειδικών Θεµάτων
10. ΣΕΠΕ

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκ. ∆ιακυβέρνησης
∆/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
2. Συνήγορο του Πολίτη
3. ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
4. Ε∆ΑΜ

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. ∆ΜΗΕΣ
2. ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
(όλα τα Τµήµατα της ∆/νσης )

