ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ
ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ
Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ,
ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ &
SCHENGEN

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
C4 DIRECTORATE
JUSTICE – HOME AFFAIRS &
SCHENGEN

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ
ΓΖΟΜΔΜΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΙΜΚΕ ΑΘΘΜΔΑΝΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ
ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΗΑΖ ΝΞΜΡΝΜΘΓΟΓΖΟ ΗΑΖ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ
ΜΞΕΓΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΩΚ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ
ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ
ΜΞΕΓΕΟΕΟ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ SCHENGEN

31.12.2011

A/A
Ζ
ΖΖ
ΖΖΖ
IV
Α

ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ
ΓΖΟΑΓΩΓΕ - ΓΖΟΜΔΜΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΙΜΚΕ ΑΘΘΜΔΑΝΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ
ΔΖΑΙΜΚΕ ΙΑΗΞΑΟ ΔΖΑΞΗΓΖΑΟ
ΓΘΚΖΗΓΟ ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ - ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ ΠΡΝΜΡ D
ΑΖΠΖΜΘΜΓΕΟΕ ΑΞΚΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΘΓΩΞΕΟΕΟ
ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ ΓΖΑ ΔΖΑΙΜΚΕ ΙΑΗΞΑΟ ΔΖΑΞΗΓΖΑΟ

A-1

ΙΓΠΑΗΘΕΟΕ ΓΖΑ ΑΝΑΟΜΘΕΟΕ ΙΓ ΟΓΟΕ ΓΛΕΞΠΕΙΓΚΕΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΕΕ ΝΑΞΜΕ
ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ Ε ΓΞΓΜΡ

A-2

ΓΝΜΖΑΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ

A-3

ΙΓΠΑΗΘΕΟΕ ΑΘΖΓΞΓΑΠΩΚ

A-4

ΙΓΘΕ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ ΟΡΙΒΜΡΘΖΜΡ, ΔΖΑΓΖΞΖΟΠΓΟ ΗΑΖ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ ΓΠΑΖΞΓΖΩΚ

A-5

ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ Η/Ι ΠΕΟ Γ.Γ.
ΕΕ ΠΜΡ Γ.Μ. ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ

A-6

ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ
ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ

A-7

ΑΘΘΕΠΓΟ ΗΑΖ ΝΞΜΝΜΚΕΠΓΟ

A-8

ΑΘΘΕΠΖΗΕ ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ

A-9

ΙΓΘΕ ΗΑΘΘΖΠΓΚΖΗΩΚ ΟΡΓΗΞΜΠΕΙΑΠΩΚ

A - 10

ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΜΖ

A - 11

ΙΓΘΕ ΛΓΚΩΚ ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΩΚ ΟΜΘΩΚ

A - 12

ΑΟΗΕΟΕ ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑΟ

A - 13

ΑΚΑΝΠΡΛΕ ΓΝΓΚΔΡΠΖΗΕΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑΟ

A - 14

ΟΝΜΡΔΓΟ

A - 15

ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΗΕ ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ

A – 16

ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΩΚ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ

A – 17

ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ ΗΓΚΠΞΩΚ ΙΓΠΑΘΡΗΓΖΑΗΕΟ
ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ

A – 18

ΟΝΜΡΔΓΟ ΟΓ ΟΠΞΑΠΖΩΠΖΗΓΟ ΟΜΘΓΟ

A – 19

ΑΝΜΗΠΕΟΕ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΖΔΖΗΜΠΕΠΑΟ

A – 20

ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΖΔΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ

A – 21

ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΖΔΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΝΞΑΗΠΖΗΕΟ ΓΛΑΟΗΕΟΕΟ

A – 22

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΑ ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΑ ΑΠΜΙΑ

A – 23

ΓΚΕΘΖΗΑ ΠΓΗΚΑ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ ΡΝΑΘΘΕΘΩΚ

A – 24

ΡΝΕΞΓΠΖΗΜ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ ΑΝΜΟΠΜΘΩΚ

A – 25

ΑΚΠΑΝΜΗΞΖΠΓΟ ΛΓΚΜΡ ΠΡΝΜΡ

A – 26

ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΖ ΓΚΩΟΠΩΚ ΘΞΕΟΗΓΖΩΚ

A – 27

ΦΜΖΠΕΟΕ ΟΠΕΚ ΑΘΩΚΖΑΔΑ ΓΗΗΘΕΟΖΑΟΠΖΗΕ ΑΗΑΔΕΙΖΑ ΠΜΡ ΑΓΖΜΡ ΜΞΜΡΟ

A – 28

ΟΝΜΡΔΕ HΕ ΓΚΩΞΖΙΖΑ ΑΓΖΜΞΓΖΠΖΗΜΡ ΙΜΚΑΖΗΜΡ ΒΖΜΡ

A – 29

ΓΚΩΞΖΙΖΑ ΕΕ ΑΟΗΕΟΕ ΙΜΚΑΖΗΜΡ ΒΖΜΡ

A – 30

ΑΞΕΓΜΖ ΜΞΓΑΚΩΙΓΚΩΚ ΜΙΑΔΩΚ ΠΜΡΞΖΟΙΜΡ

A – 31

ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΕΟ ΓΞΓΡΚΑΟ

A – 32

ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΗΕ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓ ΡΝΕΗΜΜΡΟ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ

A – 33

ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓΘΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΝΞΜΟΦΡΓΑ
ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓΘΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΓΝΑΚΑΝΑΠΞΖΟΘΓΚΠΜΟ ΕΕ
ΝΑΘΖΚΚΜΟΠΕΟΑΚΠΜΟ ΕΕ ΜΙΜΓΓΚΜΡΟ

A – 34
A – 35

ΜΙΜΓΓΚΓΖΟ ΑΝΜ ΠΕΚ ΑΘΒΑΚΖΑ

Α/Α
B–1
B–2
B–3
B–4
B–5
B–6
B–7
B–8

B–9

ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΓΘΚΖΗΩΚ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ
ΙΓΘΕ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ Ε ΝΞΜΛΓΚΖΗΩΚ ΑΞΩΚ - ΙΓΘΕ ΔΖΓΘΚΩΚ
ΜΞΓΑΚΖΟΙΩΚ - ΟΡΔΡΓΜΖ & ΠΓΗΚΑ
ΔΕΙΜΟΖΜ ΟΡΙΦΓΞΜΚ
ΑΚΘΞΩΝΖΟΠΖΗΜΖ ΘΜΓΜΖ / ΝΞΜΟΩΝΑ ΠΑ ΜΝΜΖΑ ΦΖΘΜΛΓΚΜΡΚΠΑΖ ΟΓ
ΖΔΞΡΙΑΠΑ ΕΕ ΟΓ ΚΜΙΖΗΑ ΝΞΜΟΩΝΑ ΗΜΖΚΩΦΓΘΜΡΟ ΟΗΜΝΜΡ
ΑΚΘΞΩΝΖΟΠΖΗΜΖ ΘΜΓΜΖ / ΑΚΕΘΖΗΜΖ ΡΝΜ ΠΕΚ ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ ΓΘΘΕΚΖΗΩΚ
ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΩΚ ΕΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΩΚ ΚΜΙΖΙΩΟ ΔΖΑΙΓΚΜΚΠΩΚ ΟΠΕΚ
ΓΘΘΑΔΑ Ε ΟΓ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΡΖΜΘΓΟΖΑΟ
ΓΘΓΘΜΚΠΖΗΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑ
ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΠΕΟ ΖΑΝΩΚΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ ΑΘΕΚΩΚ
ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΠΩΚ ΟΜΘΩΚ ΑΙΓΞΖΗΑΚΖΗΕΟ ΝΑΞΜΖΗΖΑΟ ΑΘΕΚΩΚ
ΠΜΡΞΗΜΖ ΙΓΠΑΗΘΕΠΜΖ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΟΠΑ ΙΓΖΜΚΜΠΖΗΑ ΟΜΘΓΖΑ ΠΕΟ
ΘΞΑΗΕΟ
ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ ΜΖ ΜΝΜΖΜΖ ΔΖΓΙΓΚΑΚ, ΚΜΙΖΙΩΟ, ΟΠΜ
ΝΑΞΓΘΘΜΚ, ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΓΖΑ ΘΜΓΜΡΟ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΗΕΟ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕΟ
ΗΑΖ ΑΚΑΩΞΕΟΑΚ, ΑΝΜΔΓΔΓΖΓΙΓΚΑ, ΑΝΜ ΠΕΚ ΩΞΑ ΓΖΑ ΚΑ ΦΜΖΠΕΟΜΡΚ
ΟΓ Α.Γ.Ζ. ΩΞΑΟ ΠΜΡ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΡ, ΑΝΜ ΠΜ ΜΝΜΖΜ ΗΑΖ ΑΝΜΦΜΖΠΕΟΑΚ, Ε
ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΗΝΘΕΞΩΟΕ ΠΩΚ ΟΠΞΑΠΖΩΠΖΗΩΚ ΠΜΡΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ

B – 10

ΑΙΓΞΖΗΑΚΜΖ ΡΝΕΗΜΜΖ ΝΜΡ ΓΖΟΓΞΜΚΠΑΖ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΟΠΜ ΝΘΑΖΟΖΜ
ΠΩΚ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΩΚ ΠΜΡ ΑΙΓΞΖΗΑΚΖΗΜΡ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΡ ΖΔΞΡΙΑΠΜΟ
ΓΘΘΑΔΜΟ (ΖΔΞΡΙΑ FULBRIGHT)

B – 11

ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΦΖΘΖΝΝΖΚΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΙΓ
ΓΝΩΚΡΙΖΑ «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)»

B – 12

ΦΜΖΠΕΟΕ ΟΓ ΟΜΘΓΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΓΖΞΖΟΠΩΚ ΑΓΞΜΟΗΑΦΩΚ, ΜΖ ΜΝΜΖΓΟ
ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΙΓ ΓΓΗΞΖΟΕ ΠΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΝΜΘΖΠΖΗΕΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΑΟ

B – 13

ΟΠΓΘΓΩΟΕ ΗΜΖΚΩΚ ΠΓΚΖΗΩΚ ΓΞΑΙΙΑΠΓΖΩΚ

B - 14

ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΓ ΘΡΓΑΠΞΖΗΓΟ ΓΠΑΖΞΓΖΓΟ, ΓΓΗΑΠΑΟΠΕΙΓΚΓΟ ΟΓ
ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ, ΠΕΟ ΙΕΠΞΖΗΕΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ
«ΑΚΩΚΡΙΜΟ ΓΠΑΖΞΖΑ ΠΟΖΙΓΚΠΩΚ ΠΖΠΑΚ».

B - 15

ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΠΕΚ ΓΠΑΖΞΓΖΑ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «ARGO ΑΚΩΚΡΙΕ
ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ» ΗΑΖ ΔΖΑΗΞΖΠΖΗΜ ΠΖΠΘΜ «ARGO AIRWAYS»

B - 16

ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΠΕΚ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ ΠΕΟ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑΟ ΠΕΟ
ΙΜΘΔΑΒΖΑΟ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «AIR MOLDOVA»

B - 17

B - 18.

ΖΞ/ΘΗ/NΦ

ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ
ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΟΠΜ ΝΘΑΖΟΖΜ
ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ ΙΓΠΑΛΡ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕΟ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕΟ ΟΓ ΗΙ ΠΕΟ Γ.Γ. ΕΕ ΠΜΡ Γ.Μ.. ΗΑΖ ΑΚΠΖΟΠΜΖΕΟ ΝΜΡ ΑΟΗΓΖ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ
ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ
ΓΗΝΞΜΟΩΝΜΖ, ΔΖΓΡΘΡΚΠΓΟ, ΟΠΓΘΓΜΖ ΗΑΖ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΜΖ ΟΓ ΑΘΘΜΔΑΝΓΟ
ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΓΟ ΓΠΑΖΞΓΖΓΟ ΜΖ ΜΝΜΖΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ
ΔΡΚΑΙΓΖ ΔΖΑΗΞΑΠΖΗΩΚ ΟΡΙΦΩΚΖΩΚ, ΝΜΡ ΓΜΡΚ ΗΡΞΩΘΓΖ ΙΓ ΚΜΙΜ
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Γ
Γ–1

ΓΖΔΖΗΓΟ ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΘΓΩΞΕΟΓΩΚ SCHENGEN
ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ, ΙΓΘΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΓΘΘΕΚΑ ΡΝΕΗΜΜΡ

Γ–5

ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ, ΙΓΘΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΝΜΘΖΠΕ ΑΘΘΜΡ ΗΞΑΠΜΡΟ ΙΓΘΜΡΟ ΠΕΟ ΓΡΞΩΝΑΖΗΕΟ ΓΚΩΟΕΟ
ΓΜΚΓΖΟ ΑΚΕΘΖΗΩΚ ΕΙΓΔΑΝΩΚ
ΟΡΚΠΞΜΦΜΖ ΓΘΘΕΚΩΚ ΡΝΕΗΜΩΚ Ε ΡΝΕΗΜΩΚ Η-Ι ΓΓ ΙΓ ΠΜΚ ΜΝΜΖΜ
ΔΖΑΠΕΞΜΡΚ ΟΠΑΘΓΞΕ ΟΓΟΕ ΝΞΜΟΕΗΜΚΠΩΟ ΑΝΜΔΓΔΓΖΓΙΓΚΕ
ΚΑΡΠΖΗΜΖ

Γ–6

ΜΔΕΓΜΖ ΦΜΞΠΕΓΩΚ ΔΖΓΘΚΩΚ ΙΓΠΑΦΜΞΩΚ

Γ–7

ΗΖΚΕΠΖΗΜΠΕΠΑ
ΟΝΜΡΔΑΟΠΩΚ
ΓΡΞΩΝΑΖΗΕΟ ΓΚΩΟΕΟ

Γ–8

ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΓΟ ΝΜΔΜΟΦΑΖΞΖΟΠΓΟ

Γ–2
Γ–3
Γ–4

ΓΚΠΜΟ

ΠΕΟ

ΓΝΖΗΞΑΠΓΖΑΟ

1

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΠΑ
ΓΚΠΡΝΜ ΑΖΠΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΘΓΩΞΕΟΕΟ

2
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Ζ. ΓΖΟΜΔΜΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΙΜΚΕ ΑΘΘΜΔΑΝΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ
Πμ ηζπφμκ κμμμζεηηθυ πιαίζημ πενί εηζυδμο θαη παναμμκήξ αιιμδαπχκ1 ζηεκ Γιιάδα δηαθνίκεηαη
ζε δφμ βαζηθέξ θαηεγμνίεξ, βναπείαξ θαη μαθνάξ δηαμμκήξ.
Α. Οε υηη αθμνά ηηξ επηζθέρεηξ βναπείαξ δηαμμκήξ, ε πχνα μαξ, ςξ μέιμξ ηεξ Γκηζπομέκεξ
Οοκενγαζίαξ Schengen, εθανμυδεη ηηξ ζπεηηθέξ πνμβιέρεηξ ημο εκςζηαθμφ θεθηεμέκμο, εκχ ζε
υ,ηη αθμνά ηηξ επηζθέρεηξ μαθνάξ δηαμμκήξ, αθμιμοζμφκηαη μη πνμβιέρεηξ ηεξ εζκηθήξ κμμμζεζίαξ.
Οογθεθνημέκα, ε είζμδμξ ζηεκ Γιιάδα με ζθμπυ ηε δηέιεοζε θαη ηε δηαμμκή βναπείαξ δηανθείαξ
θαζχξ θαη μη πενηπηχζεηξ δηειεφζεςξ απυ αενμδνυμημ, δηέπμκηαη απυ ημ εκςζηαθυ θεθηεμέκμ, θαη
εηδηθυηενα απυ:
Πε Οομθςκία μεηαλφ ηςκ Ηοβενκήζεςκ ηςκ Ηναηχκ ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γκχζεςξ
BENELUX, ηεξ Μμμζπμκδηαθήξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Γενμακίαξ θαη ηεξ Γαιιηθήξ Δεμμθναηίαξ
ζπεηηθά με ηε ζηαδηαθή θαηάνγεζε ηςκ ειέγπςκ ζηα θμηκά ζφκμνα (Οομθςκία Schengen ηεξ 14εξ
Ζμοκίμο 1985).
Πε Οφμβαζε Γθανμμγήξ ηεξ Οομθςκίαξ ημο Schengen ηεξ 14εξ Ζμοκίμο 1985 μεηαλφ ηςκ
Ηοβενκήζεςκ ηςκ Ηναηχκ ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γκχζεςξ BENELUX, ηεξ Μμμζπμκδηαθήξ
Δεμμθναηίαξ ηεξ Γενμακίαξ θαη ηεξ Γαιιηθήξ Δεμμθναηίαξ ζπεηηθά με ηε ζηαδηαθή θαηάνγεζε ηςκ
ειέγπςκ ζηα θμηκά ζφκμνα (Οφμβαζε Γθανμμγήξ Schengen).
Πμ Ηεθηεμέκμ ημο Schengen2 γηα ηεκ πμιηηηθή ζεςνήζεςκ, υπςξ πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ
1, πανάγναθμξ 2, ηεξ Απυθαζεξ 1999/435/ΓΗ3 θαη ηεξ Απυθαζεξ 1999/436/ΓΗ4 ημο
Οομβμοιίμο ηεξ 20εξ Ιαΐμο 1999 θαη εκζςμαηχζεθε ζημ ζεζμηθυ θαη κμμηθυ πιαίζημ ηεξ
Γονςπασθήξ Έκςζεξ μεηά ηεκ έκανλε ηζπφμξ ηεξ ζοκζήθεξ ημο Άμζηενκηαμ.
Μη δηαηάλεηξ Schengen, ζπεηηθά με ηεκ πμιηηηθή ζεςνήζεςκ, απέθηεζακ έθημηε θμηκμηηθή
κμμηθή βάζε (άνζνμ 625, πανάγναθμξ 2, ζημηπείμ β) θαη επμμέκςξ απμηειμφκ ακαπυζπαζημ μένμξ
ημο θμηκμηηθμφ δηθαίμο.
Πα Ννςηυθμιια θαη ηηξ Οομθςκίεξ πνμζπςνήζεςξ
1 «Τπικοοσ τρίτθσ χϊρασ»: το φυςικό πρόςωπο που δεν ζχει τθν ελλθνικι ικαγζνεια οφτε τθν ικαγζνεια άλλου κράτουσ
μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 17, παράγραφοσ 1 τθσ υνκικθσ περί ιδρφςεωσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ.
2 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 239 τθσ 22.09.2000 ς. 0001 – 0473.
3 Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 20ισ Μαΐου 1999, για τον οριςμό του κεκτθμζνου του ζνγκεν, προκειμζνου να
προςδιοριςτεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων τθσ υνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ υνκικθσ
για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ νομικι βάςθ για κάκε μία από τισ διατάξεισ ι αποφάςεισ που ςυνιςτοφν το κεκτθμζνο του
ζνγκεν. Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 176 τθσ 10.07.1999, ς. 1 ζωσ 16
4 1999/436/ΕΚ: Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 20ισ Μαΐου 1999, για τον κακοριςμό, δυνάμει των οικείων διατάξεων τθσ
υνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ υνκικθσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθσ νομικισ βάςθσ για
κάκε διάταξθ ι απόφαςθ που ςυνιςτά το κεκτθμζνο του Schengen. Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 176 τθσ 10/07/1999 ς.
0017 - 0030
5 Σο υμβοφλιο, αποφαςίηοντασ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 67, κεςπίηει, εντόσ πζντε ετϊν από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ τθσ υνκικθσ του Άμςτερνταμ:
1) Μζτρα, προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί, ςφμφωνα προσ το άρκρο 14, θ απουςία κάκε ελζγχου προςϊπων, είτε είναι
πολίτεσ τθσ Ζνωςθσ είτε υπικοοι τρίτων χωρϊν, όταν διζρχονται εςωτερικά ςφνορα,
2) Μζτρα για τθ διζλευςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων των κρατϊν μελϊν τα οποία κακορίηουν:
α) προδιαγραφζσ και διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφν τα κράτθ μζλθ κατά τθ διενζργεια ελζγχων προςϊπων ςτα
εξωτερικά ςφνορα,
β) κανόνεσ για τισ κεωριςεισ, όταν υπάρχει πρόκεςθ διαμονισ όχι άνω των τριϊν μθνϊν, ςτουσ οποίουσ
περιλαμβάνονται:
(i) ο κατάλογοσ των τρίτων χωρϊν, οι υπικοοι των οποίων υποχρεοφνται να διακζτουν κεϊρθςθ προκειμζνου να διζλκουν
τα εξωτερικά ςφνορα και των χωρϊν, οι υπικοοι των οποίων απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ αυτι,
(ii) οι διαδικαςίεσ και οι όροι για τθ χοριγθςθ κεωριςεων από τα κράτθ μζλθ,
(iii) κεϊρθςθ ενιαίου τφπου,
(iv) κανόνεσ για τθν ενιαία κεϊρθςθ.
3) Μζτρα που κακορίηουν τισ προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ υπικοοι τρίτων χωρϊν δφνανται να ταξιδεφουν ελεφκερα
εντόσ του εδάφουσ των κρατϊν μελϊν, για χρονικι περίοδο που δεν υπερβαίνει τουσ τρεισ μινεσ.
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ηεξ Ζηαιίαξ (οπμγναθή ζημ Νανίζη ζηηξ 27 Κμεμβνίμο 1990),
ηεξ Ζζπακίαξ θαη ηεξ Νμνημγαιίαξ (οπμγναθή ζηε Βυκκε ζηηξ 25 Ζμοκίμο 1991),
ηεξ Γιιάδμξ (οπμγναθή ζηε Ιαδνίηε ζηηξ 6 Κμεμβνίμο 1992),
ηεξ Αοζηνίαξ (οπμγναθή ζηηξ Βνολέιιεξ ζηηξ 28 Απνηιίμο 1995),
ηεξ Φηκιακδίαξ, ηεξ Δακίαξ θαη ηεξ Ομοεδίαξ (οπμγναθή ζημ Θμολεμβμφνγμ ζηηξ 19
Δεθεμβνίμο 1996),
με ηηξ ηειηθέξ πνάλεηξ, ηα πναθηηθά, ηηξ δειχζεηξ θαη ηηξ θμηκέξ δειχζεηξ ημοξ
ημ ζφκμιμ ηςκ μπμίςκ ε πχνα μαξ θφνςζε με ημ Κυμμ 2514/19976.
Πηξ απμθάζεηξ ηεξ Γθηειεζηηθήξ Γπηηνμπήξ Schengen μη μπμίεξ εγθνίζεθακ απυ ηε πχνα
μαξ με ηεκ Ημηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε Aν. Φ.0544/AΟ 811/M 4244 ηεξ 13εξ Ζακμοανίμο 1998 7
θαη ηεκ Ημηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε ηεξ 27εξ Μθηςβνίμο 19998.
Πε Οομθςκία μεηαλφ ημο Οομβμοιίμο ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ θαη ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ
Ζζιακδίαξ9 θαη ημο Βαζηιείμο ηεξ Κμνβεγίαξ10, ζπεηηθά με ηε ζφκδεζε ηςκ εκ ιυγς πςνχκ πνμξ
ηε ζέζε ζε ηζπφ, ηεκ εθανμμγή θαη ηεκ πεναηηένς ακάπηολε ημο θεθηεμέκμο Schengen.
Πεκ Ννάλε πενί ηςκ υνςκ πνμζπςνήζεςξ ηεξ Πζεπηθήξ Δεμμθναηίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ
ηεξ Γζζμκίαξ, ηεξ Ηοπνηαθήξ Δεμμθναηίαξ11, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Θεημκίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ
Θηζμοακίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Μογγανίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Ιάιηαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ
Νμιςκίαξ, ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Οιμβεκίαξ θαη ηεξ Οιμβαθηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηςκ
πνμζανμμγχκ ηςκ Οοκζεθχκ επί ηςκ μπμίςκ βαζίδεηαη ε Γονςπασθή Έκςζε12.
Πεκ Απυθαζε ημο Οομβμοιίμο 2007/801/ΓΗ13 ηεξ 6εξ Δεθεμβνίμο 2007 ζπεηηθά με ηεκ
πιήνε εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο θεθηεμέκμο ημο Schengen ζηεκ Πζεπηθή Δεμμθναηία, ηε
Δεμμθναηία ηεξ Γζζμκίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Θεηημκίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Θηζμοακίαξ, ηε
Δεμμθναηία ηεξ Μογγανίαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Ιάιηαξ, ηε Δεμμθναηία ηεξ Νμιςκίαξ, ηε
Δεμμθναηία ηεξ Οιμβεκίαξ θαη ηε Οιμβαθηθή Δεμμθναηία.
Πεκ Ννάλε πενί ηςκ υνςκ πνμζπςνήζεςξ ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Βμοιγανίαξ θαη ηεξ
Ξμομακίαξ θαη ηςκ πνμζανμμγχκ ηςκ ζοκζεθχκ επί ηςκ μπμίςκ βαζίδεηαη ε Γονςπασθή
Έκςζε14,15.
Πηξ Απμθάζεηξ 2008/146/ΓΗ16 θαη 2008/149/ΔΓΡ 17 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 28εξ
Ζακμοανίμο 2008 θαη ηεκ Οομθςκία μεηαλφ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, ηεξ Γονςπασθήξ Ημηκυηεηαξ

6 ΦΕΚ 140/τ.Α /27.06.1997, ςελ. 5735.
7 ΦΕΚ 18/τ.Α /26.01.1998, ςελ. 277.
8 ΦΕΚ 247/ τ.A/17.11.1999, ςελ 4541.
9 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 176 τθσ 10/07/1999 ς. 0036 – 0062.
10 Η Ιςλανδία και θ Νορβθγία ανικουν μαηί με τθ ουθδία, τθ Φινλανδία και τθ Δανία ςτθ κανδιναβικι Ζνωςθ
Διαβατθρίων, θ οποία κατιργθςε τουσ ελζγχουσ ςτα κοινά τουσ ςφνορα. Η Ιςλανδία και θ Νορβθγία ςυνδζκθκαν με τθν
ανάπτυξθ των ςυμφωνιϊν Schengen από τισ 19 Δεκεμβρίου 1996. Χωρίσ να διακζτουν δικαίωμα ψιφου ςτο πλαίςιο τθσ
εκτελεςτικισ επιτροπισ Schengen, οι χϊρεσ αυτζσ είχαν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν γνϊμεσ και να διατυπϊςουν
προτάςεισ. Προκειμζνου να ςυνεχιςκεί θ ςφνδεςθ αυτι, θ ςυμφωνία ςχετικά με τθ ςφνδεςθ τθσ Ιςλανδίασ και τθσ
Νορβθγίασ προσ τθν υλοποίθςθ, τθν εφαρμογι και τθν ανάπτυξθ του κεκτθμζνου του Schengen, βάςει τθσ απόφαςθσ
1999/439/ΕΚ του υμβουλίου τθσ 17θσ Μαΐου 1999, υπογράφθκε ςτισ 18 Μαΐου 1999, μεταξφ τθσ Ιςλανδίασ, τθσ
Νορβθγίασ και τθσ ΕΕ.
11 Η Κφπροσ δεν είναι ακόμθ πλιρεσ μζλοσ του χϊρου Schengen. Οι ζλεγχοι ςτα ςφνορα μεταξφ τθσ Κφπρου και του
χϊρου Schengen διατθροφνται ζωσ ότου το υμβοφλιο τθσ ΕΕ αποφαςίςει ότι πλθροφνται οι όροι για τθν άρςθ των
ελζγχων ςτα εςωτερικά ςφνορα.
12 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 236 τθσ 23θσ επτεμβρίου 2003.
13 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 323 τθσ 8.12.2007.
14 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 157 τθσ 21θσ Ιουνίου 2005.
15 Η Βουλγαρία και θ Ρουμανία δεν είναι ακόμθ πλιρθ μζλθ του χϊρου Schengen. Οι ζλεγχοι ςτα ςφνορα μεταξφ των
χωρϊν αυτϊν και του χϊρου Schengen διατθροφνται ζωσ ότου το υμβοφλιο τθσ ΕΕ αποφαςίςει ότι πλθροφνται οι όροι
για τθν άρςθ των ελζγχων ςτα εςωτερικά ςφνορα.
16 Απόφαςθ του υμβουλίου, τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2008, για τθ ςφναψθ εξ ονόματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ τθσ
ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ και τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ ςχετικά με τθ
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θαη ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ ζπεηηθά με ηε ζφκδεζε ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ, πνμξ
ηε ζέζε ζε ηζπφ, ηεκ εθανμμγή θαη ηεκ ακάπηολε ημο θεθηεμέκμο ημο Schengen.
Πεκ Απυθαζε 2008/262/ΔΓΡ 18,19 ημο Οομβμοιίμο, ηεξ 28εξ Φεβνμοανίμο 2008, γηα ηεκ
οπμγναθή, ελ μκυμαημξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, θαη γηα ηεκ πνμζςνηκή εθανμμγή μνηζμέκςκ
δηαηάλεςκ ημο πνςημθυιιμο μεηαλφ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, ηεξ Γονςπασθήξ Ημηκυηεηαξ, ηεξ
Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ θαη ημο Ννηγθηπάημο ημο Θηπηεκζηάηκ γηα ηεκ πνμζπχνεζε ημο
Ννηγθηπάημο ημο Θηπηεκζηάηκ ζηε ζομθςκία μεηαλφ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, ηεξ Γονςπασθήξ
Ημηκυηεηαξ θαη ηεξ Γιβεηηθήξ Οοκμμμζπμκδίαξ ζπεηηθά με ηε ζφκδεζε ηεξ Γιβεηηθήξ
Οοκμμμζπμκδίαξ πνμξ ηε ζέζε ζε ηζπφ, ηεκ εθανμμγή θαη ηεκ ακάπηολε ημο θεθηεμέκμο ημο
Schengen.
Πμ εκςζηαθυ θεθηεμέκμ υζμκ αθμνά ηηξ ζεςνήζεηξ, ημ μπμίμ εθθνάδεηαη με ημκ Ηακμκηζμυ
(ΓΗ) ανηζ. 539/2001 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 15.03.200120, υπμο θαζμνίδεηαη μ θαηάιμγμξ ηςκ
ηνίηςκ πςνχκ μη θάημπμη θμηκχκ δηαβαηενίςκ (Regular Passports) ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ
οπμπνέςζε ζεχνεζεξ πνμθεημέκμο κα δηέιζμοκ ηα ελςηενηθά ζφκμνα ηςκ θναηχκ μειχκ, θαζχξ
θαη θαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη θάημπμη θμηκχκ δηαβαηενίςκ ηςκ μπμίςκ ελαηνμφκηαη αοηήξ ηεξ
οπμπνέςζεξ.
Πμκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 1683/9521 γηα ηεκ θαζηένςζε ζεχνεζεξ εκηαίμο ηφπμο, θμηκή γηα
υια ηα θνάηε μέιε, μ μπμίμξ ηνμπμπμηήζεθε με ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 334/200222 με ημκ
μπμίμ ζεζπίδμκηαη ζομπιενςμαηηθέξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ γηα ηηξ ζεςνήζεηξ εκηαίμο ηφπμο θαη
ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ.856/200823 υζμκ αθμνά ηεκ ανίζμεζε ηςκ ζεςνήζεςκ.
ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 333/200224 ημο Οομβμοιίμο, ηεξ 18εξ Φεβνμοανίμο 2002, γηα
ηεκ θαζηένςζε θφιιμο εκηαίμο ηφπμο επί ημο μπμίμο ηίζεηαη ε ζεχνεζε πμο πμνεγείηαη απυ ηα
θνάηε μέιε ζημοξ θαηυπμοξ ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ με ακαγκςνηδυμεκςκ απυ ημ θνάημξ μέιμξ
πμο πμνεγεί ημ θφιιμ.
Πμκ Ηακμκηζμυ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο
ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 200925 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ με ημκ μπμίμ
θςδηθμπμημφκηαη θαη ακαπηφζζμκηαη μη οθηζηάμεκεξ κμμηθέξ πνάλεηξ ζπεηηθά με ηηξ δηαδηθαζίεξ θαη
ηηξ πνμτπμζέζεηξ έθδμζεξ ζεςνήζεςκ δηέιεοζεξ απυ ή με πνυζεζε παναμμκήξ ζηεκ επηθνάηεηα
ηςκ θναηχκ μειχκ, πμο δεκ οπενβαίκεη ημοξ ηνεηξ μήκεξ ακά ελάμεκε πενίμδμ26.
ςφνδεςθ τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ προσ τθν υλοποίθςθ, τθν εφαρμογι και τθν ανάπτυξθ του κεκτθμζνου του
Schengen - Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 53 τθσ 27.2.2008,ς. 1
17 Απόφαςθ του υμβουλίου Απόφαςθ του υμβουλίου τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2008 τθσ 28θσ Ιανουαρίου 2008 για τθν
υπογραφι, εξ ονόματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ
Κοινότθτασ και τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ ςχετικά με τθ ςφνδεςθ τθσ Ελβετικισ υνομοςπονδίασ προσ τθν υλοποίθςθ,
τθν εφαρμογι και τθν ανάπτυξθ του κεκτθμζνου του Schengen.
18 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 083 τθσ 26/03/2008 ς. 0005 – 0006.
19 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 110 τθσ 22ασ Απριλίου 2008.
20 Όπωσ τροποποιικθκε τελευταία από τον ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) αρικ. 1211/2010 του του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ L 339 τθσ 22.12.2010, ς. 6).
21 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1683/95 του υμβουλίου τθσ 29θσ Μαΐου 1995 για τθν κακιζρωςθ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου Επίςθμθ Εφθμερίδα L 164 τθσ 14.7.1995, ς. 1 ζωσ 4.
22 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 334/2002 του υμβουλίου, τθσ 18θσ Φεβρουαρίου 2002, για τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ
(ΕΚ) αρικ. 1683/95 για τθν κακιζρωςθ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου - Επίςθμθ Εφθμερίδα L 53 τθσ 23.2.2002, ς. 7 ζωσ 8.
23 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ.856/2008 του υμβουλίου, τθσ 24θσ Ιουλίου 2008 , για τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ.1683/95 για τθν κακιζρωςθ κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου όςον αφορά τθν αρίκμθςθ των κεωριςεων - ΕΕ L 235 τθσ
2.9.2008, ς. 1 ζωσ 4.
24 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 53, 23.02.2002.
25 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 243 τθσ 15θσ επτεμβρίου 2009, ςελ. 1.
26 Με τον Κανονιςμό 810/2009:
Α) κωδικοποιοφνται οι ιςχφουςεσ νομικζσ πράξεισ που διζπουν τισ αποφάςεισ ςχετικά με τισ ομοιόμορφεσ κεωριςεισ, τισ
κεωριςεισ περιοριςμζνθσ εδαφικισ ιςχφοσ και τισ κεωριςεισ διζλευςθσ αεροδρομίου,
Β) αναπτφςςονται οριςμζνα τμιματα τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ οι εξελίξεισ και οι
νζεσ διαςτάςεισ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ κεωριςεων και να καλυφκοφν τα υπάρχοντα κενά,
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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Β. Ε είζμδμξ ζηεκ Γιιάδα με ζθμπυ ηε δηαμμκή μαθνάξ δηανθείαξ, γηα ιυγμοξ πμο εμπενηέπμοκ
ηεκ έκκμηα ηεξ μεηακάζηεοζεξ, δηέπεηαη απυ ηεκ εζκηθή μαξ Κμμμζεζία, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 18
ηεξ Οφμβαζεξ Γθανμμγήξ Schengen, υπςξ αοηυ ηνμπμπμηήζεθε με ημκ Ηακμκηζμυ (ΓΓ) ανηζ.
265/201027, ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 25εξ Ιανηίμο 2010 γηα ηεκ
ηνμπμπμίεζε ηεξ Οφμβαζεξ Γθανμμγήξ ηεξ Οομθςκίαξ ημο Schengen θαη ημο Ηακμκηζμμφ (ΓΗ)
ανηζ. 562/2006 υζμκ αθμνά ηεκ θοθιμθμνία ηςκ πνμζχπςκ με ζεχνεζε μαθνάξ δηανθείαξ28.

Γ) διευκρινίηονται ςθμεία τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ τα οποία δεν εφαρμόηοντο με εναρμονιςμζνο τρόπο και
Δ) καταργοφνται διατάξεισ ωσ αποτζλεςμα τθσ ειςαγωγισ βιομετρικϊν αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι με τον ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΕΩΝ, μεταξφ των άλλων,
1) παφει να ιςχφει θ Κοινι Προξενικι Εγκφκλιοσ,
2) κεςμοκετείται θ υποχρζωςθ των κρατϊν μελϊν να αιτιολογοφν λεπτομερϊσ τισ αρνθτικζσ αποφάςεισ ςε κάκε αίτθμα
κεϊρθςθσ και να εφοδιάηουν τουσ αιτοφντεσ με το εναρμονιςμζνο αίτθμα απόρριψθσ,
3) τροποποιείται το κακεςτϊσ των κεωριςεων διζλευςθσ (κεωριςεισ τφπου Β) με τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτισ διατάξεισ
των κεωριςεων βραχείασ παραμονισ,
4) καταργοφνται οι ρυκμίςεισ για τισ κεωριςεισ μακράσ διαμονισ οι οποίεσ ιςχφουν ςυγχρόνωσ και ωσ κεωριςεισ
βραχείασ διαμονισ (κεωριςεισ τφπου D+C) και
5) παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ για τισ ομαδικζσ κεωριςεισ, ωσ αςφμβατεσ με τθν προοπτικι ειςαγωγισ βιομετρικϊν
αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων τα οποία κα παρζχονται από τουσ αιτοφντεσ κεϊρθςθ και τθν καταγραφι των μεμονωμζνων
αιτοφντων ςτο VIS.
27 Επίςθμθ Εφθμερίδα ΕΕ L 85 τθσ 31θσ Μαρτίου 2010, ς. 1
28 Οι κεωριςεισ για διαμονι άνω των τριϊν μθνϊν είναι εκνικζσ κεωριςεισ που χορθγοφνται από ζνα από τα κράτθ μζλθ
ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του ι το ενωςιακό δίκαιο. Αυτζσ οι κεωριςεισ χορθγοφνται ςφμφωνα με τον ενιαίο τφπο
κεϊρθςθσ που κακορίηεται ςτον κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1683/95 του υμβουλίου, τθσ 29θσ Μαΐου 1995, για τθν κακιζρωςθ
κεϊρθςθσ ενιαίου τφπου ςθμειϊνοντασ το γράμμα «D» ςτο πεδίο που διευκρινίηει τον τφπο κεϊρθςθσ. υμπλθρϊνονται
ςφμφωνα με το Παράρτθμα VII του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 810/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
για τθ κζςπιςθ Κοινοτικοφ Κϊδικα Θεωριςεων («Κϊδικασ Θεωριςεων»). Οι κεωριςεισ μακράσ διαμονισ ζχουν περίοδο
ιςχφοσ που δεν υπερβαίνει το ζνα ζτοσ. Εάν κράτοσ μζλοσ επιτρζψει ςε υπικοο τρίτθσ χϊρασ να παραμείνει για περίοδο
μεγαλφτερθ του ενόσ ζτουσ, θ κεϊρθςθ μακράσ διαμονισ αντικακίςταται πριν από τθ λιξθ τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ με
άδεια διαμονισ.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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ΖΖ. ΔΖΑΙΜΚΕ ΙΑΗΞΑΟ ΔΖΑΞΗΓΖΑΟ
Πμ ζέμα ηεξ εηζυδμο θαη δηαμμκήξ ζηεκ Γιιεκηθή επηθνάηεηα αιιμδαπχκ, γηα ιυγμοξ πμο
εμπενηέπμοκ ηεκ έκκμηα ηεξ μεηακάζηεοζεξ, θαζμνίδεηαη απυ:
ημ Κυμμ 3386/2005 «Νενί εηζυδμο, δηαμμκήξ θαη θμηκςκηθήξ εκηάλεςξ οπεθυςκ ηνίηςκ
πςνχκ ζηεκ Γιιεκηθή Γπηθνάηεηα29» θαζχξ θαη ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ μη μπμίεξ επήιζακ με:
ημ Κυμμ 3448/2006 «Γηα ηεκ πεναηηένς πνήζε πιενμθμνηχκ ημο δεμυζημο ημμέα θαη ηε
νφζμηζε ζεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη
Απμθέκηνςζεξ30»,
ημ Κυμμ 3536/2007 «Γηδηθέξ νοζμίζεηξ ζεμάηςκ μεηακαζηεοηηθήξ πμιηηηθήξ θαη ιμηπχκ
δεηεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ31»,
ημ Κυμμ 3613/2007 «Ξοζμίζεηξ ζεμάηςκ Ακελάνηεηςκ Ανπχκ, Γεκηθμφ Γπηζεςνεηή
Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ, Οχμαημξ Γπηζεςνεηχκ Γιεγθηχκ Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη ιμηπχκ
δεηεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ32»,
ημ Κυμμ 3731/2008 «Ακαδημνγάκςζε ηεξ δεμμηηθήξ αζηοκμμίαξ θαη νοζμίζεηξ ιμηπχκ
ζεμάηςκ ανμμδηυηεηαξ Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ33»,
ημ Κυμμ 3801/2009 «Ξοζμίζεηξ ζεμάηςκ πνμζςπηθμφ με ζφμβαζε ενγαζίαξ ηδηςηηθμφ
δηθαίμο αμνίζημο πνυκμο θαη άιιεξ δηαηάλεηξ μνγάκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ ηεξ Δεμυζηαξ
Δημίθεζεξ34»,
ημ Κυμμ 3838/2010 «Οφγπνμκεξ δηαηάλεηξ γηα ηεκ ειιεκηθή ηζαγέκεηα θαη ηεκ πμιηηηθή
ζομμεημπή μμμγεκχκ θαη κμμίμςξ δηαμεκυκηςκ μεηακαζηχκ θαη άιιεξ νοζμίζεηξ35»
ημ Κυμμ 3846/2010 “Γγγοήζεηξ γηα ηεκ ενγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεξδηαηάλεηξ36” θαη
ημ Κυμμ 3870/2010 “Γθιμγηθέξ δαπάκεξ ζοκδοαζμχκ θαη οπμρεθίςκ θαη έιεγπμξ αοηχκ,
θαηά ηηξ πενηθενεηαθέξ θαη δεμμηηθέξ εθιμγέξ37”
ημ Κυμμ 3875/2010 "Ηφνςζε θαη εθανμμγή ηεξ Οφμβαζεξ ηςκ Εκςμέκςκ Γζκχκ θαηά ημο

Δηεζκηθμφ Μνγακςμέκμο Γγθιήμαημξ θαη ηςκ ηνηχκ Ννςημθυιιςκ αοηήξ θαη ζοκαθείξ
δηαηάλεηξ38",
ημ Κυμμ 3879/2010 "Ακάπηολε ηεξ δηα βίμο μάζεζεξ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ39".
ημ Κυμμ 3900/2010 "Γλμνζμιμγηζμυξ δηαδηθαζηχκ θαη επηηάποκζε ηεξ δημηθεηηθήξ δίθεξ θαη
άιιεξ δηαηάλεηξ40".
ημ Κυμμ 3907/2011 ”Ίδνοζε Ρπενεζίαξ Αζφιμο θαη Ρπενεζίαξ Ννχηεξ Ρπμδμπήξ,
πνμζανμμγή ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ πνμξ ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Μδεγίαξ 2008/115/ΓΗ "ζπεηηθά με
ημοξ θμηκμφξ θακυκεξ θαη δηαδηθαζίεξ ζηα θνάηε - μέιε γηα ηεκ επηζηνμθή ηςκ πανακυμςξ
δηαμεκυκηςκ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ41”.

29 ΦΕΚ 212/τ.Α/23.08.2005, ςελ. 3329.
30 ΦΕΚ 57/τ.Α/15.03.2006, ςελ. 587.
31 ΦΕΚ 42/τ.Α/23.02.2007, ςελ. 1213.
32 ΦΕΚ 263/τ.Α/23.11.2007, ςελ. 5077.
33 ΦΕΚ 263/τ.Α/23.18.2008, ςελ. 4249.
34 ΦΕΚ 163/τ.Α/04.09.2009, ςελ 6269.
35 ΦΕΚ 49/τ.Α/24.03.2010, ςελ 1127.
36 ΦΕΚ 66/τ.Α/11.05.2010, ςελ 1385.
37 ΦΕΚ 138/τ.Α/09.08.2010, ςελ 3021.
38 ΦΕΚ 158/τ.Α/20.09.2010, ςελ 3167.
39 ΦΕΚ 163/τ.Α/21.09.2010, ςελ 3401
40 ΦΕΚ 213/τ.Α/17.12.2010, ςελ 4413
41 ΦΕΚ 7/τ.Α/26.01.2011, ςελ 19
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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ημ Κυμμ 4018/2011 «Ακαδημνγάκςζε ημο ζοζηήμαημξ αδεημδυηεζεξ γηα ηε δηαμμκή

αιιμδαπχκ ζηε πχνα οπυ υνμοξ αολεμέκεξ αζθάιεηαξ, νοζμίζεηξ ζεμάηςκ Μνγακηζμχκ Πμπηθήξ
Αοημδημίθεζεξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ ανμμδηυηεηαξ ημο Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ42»

Ιε ηηξ πνμακαθενυμεκεξ κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ θαη επηπνμζζέηςξ με ηα Ννμεδνηθά Δηαηάγμαηα
πμο έπμοκ εθδμζεί πνμξ εκζςμάηςζε εκςζηαθχκ Μδεγηχκ ζημ εζκηθυ δίθαημ43, ηηξ Ρπμονγηθέξ
Απμθάζεηξ μη μπμίεξ θαηά θαηνμφξ εθδίδμκηαη με πνςημβμοιία ημο Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, βάζεη
ηεξ ελμοζημδμηηθήξ δηαηάλεςξ ημο άνζνμο 90 παν. 3 ημο Κυμμο 3386/2005, θαζχξ θαη ηεκ
Απυθαζε ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005
ακηημεηςπίδμκηαη, θαηά ημ δοκαηυκ ελακηιεηηθά θαη ελεηδηθεομέκα, μη πενηπηχζεηξ θαη ε εκ γέκεη
δηαδηθαζία γηα ηε πμνήγεζε εζκηθχκ ζεςνήζεςκ απυ ηηξ Δηπιςμαηηθέξ θαη ηηξ Έμμηζζεξ
Ννμλεκηθέξ Ανπέξ θαη ε εκ ζοκεπεία έθδμζε αδεηχκ δηαμμκήξ, μεηά απυ αίηεζε ηςκ
εκδηαθενμμέκςκ πνμξ ηηξ ανμυδηεξ Ρπενεζίεξ.

42 ΦΕΚ 215/τ.Α/30.09.2011, ςελ 6353
43 Προεδρικά Διατάγματα που ζχουν εκδοκεί προσ ενςωμάτωςθ ενωςιακϊν Οδθγιϊν ςτο εκνικό δίκαιο:
Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 131/2006 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ
ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ», ΦΕΚ 143/τ.Α’/ 13 Ιουλίου 2006.
Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 150/2006 “Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2003/109/ΕΚ τθσ
25θσ Νοεμβρίου 2003 ςχετικά με το κακεςτϊσ υπθκόων τρίτων χωρϊν οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμζνοντεσ” ΦΕΚ
160/τ.Α’/ 31 Ιουλίου 2006.
Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 101/2008 «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/114/ΕΚ
ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν με ςκοπό τισ ςπουδζσ ι τθν εκελοντικι υπθρεςία», ΦΕΚ
157/τ.Α’/ 31 Ιουλίου 2008.
Προεδρικό Διάταγμα αρικ. 106/2008 “Ελεφκερθ κυκλοφορία και διαμονι ςτθν ελλθνικι επικράτεια των
πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ” ΦΕΚ 135/τ.Α’/21 Ιουνίου 2007.
Προεδρικό Διάταγμα 128/2008, «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/71/ΕΚ τθσ 12θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν ειδικι διαδικαςία ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν για ςκοποφσ επιςτθμονικισ
ζρευνασ». ΦΕΚ 190/τ.Α’/15.09.2008
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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ΖΖΖ. ΓΘΚΖΗΓΟ ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ - ΘΓΩΞΕΟΓΖΟ ΠΡΝΜΡ D
Γηα ηεκ έθδμζε άδεηαξ παναμμκήξ, μοζηαζηηθή θαη απαναίηεηε πνμτπυζεζε, ζοκηζηά ε θαημπή, απυ
υιμοξ ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ, εηδηθήξ εζκηθήξ ζεχνεζεξ, εθηυξ ηςκ εηδηθχκ θαη ζογθεθνημέκςκ
πενηπηχζεςκ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανμφζα εγθφθιημ. Ε πνμτπυζεζε αοηή ηζπφεη ακελανηήηςξ
ημο εάκ ε πχνα εθδυζεςξ ημο ηαληδηςηηθμφ εγγνάθμο ημο εκδηαθενμμέκμο ακήθεη ζε αοηέξ ημο
Νανανηήμαημξ Ζ (Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε
ζεχνεζεξ γηα ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ή ημο Νανανηήμαημξ ΖΖ
(Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ απαιιάζζμκηαη απυ ηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα
ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ [ΓΗ] ανηζ. 539/200144
ημο Οομβμοιίμο ηεξ 15εξ Ιανηίμο 2001, υπςξ ηζπφεη ςξ απμηέιεζμα ηςκ ηνμπμπμηήζεςκ πμο
επήιζακ με ημοξ Ηακμκηζμμφξ [ΓΗ] 2414/2001 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 7εξ Δεθεμβνίμο 200145,
453/2003 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 6εξ Ιανηίμο 200346, 851/2005 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 2αξ Ζμοκίμο
200547, 1932/2006 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 21εξ Δεθεμβνίμο 200648, 1244/2009 ημο Οομβμοιίμο
ηεξ 30ήξ Κμεμβνίμο 200949, θαη ημοξ Ηακμκηζμμφξ (ΓΓ) 1091/2010 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο
θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 24εξ Κμεμβνίμο 201050 θαη 1211/2010 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη
ημο Οομβμοιίμο ηεξ 15εξ Δεθεμβνίμο 201051.
Οφμθςκα με ημ Άνζνμ 6, πανάγναθμξ 4 ημο Κυμμο 3386/2005, μη εζκηθέξ ζεςνήζεηξ εθδίδμκηαη
βάζεη ηςκ ακηηζημίπςκ γηα ηεκ άδεηα δηαμμκήξ κμμμζεηηθχκ νοζμίζεςκ θαη ε δηάνθεηα ημοξ ζοκανηάηαη,
θαηά πενίπηςζε, με εθείκε ηεξ πνμβιεπυμεκεξ δηαμμκήξ. Γπηπνυζζεηα, με ηεκ Απυθαζε ημο
Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/200552 θαζμνίδμκηαη μη
πνμτπμζέζεηξ, ηα δηθαημιμγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία πμνήγεζεξ εζκηθχκ ζεςνήζεςκ.
Ιε βάζε ηα υζα ακαιοηηθά ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα εγθφθιημ, θαη θάκμκηαξ πνήζε ημο πίκαθα
θαη ηςκ οπμδεηγμάηςκ πμο έπεη επελενγαζζεί, θαη θαηά ηαθηά πνμκηθά δηαζηήμαηα ακαβαζμίδεη, ε
ΟΠ2 Δηεφζοκζε Ιεπακμγνάθεζεξ, Πειεπηθμηκςκηχκ & Νιενμθμνηθήξ ημο Ρπμονγείμο
Γλςηενηθχκ, μη Ννμλεκηθέξ Ανπέξ, πμνεγμφκ Γζκηθέξ Θεςνήζεηξ (Θεςνήζεηξ ηφπμο D), εθυζμκ
πιενμφκηαη, μη θαηά πενίπηςζε, πνμτπμζέζεηξ, μη εκδηαθενυμεκμη πανμοζηαζζμφκ αοημπνμζχπςξ
ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή53, πνμζθμμίζμοκ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά, θαη επηπνυζζεηα:

δεκ ακαθφρεη ανκεηηθή θαηαπχνεζε54 απυ ηεκ οπμπνεςηηθή θαη πςνίξ ελαίνεζε
δηαζηαφνςζε ηςκ ζημηπείςκ ηαοηυηεημξ με ηηξ θαηαπςνήζεηξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζημ Οφζηεμα

44 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 81 τθσ 21.3.2001, ς. 1
45 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 327 τθσ 12.12.2001 ςελ 1
46 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 69 τθσ13.3.2003 ςελ. 10
47 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 141 τθσ 4.6.2005 ςελ. 3
48 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 405 τθσ 30.12.2006 ςελ. 23
49 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 336 τθσ 18.12.2009 ςελ. 1
50 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 329 τθσ 14.12.2010 ςελ. 1
51 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 339 τθσ 22.12.2010 ςελ. 6
52 ΦΕΚ 1912/τ.Β/30.12.2005, ςελ 26363-70.
53 φμφωνα με τον Κϊδικα Θεωριςεων (Άρκρο 6) θ αίτθςθ εξετάηεται από το προξενείο του αρμόδιου κράτουσ μζλουσ
εντόσ τθσ δικαιοδοςίασ του οποίου διαμζνει νομίμωσ ο αιτϊν, το οποίο και αποφαςίηει επ' αυτισ. Ζνα προξενείο του
αρμόδιου κράτουσ μζλουσ εξετάηει αίτθςθ που ζχει υποβάλει νομίμωσ παρϊν υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ, ο οποίοσ όμωσ δεν
διαμζνει εντόσ τθσ δικαιοδοςίασ του και λαμβάνει ςχετικι απόφαςθ, εφόςον ο αιτϊν ζχει δικαιολογιςει τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ ςτο εν λόγω προξενείο.
54 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφψει αρνθτικι καταχϊριςθ ςτο SIS και εφόςον κρικεί από το αρμόδιο Προξενείο ότι
ςυντρζχουν ουςιϊδεισ λόγοι ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα ι διεκνϊν υποχρεϊςεων διαβιβάηεται ςχετικό αίτθμα πλιρωσ
τεκμθριωμζνο ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία (Γ4 Διεφκυνςθ) προκειμζνου να πραγματοποιθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτο Άρκρο 25 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ Schengen, διαβοφλευςθ με το Κ-Μ, το οποίο ζχει προβεί ςτθν καταχϊριςθ του εν
λόγω ατόμου.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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Νιενμθμνηχκ Schengen55 (SIS) ή/θαη ζημκ Γζκηθυ Ηαηάιμγμ Ακεπηζομήηςκ Αιιμδαπχκ
(ΓΗΑΚΑ)56,

δεκ πνμθφρμοκ ηεθμενηςμέκεξ ακηεκδείλεηξ απυ ηε ζοκέκηεολε, θαη

δεκ ζοκηνέπμοκ ιυγμη πμο ζέημοκ ζε θίκδοκμ ηε δεμυζηα ογεία, ηηξ δηεζκείξ ζπέζεηξ, ηε
δεμυζηα ηάλε57 θαη ηεκ αζθάιεηα ηεξ πχναξ μαξ.
Μη πμνεγμφμεκεξ ζεςνήζεηξ μαθνάξ δηανθείαξ ζομπιενχκμκηαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο
Νανανηήμαημξ VII ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ θαη εηδηθυηενα:
Οημ πεδίμ «ΖΟΡΓΖ ΓΖΑ» ηίζεηαη ε έκδεηλε «HELLAS».
Οημ πεδίμ «ΑΞΖΘΙΜΟ ΓΖΟΜΔΩΚ» ηίζεηαη ε έκδεηλε «MULT».
Οημ πεδίμ «ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΝΑΞΑΙΜΚΕΟ - ΕΙΓΞΓΟ» ηίζεηαη ε έκδεηλε «».
Οημ πεδίμ «ΓΖΔΜΟ ΘΓΩΞΕΟΓΩΟ» ηίζεηαη ε έκδεηλε «D».
Οημ πεδίμ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ακαγνάθμκηαη ηα πνμβιεπυμεκα, θαηά πενίπηςζε, ζηεκ
πανμφζα εγθφθιημ.
Οημ πεδίμ «ΑΝΜ - ΓΩΟ», υπμο ακαθένεηαη ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζεςνήζεςξ, ημ
ακαγναθυμεκμ δηάζηεμα μπμνεί κα ακέιζεη έςξ 365 εμένεξ.
Γκ πνμθεημέκς θαη εηδηθυηενα ζεμεηχκεηαη υηη ζφμθςκα με ημ Άνζνμ 6, πανάγναθμξ 4 ημο Κυμμο
3386/2005, μη εζκηθέξ ζεςνήζεηξ εθδίδμκηαη βάζεη ηςκ ακηηζημίπςκ γηα ηεκ άδεηα δηαμμκήξ
κμμμζεηηθχκ νοζμίζεςκ θαη ε δηάνθεηα ημοξ ζοκανηάηαη, θαηά πενίπηςζε, με εθείκε ηεξ πνμβιεπυμεκεξ
δηαμμκήξ. Οοκεπχξ μη εζκηθέξ ζεςνήζεηξ πμο πμνεγμφκηαη ζε οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, μη μπμίμη
εμπίπημοκ ζηηξ πενηπηχζεηξ: Α – 1 έςξ Α – 33 (εθηυξ ηςκ πενηπηχζεςκ Α-2, Α-3, Α-6, Α–20,
Α-29, Α-34) θαη Β – 1 έςξ Β – 18, , ζα πνέπεη κα έπμοκ θαηά θακυκα δηάνθεηα ηζπφμξ εκυξ (1)
έημοξ, ιαμβάκμκηαξ οπ’ υρηκ ηα πνμζθμμηδυμεκα δηθαημιμγεηηθά θαη ηδίςξ ημ ζθμπμφμεκμ πνυκμ
παναμμκήξ ζηε πχνα58.
55 φμφωνα με το άρκρο 96 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ τθσ υμφωνίασ Schengen, «Οι αποφάςεισ (για καταχϊρθςθ
ατόμων ςτο SIS -φςτθμα Πλθροφοριϊν Schengen- με ςκοπό τθν άρνθςθ ειςόδου) μποροφν να ςτθρίηονται ςτθν απειλι
για τθ δθμόςια τάξθ ι τθν κρατικι αςφάλεια που ενδζχεται να ςυνιςτά θ παρουςία ενόσ αλλοδαποφ ςτο εκνικό ζδαφοσ.
Σζτοια μπορεί να είναι, ιδίωσ θ περίπτωςθ:
(α) αλλοδαποφ ο οποίοσ καταδικάςτθκε για αξιόποινθ πράξθ επιςφρουςα ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι τουλάχιςτον
ενόσ ζτουσ,
(β) αλλοδαποφ εισ βάροσ του οποίου υπάρχουν βάςιμεσ υπόνοιεσ ότι διζπραξε ςοβαρζσ αξιόποινεσ πράξεισ,
περιλαμβανομζνων και αυτϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 71 (πρόλθψθ και καταςτολι τθσ παράνομθσ διακινιςεωσ
ναρκωτικϊν και ψυχοτρόπων ουςιϊν), ι εισ βάροσ του οποίου υπάρχουν πραγματικζσ ενδείξεισ ότι προτίκεται να
εκτελζςει παρόμοιεσ πράξεισ ςτο ζδαφοσ ενόσ ςυμβαλλομζνου μζρουσ.
Οι αποφάςεισ μποροφν να ςτθρίηονται επίςθσ ςτο γεγονόσ ότι ο αλλοδαπόσ αποτζλεςε αντικείμενο ενόσ μζτρου άμεςου
και χωρίσ αναςτολι απομακρφνςεωσ, αποπομπισ ι απελάςεωσ που περιλαμβάνει ι ςυνοδεφεται και από απαγόρευςθ
ειςόδου, ι, κατά περίπτωςθ, διαμονισ, και ςτθρίηεται ςτθν μθ τιρθςθ των εκνικϊν ρυκμίςεων όςον αφορά τθν είςοδο ι
τθν διαμονι αλλοδαπϊν.»
56 τον Εκνικό Κατάλογο Ανεπικφμθτων Αλλοδαπϊν, εγγράφονται ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ ΚΤΑ υπ’ αρικμ. 4000/4/32
– ιβ’/4 επτεμβρίου 2006 (ΦΕΚ 1353/14 επτεμβρίου 2006)
α. Οι αλλοδαποί ςε βάροσ των οποίων διατάχκθκε θ απζλαςθ από τθ χϊρα, βάςει δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ.
β. Αλλοδαποί, των οποίων θ παρουςία ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, αποτελεί απειλι για τθν εκνικι ι τθ δθμόςια αςφάλεια ι τθ
δθμόςια τάξθ. Σζτοια απειλι υπάρχει ιδίωσ όταν ςε βάροσ του αλλοδαποφ υπάρχουν αποχρϊςεισ ενδείξεισ ότι τζλεςε
ςοβαρι αξιόποινθ πράξθ ι ενδείξεισ ότι προζβθ ςε προπαραςκευαςτικζσ πράξεισ για τθν τζλεςθ τζτοιασ πράξθσ
γ. Αλλοδαποί ςε βάροσ των οποίων ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ υγείασ κατά τα οριηόμενα ςτο εδάφιο δϋ τθσ παρ.1 του
άρκρου 76 του ν. 3386/2005.
Οι αλλοδαποί που εγγράφονται ςτον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγγράφονται παράλλθλα και ςτο φςτθμα Πλθροφοριϊν Schengen, εφ’
όςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 94 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ τθσ υμφωνίασ Schengen (Ε).
57 τθν ζννοια τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ περιλαμβάνεται και θ ζκδοςθ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα ςε ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. ε περιπτϊςεισ που υφίςταται τελεςίδικθ
δικαςτικι απόφαςθ, χαμθλότερθσ ποινισ, προκειμζνου να διακριβϊνεται θ ςυνάφεια του αδικιματοσ με λόγουσ που
δθμιουργοφν κίνδυνο για τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια κα πρζπει να ηθτείται ειδικι αιτιολογία και να ςτακμίηονται οι
επί μζρουσ παράμετροι, όπωσ θ βαρφτθτα του αδικιματοσ, θ υποτροπι και θ εν γζνει παραβατικι ςυμπεριφορά του
υπθκόου τρίτθσ χϊρασ.
58 Για παράδειγμα θ κεϊρθςθ ειςόδου για ςπουδζσ διάρκειασ 5 μθνϊν κα πρζπει να ζχει διάρκεια ιςχφοσ πζντε μινεσ
και όχι ζνα ζτοσ.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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Ακηίζεηα,
Οηεκ πενίπηςζε Α – 2 (Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 16, πανάγναθμξ 2, ημο
Κ.3386/2005, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ Κ. 4018/2011 θαη ζημ Άνζνμ 7 ηεξ Απυθαζεξ ημο
Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Ανηζμυ Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005) γηα ηεκ μεηάθιεζε
αιιμδαπμφ γηα επμπηθή ενγαζία, ε μπμία αθμνά Αιβακμφξ οπεθυμοξ (Οομθςκία Γπμπηαθήξ
Απαζπμιήζεςξ ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ Γιιάδμξ – Αιβακίαξ), ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ εζκηθήξ
ζεςνήζεςξ είκαη ηζυπνμκε με ηε δηάνθεηα ηεξ απαζπυιεζεξ, όπςξ πνμθύπηεη από ηε ζπεηηθή
ζύμβαζε ενγαζίαξ, θαη δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημοξ έλη μήκεξ.
Οηεκ πενίπηςζε Α – 3 (Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ 16 Α Κ. 3386/05, υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε με ημ Κ. 4018/2011) γηα ηε μεηάθιεζε αιηενγαηχκ, ε μπμία αθμνά απαζπυιεζε
Αηγοπηίςκ αιηενγαηχκ ζηεκ Γιιάδα με ζπέζε ελανηεμέκεξ ενγαζίαξ, ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ εζκηθήξ
ζεςνήζεςξ είκαη ηζυπνμκε με ηε δηάνθεηα ηεξ απαζπυιεζεξ, όπςξ πνμθύπηεη από ηε ζπεηηθή
ζύμβαζε ενγαζίαξ, θαη δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημοξ δέθα μήκεξ.
Οηεκ πενίπηςζε Α-6 (Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ ζφμθςκα με ημ άνζνμ 19 ημο
κ.3386/05 θαη ζημ Άνζνμ 10 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Ανηζμυ Α.Ν.
3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005), γηα ηα άημμα πμο μεηαθηκμφκηαη απυ επηπείνεζε
εγθαηεζηεμέκε ζε ηνίηε πχνα με ζθμπυ ηεκ πανμπή οπενεζίαξ, ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ εζκηθήξ
ζεχνεζεξ δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ έλη (6 μήκεξ).
Οηεκ πενίπηςζε Α – 20 (Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηα Άνζνμ 34, πανάγναθμξ 3, ημο
Κ.3386/2005, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 10, πανάγναθμξ 3, ημο Κ.3536/2007) γηα ηε
ζομμεημπή ζε εηδηθά πνμγνάμμαηα πναθηηθήξ άζθεζεξ, ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ εζκηθήξ ζεςνήζεςξ
δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ έλη (6) μήκεξ.
Οηεκ πενίπηςζε Α – 29 (Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 42, πανάγναθμξ 1, ημο
Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 27 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Ανηζμυ Α.Ν.
3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005) γηα ημοξ ενγαδυμεκμοξ θαη αμεηβυμεκμοξ απυ ημονηζηηθυ
γναθείμ ημο ελςηενηθμφ ςξ Ανπεγυξ Μνγακςμέκςκ Μμάδςκ Πμονηζμμφ (Tour Leader) ημ μπμίμ
ζοκενγάδεηαη με ακηίζημηπμ ειιεκηθυ ημονηζηηθυ γναθείμ, ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ εζκηθήξ ζεςνήζεςξ
δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ μθηχ (8) μήκεξ.
Οηεκ πενίπηςζε Α – 34 (Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ οπ’ ανηζμ.
4000/3/10λδ’/14.5.2010 Ημηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε «Ναναμμκή θαη ενγαζία μμμγεκχκ απυ
Αιβακία») γηα ημοξ μμμγεκείξ θαη μέιε μηθμγεκείαξ απυ ηεκ Αιβακία, ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ εζκηθήξ
ζεςνήζεςξ δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ έλη (6) μήκεξ
Ηαηά ηε πμνήγεζε ηςκ εζκηθχκ ζεςνήζεςκ εηζυδμο, μη Ννμλεκηθέξ Ανπέξ μθείιμοκ κα
εκεμενχκμοκ ημοξ αηημφκηεξ υηη ε θαημπή ηεξ ζεχνεζεξ εηζυδμο μοδυιςξ ημοξ απαιιάζζεη απυ
ηεκ οπμπνέςζε κα οπμβάιιμοκ, αμέζςξ μεηά ηεκ άθηλή ημοξ ζηεκ Γιιάδα (Άνζνμ 11, πανάγναθμξ
1 ημο Κ.3386/200559), αίηεζε θαζχξ θαη ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά ζηεκ ανμυδηα οπενεζία
ημο ηυπμο θαημηθίαξ ή δηαμμκήξ ημοξ, πνμθεημέκμο κα εθμδηαζημφκ με ηηξ ακηίζημηπεξ άδεηεξ
δηαμμκήξ60. Άιιςζηε ε ζεχνεζε εηζυδμο δεκ πανέπεη αοημδηθαίςξ πεναηηένς δηθαηχμαηα (π.π.
59 Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ που αιτείται τθ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ ςτθν Ελλάδα, για ζναν από τουσ λόγουσ του νόμου
αυτοφ, οφείλει, μετά τθν είςοδο του ςτθ Χϊρα και πριν από τθ λιξθ τθσ κεϊρθςθσ ειςόδου, εκτόσ αν από τισ διατάξεισ του
παρόντοσ ορίηεται διαφορετικά, να υποβάλει αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ. Αρμόδια για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ είναι θ
Τπθρεςία Αλλοδαπϊν τθσ Περιφζρειασ που λειτουργεί ςτο νομό του τόπου κατοικίασ ι διαμονισ του. Οι αιτιςεισ για τθ
χοριγθςθ και ανανζωςθ των αδειϊν διαμονισ κατατίκενται ςτο διμο ι τθν κοινότθτα του τόπου κατοικίασ ι διαμονισ
του αιτοφντοσ. Οι διμοι και οι κοινότθτεσ ελζγχουν τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν και διαβιβάηουν το ςχετικό
φάκελο ςτθν αρμόδια Τπθρεςία Αλλοδαπϊν τθσ Περιφζρειασ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε θμερϊν, αφότου
υποβλθκοφν. Για τισ άδειεσ διαμονισ που εκδίδονται από το Τπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, θ ςχετικι αίτθςθ κατατίκεται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τπουργείου.
60 Εξαιροφνται οι αιτιςεισ για τισ άδειεσ διαμονισ που εκδίδονται από το Τπουργείο Εςωτερικϊν (ςτελζχθ εταιρειϊν,
μζλθ ξζνων αρχαιολογικϊν ςχολϊν, ανάπτυξθ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ, δθμόςιο ςυμφζρον, ανκρωπιςτικοί, κφματα
εμπορίασ). Οι αιτιςεισ για τθν παραπάνω περίπτωςθ κατατίκενται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Μετανάςτευςθσ του ΤΠ.Ε.
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δοκαηυηεηα ενγαζίαξ), αιιά ζα πνέπεη κα ζοκμδεφεηαη θαη απυ ακηίζημηπε βεβαίςζε θαηάζεζεξ
αίηεζεξ γηα ηεκ έθδμζε ηεξ άδεηαξ δηαμμκήξ. Ε άδεηα δηαμμκήξ απμηειεί ημ κμμημμπμηεηηθυ
έγγναθμ πμο πανέπεη ηεκ απαναίηεηε πηζημπμίεζε απυ ηηξ ανμυδηεξ ειιεκηθέξ οπενεζίεξ θαη με
βάζε ηεκ μπμία επηηνέπεηαη ζημκ οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ κα δηαμέκεη κυμημα ζηεκ Γιιεκηθή
επηθνάηεηα θαη κα ακηιεί υια ηα δηθαηχμαηα ηα μπμία ημο πανέπεη ε εζκηθή μεηακαζηεοηηθή
κμμμζεζία61.
Οεμεηχκεηαη υηη απυ ηεκ 5ε Απνηιίμο 2010, μπυηε θαη εηέζε ζε ηζπφ μ Ηχδηθαξ Θεςνήζεςκ θαη μ
Ηακμκηζμυξ 265/201062, έπεη εηζαπζεί ε ανπή ηεξ ηζμδοκαμίαξ μεηαλφ αδεηχκ δηαμμκήξ θαη
ζεςνήζεςκ μαθνάξ δηανθείαξ, υζμκ αθμνά ηεκ ειεφζενε θοθιμθμνία ημο θαηυπμο ζημκ εκηαίμ
πχνμ Schengen θαη ζοκεπχξ θάζε οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ είκαη θάημπμξ ζεςνήζεςξ
μαθνάξ δηανθείαξ, πμο έπεη πμνεγεζεί απυ Η-Ι, θαη έπεη πενίμδμ ηζπφμξ έςξ έκα έημξ, δφκαηαη κα
ηαληδεφεη ζε άιια Η-Ι γηα ηνεηξ μήκεξ ακά ελάμεκμ, οπυ ημοξ ίδημοξ υνμοξ, μη μπμίμη ηζπφμοκ γηα
ημκ θάημπμ αδείαξ δηαμμκήξ, εθυζμκ δειαδή πιενμί ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο Άνζνμο 5, § 1, ζεμεία
α), γ), δ) θαη ε) ημο Ηακμκηζμμφ (ΓΗ) 562/200663 (Ηχδηθαξ Οοκυνςκ Schengen).

61 Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 1030/2002 του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν κακιζρωςθ αδειϊν διαμονισ ενιαίου
τφπου για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν. Άρκρο 1, παρ 2,ςθμείο α. (Επίςθμθ Εφθμερίδα ΕΕ αρικ. L 157 τθσ 15/06/2002 ς.
0001 – 0007).
62 Επίςθμθ Εφθμερίδα ΕΕ L 85 τθσ 31θσ Μαρτίου 2010, ςελ. 1.
63 Επίςθμθ Εφθμερίδα ΕΕ L 105 τθσ 13θσ Απριλίου 2006, ςελ. 1.
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IV. ΑΖΠΖΜΘΜΓΕΟΕ ΑΞΚΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΘΓΩΞΕΟΕΟ
Πα αηηήμαηα γηα ηεκ πμνήγεζε ζεχνεζεξ γηα μαθνά παναμμκή, εθυζμκ δεκ πιενμφκηαη μη μθεηιυμεκεξ
πνμτπμζέζεηξ θαη δεκ πνμζθμμίδμκηαη ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά, υπςξ ηάζζμκηαη απυ ηεκ
εζκηθή μαξ κμμμζεζία64 θαη ακαθένμκηαη ζηεκ πανμφζα Γγθφθιημ ζα πνέπεη κα απμννίπημκηαη. Οηεκ
πενίπηςζε αοηή οθίζηαηαη οπμπνέςζε ηεξ Δηπιςμαηηθήξ ή Ννμλεκηθήξ Ανπήξ θάκμκηαξ πνήζε ηςκ
οπμδεηγμάηςκ ημο Νανανηήμαημξ 3 κα πμνεγεί έγγναθε θαη επανθχξ αηηημιμγεμέκε βεβαίςζε
απυννηρεξ ημο αηηήμαημξ γηα πμνήγεζε ζεχνεζεξ, δηαηενχκηαξ ζημ ανπείμ ηεξ εκοπυγναθμ, απυ ημκ
απμννηθζέκηα, ζπεηηθυ ακηίγναθμ ημ μπμίμ ζεςνείηαη ακαγθαίμ θαη μοζηαζηηθυ ζημηπείμ ημο
εκδεπμμέκμο ειέγπμο ηεξ κμμημυηεηαξ ηεξ απμθάζεςξ ηεξ Δηπιςμαηηθήξ ή Ννμλεκηθήξ Ανπήξ.
Οηεκ εκ ιυγς βεβαίςζε ακαθένεηαη νεηά υηη μ εκδηαθενυμεκμξ, ημο μπμίμο ημ αίηεμα απεννίθζε,
έπεη δοκαηυηεηα πνμζθογήξ θαηά ηεξ απυθαζεξ, ζφμθςκα με ηεκ εζκηθή μαξ κμμμζεζία, εκχπημκ ημο
ανμμδίμο Δηθαζηενίμο γηα ηεκ εθδίθαζε ηςκ εκ ιυγς οπμζέζεςκ, πμο εηζάγμκηαη με ημ έκδηθμ
βμήζεμα ηεξ αηηήζεςξ αθονχζεςξ. Οφμθςκα με ημ άνζνμ 15 ημο Κυμμο 3068/2002 πενί
«Οομμμνθχζεςξ ηεξ Δημίθεζεξ πνμξ ηηξ δηθαζηηθέξ απμθάζεηξ, πνμαγςγή ηςκ δηθαζηχκ ηςκ
ηαθηηθχκ δημηθεηηθχκ δηθαζηενίςκ ζημ βαζμυ ημο ζομβμφιμο Γπηθναηείαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ65»
υπςξ έπεη ηνμπμπμηεζεί θαη ηζπφεη66, ανμυδημ δηθαζηήνημ είκαη:
α) Πμ ηνημειέξ δημηθεηηθυ πνςημδηθείμ γηα αθονςηηθέξ δηαθμνέξ, μη μπμίεξ γεκκχκηαη απυ ηεκ
πνμζβμιή αημμηθχκ δημηθεηηθχκ πνάλεςκ πμο εθδίδμκηαη θαη’ εθανμμγή ηεξ κμμμζεζίαξ πενί
αιιμδαπχκ εκ γέκεη, με ηεκ επηθφιαλε ηεξ παναγνάθμο 3. Μη απμθάζεηξ ηςκ δημηθεηηθχκ
πνςημδηθείςκ επί ηςκ εκ ιυγς δηαθμνχκ οπυθεηκηαη ζε έθεζε εκχπημκ ημο Οομβμοιίμο ηεξ
Γπηθναηείαξ, εθανμμδμμέκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 5 ημο Κ. 702/1977.
β) ημ ηνημειέξ δημηθεηηθυ εθεηείμ γηα ηηξ αθονςηηθέξ δηαθμνέξ, μη μπμίεξ γεκκχκηαη απυ ηεκ
πνμζβμιή αημμηθχκ δημηθεηηθχκ πνάλεςκ πμο αθμνμφκ:
α) ηεκ ακαγκχνηζε αιιμδαπμφ ςξ πνυζθογα, οπυ ηεκ έκκμηα ηεξ Οομβάζεςξ ηεξ Γεκεφεξ, πμο
θονχζεθε με ημ άνζνμ μυκμ ημο Κ.Δ. 3989/1959 (ΦΓΗ 201 Α΄) θαη ημο ζοκαθμφξ πνςημθυιιμο ηεξ
Κέαξ Ρυνθεξ ημο 1967, πμο θονχζεθε με ημ άνζνμ μυκμ ημο Α.Κ. 389/1968 (ΦΓΗ 125 Α΄),
β) ηεκ θηήζε θαη ηεκ απχιεηα ηεξ ειιεκηθήξ ηζαγέκεηαξ.
Μη απμθάζεηξ ηςκ δημηθεηηθχκ εθεηείςκ επί ηςκ εκ ιυγς δηαθμνχκ οπυθεηκηαη ζε έθεζε εκχπημκ
ημο Οομβμοιίμο ηεξ Γπηθναηείαξ, εθανμμδμμέκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ δηαηάλεςκ ημο άνζνμο 5 ημο
Κ. 702/1977.
Οηεκ εκεμένςζε μκεμμκεφεηαη επίζεξ ε δοκαηυηεηα θαηαζέζεςξ ηεξ αηηήζεςξ αθονχζεςξ ζε
ειιεκηθή δημηθεηηθή ανπή, ε οπμπνεςηηθή ζφκηαλε ημο μηθείμο δηθμγνάθμο ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα, ε
οπμπνεςηηθή οπμγναθή ημο δηθμγνάθμο απυ Έιιεκα δηθεγυνμ ή απυ ημκ ίδημ ημκ εκδηαθενυμεκμ, μ
μπμίμξ, υμςξ, ζα πνέπεη, ζηεκ ηειεοηαία αοηή πενίπηςζε κα παναζηεί θαηά ηε ζοδήηεζε ηεξ
οπυζεζεξ με πιενελμφζημ δηθεγυνμ (Άνζνμ 17, παν. 4 ημο Ν.Δ 18/1989), ε πνμζεζμία γηα ηεκ
άζθεζε ηεξ αηηήζεςξ αθονχζεςξ, ε μπμία, εθ’ υζμκ πνυθεηηαη γηα πνυζςπα πμο δηαμέκμοκ ζηεκ
αιιμδαπή, είκαη εκεκήκηα εμενχκ θαη ανπίδεη απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνάλεξ ή ηεκ εθ μένμοξ ημοξ
γκχζε ημο πενηεπμμέκμο ηεξ.

64 Νόμοσ 3386/2005 «Περί ειςόδου, διαμονισ και κοινωνικισ εντάξεωσ υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτθν Ελλθνικι
Επικράτεια» κακϊσ και οι τροποποιιςεισ οι οποίεσ επιλκαν με τουσ Νόμουσ 3448/2006, 3536/2007, 3613/2007,
3731/2008, 3801/2009, 3838/2010, 3846/2010, 3870/2010, 3875/2010, 3879/2010, 3900/2010, 3907/2011 και 4018/2011.
65 ΦEK 274/τ.A'/14.11.2002
66 Νόμοσ 3900/2010 «Εξορκολογιςμόσ διαδικαςιϊν και επιτάχυνςθ τθσ διοικθτικισ δίκθσ και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ
213/τ.Α/17.12.2010, ςελ 4413
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A - 1. ΙΓΠΑΗΘΕΟΕ ΓΖΑ ΑΝΑΟΜΘΕΟΕ ΙΓ ΟΓΟΕ ΓΛΕΞΠΕΙΓΚΕΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΕΕ
ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ ΕΕ ΓΞΓΜΡ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηα Άνζνα 14, πανάγναθμξ 167 θαη 15, πανάγναθμξ 168 ημο
Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 669 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν.
3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί
κα απαζπμιεζεί ζηεκ Γιιάδα με ζπέζε ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ, ζε ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε θαη γηα
ζογθεθνημέκμ είδμξ απαζπυιεζεξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη
ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 15».
Ε εκ ιυγς ζεχνεζε πμνεγείηαη αθμφ πενηέιζεη ζημ Ννμλεκείμ, απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία
Αιιμδαπχκ θαη Ιεηακάζηεοζεξ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ είηε ηαποδνμμηθχξ, είηε, μεηά
απυ αίηεζε ημο εκδηαθενμμέκμο ενγμδυηε θαη οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ακαιαμβάκεη ηα έλμδα
απμζημιήξ, μέζς ηαπομεηαθμνάξ ηςκ ΓΘΠΑ ή ηδηςηηθχκ εηαηνηχκ70:
ε ζπεηηθή Ννάλε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ με ηεκ μπμία
εγθνίκεηαη ε απαζπυιεζε γηα πανμπή ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ ζε ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε,
επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ελανηεμέκεξ ενγαζίαξ ή οπεφζοκε δήιςζε, με
ζεςνεμέκμ ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ ημο ενγμδυηε απυ δεμυζηα οπενεζία, απυ ηεκ μπμία κα
πνμθφπηεη ημ είδμξ θαη ημ δηάζηεμα ηεξ απαζπυιεζεξ θαζχξ θαη υηη ε αμμηβή ημο είκαη ίζε με ηηξ
μεκηαίεξ απμδμπέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε, υπςξ θαζμνίδμκηαη με ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή
Οοιιμγηθή Οφμβαζε Γνγαζίαξ,
θαη μ εκδηαθενυμεκμξ αιιμδαπυξ αθμφ θιεζεί θαη οπμγνάρεη ηεκ ακςηένς ακαθενυμεκε ζφμβαζε
ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ, πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ71, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO72 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ

67 Επιτρζπεται θ είςοδοσ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα για απαςχόλθςθ με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ ςε
ςυγκεκριμζνο εργοδότθ και για οριςμζνο είδοσ απαςχόλθςθσ, εφόςον του ζχει χορθγθκεί θ αντίςτοιχθ κεϊρθςθ ειςόδου.
68 τον υπικοο τρίτθσ χϊρασ, που ζχει λάβει κεϊρθςθ ειςόδου για τθν παροχι εξθρτθμζνθσ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα,
χορθγείται άδεια διαμονισ για εξθρτθμζνθ εργαςία, εφόςον ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ εργαςίασ από τθν οποία προκφπτει
ότι θ αμοιβι του είναι ίςθ, τουλάχιςτον, με τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ του ανειδίκευτου εργάτθ και προςκομίςει τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που κακορίηονται με τθν απόφαςθ του άρκρου 11 παρ. 2 του νόμου αυτοφ.
69 Για τθ χοριγθςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου για εξαρτθμζνθ εργαςία, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του Ν. 3386/2005, ο
αιτϊν αλλοδαπόσ οφείλει να προςκομίςει ςτθν διπλωματικι ι προξενικι αρχι, ςφμβαςθ εργαςίασ με ςυγκεκριμζνο
εργοδότθ για ςυγκεκριμζνο είδοσ απαςχόλθςθσ, από τθν οποία κα πρζπει να προκφπτει, μεταξφ άλλων, ότι αυτόσ κα
αμείβεται κατ’ ελάχιςτον με ποςό αντίςτοιχο των μθνιαίων αποδοχϊν ανειδίκευτου εργάτθ.
Η εν λόγω κεϊρθςθ δεν χορθγείται εάν δεν περιζλκει ςτθν αρμόδια διπλωματικι ι προξενικι αρχι απευκείασ από τθν
αρμόδια Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Περιφζρειασ και θ πράξθ ζγκριςθσ τθσ απαςχόλθςθσ του
ςυγκεκριμζνου υπθκόου τρίτθσ χϊρασ για παροχι εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςτον ςυγκεκριμζνο εργοδότθ.
70 Με τθν ΚΤΑ 12514/11 τθσ 12θσ .05.2011 ορίηεται ότι οι πράξεισ ζγκριςθσ για εργαςία ςτθν Ελλάδα αποςτζλλονται ςτα
οικεία Προξενεία από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ είτε ταχυδρομικϊσ, είτε, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου
εργοδότθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αναλαμβάνει τα ζξοδα αποςτολισ, μζςω ταχυμεταφοράσ των ΕΛΣΑ ι ιδιωτικϊν
εταιρειϊν. Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αποςτζλλονται ςε κάκε περίπτωςθ, προσ τα οικεία προξενεία και
κατάλογοι με τισ πράξεισ ζγκριςθσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ μετακλιςεων.
71 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
72 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη73", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία πνέπεη
κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ74.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Γθυζμκ δηαπηζηςζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ημο αηηήμαημξ πμνήγεζεξ ζεχνεζεξ, υηη δεκ
πιενμφκηαη μη πνμακαθενυμεκεξ πνμτπμζέζεηξ ή δεκ θαηαηίζεκηαη ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, ε
Ννμλεκηθή Ανπή ζα πνέπεη κα απμννίπηεη ημ αίηεμα θαη κα εθμδηάδεη ημκ εκδηαθενυμεκμ με έγγναθε
αηηημιμγεμέκε βεβαίςζε απυννηρεξ ημο αηηήμαημξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή ε Ννμλεκηθή Ανπή μθείιεη
κα εκεμενχκεη εγγνάθςξ ηεκ Νενηθένεηα γηα ηεκ ζπεηηθή απυννηρε, εθζέημκηαξ ακαιοηηθά ημοξ
μοζηαζηηθμφξ ιυγμοξ πμο μδήγεζακ ζε αοηή θαη αηηείηαη ηεκ ακάθιεζε ηεξ εγθνηηηθήξ απυθαζεξ
(Ννάλε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ με ηεκ μπμία εγθνίκεηαη ε
απαζπυιεζε γηα πανμπή ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ ζε ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε 75.

73 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
74 φμφωνα με τον Διεκνι Τγειονομικό Κανονιςμό (ΔΤΚ), τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ και τα διεκνι επιδθμιολογικά
δεδομζνα, ωσ νοςιματα που αποτελοφν κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία λογίηονται θ χολζρα, θ πανϊλθ, ο κίτρινοσ πυρετόσ
και θ φυματίωςθ (Ζγγραφο Γ4 Διεφκυνςθσ Α.Π. Φ. 3497.3/52/Α 508/16 Μαρτίου 2010).
75 Ζγγραφο Γ4 Διεφκυνςθσ ΑΠ Φ 3497.3/79/Α 1007/4.5.2010.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ

Οειίδα 17 / 180

A - 2. ΓΝΜΖΑΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 16 ημο Κ.3386/2005, υπςξ αοηυ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ
άνζνμ 5 Κ. 4018/201176, ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα ενγαζζεί ζηεκ
Γιιάδα πνμζςνηκά, γηα πνμκηθυ δηάζηεμα μέπνη έλη ζοκμιηθά μήκεξ, ακά πενίμδμ δχδεθα μεκχκ, ζε
ημμέα δναζηενηυηεηαξ πμο ζοκανηάηαη με πνυζθαηνε απαζπυιεζε, επμπηαθμφ παναθηήνα, με ζπέζε
ενγαζίαξ μνηζμέκμο πνυκμο γηα ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε θαη είδμξ απαζπυιεζεξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί,
μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με δηάνθεηα ηζπφμξ
ηζυπνμκε με ηε δηάνθεηα ηεξ απαζπυιεζεξ, υπςξ πνμθφπηεη απυ ηε ζπεηηθή ζφμβαζε ενγαζίαξ, θαη ε
μπμία δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημοξ έλη μήκεξ, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 16».
Ε εκ ιυγς ζεχνεζε πμνεγείηαη αθμφ πενηέιζεη ζημ Ννμλεκείμ, απυ ηεκ ανμυδηα Ρπενεζία
Αιιμδαπχκ θαη Ιεηακάζηεοζεξ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, είηε ηαποδνμμηθχξ είηε μέζς
ηαπομεηαθμνάξ ηςκ ΓΘΠΑ ή ηδηςηηθχκ εηαηνεηχκ77:
ε ζπεηηθή Ννάλε78 ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ με ηεκ μπμία
εγθνίκεηαη ε απαζπυιεζε, ζε ημμέα δναζηενηυηεηαξ επμπηαθμφ παναθηήνα γηα πνμκηθυ δηάζηεμα
μέπνη έλη ζοκμιηθά μήκεξ ακά πενίμδμ δχδεθα μεκχκ θαη
επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, με ζεςνεμέκμ ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ ημο
ενγμδυηε απυ δεμυζηα οπενεζία, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ε απαζπυιεζε ημο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ ζε ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε θαη ηυπμ, ημ είδμξ ηεξ απαζπυιεζεξ, ε δηάνθεηα θαη ε αμμηβή ημο
ενγαδυμεκμο. Αμμηβή ε μπμία δεκ μπμνεί κα είκαη, ζε θαμία πενίπηςζε, μηθνυηενε απυ ηηξ απμδμπέξ
ακεηδίθεοημο ενγαδυμεκμο, υπςξ αοηέξ θαζμνίδμκηαη με ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε
Γνγαζίαξ, ζεςνεμέκε απυ ηεκ μηθεία οπενεζία ηεξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ,
θαη μ εκδηαθενυμεκμξ αιιμδαπυξ, αθμφ θιεζεί θαη οπμγνάρεη ηεκ ακςηένς ακαθενυμεκε ζφμβαζε
επμπηαθήξ απαζπυιεζεξ, πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ παναμμκήξ79,
ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα πιενμί
76 ΦΕΚ 215/τ.Α/30.09.2011, ςελ. 6353. φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 5 «2. Ο εργοδότθσ, ο οποίοσ επικυμεί
να απαςχολιςει πολίτθ τρίτθσ χϊρασ για εποχιακι εργαςία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αντίςτοιχθ κζςθ εργαςίασ ζχει
ιδθ προβλεφκεί ςτθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου, οφείλει να λάβει αντίςτοιχθ
ζγκριςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.». φμφωνα με τισ παραγράφουσ 5 και 6 του άρκρου 5
«5. Αρμόδια για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ είναι θ κατά τόπο αρμόδια, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2, Τπθρεςία
Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία αποςτζλλει τθ ςχετικι εγκριτικι πράξθ ςτθν
αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι. Οι εγκριτικζσ πράξεισ των Διευκφνςεων Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ των
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων κοινοποιοφνται υποχρεωτικά ςτον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτι του Ο.Γ.Α., εφόςον
αφορά απαςχόλθςθ ςτθν αγροτικι οικονομία ι ςτα κατά τόπον αρμόδια υποκαταςτιματα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακζσ
υπθρεςίεσ του .Ε.Π.Ε. ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 6. Η αρμόδια προξενικι αρχι, αφοφ λάβει τθν εγκριτικι πράξθ τθσ
οικείασ Τπθρεςίασ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ και με τθν επιφφλαξθ των γενικϊν και ειδικϊν διατάξεων για τισ
κεωριςεισ, εκδίδει αντίςτοιχθ κεϊρθςθ ειςόδου για εποχιακι εργαςία. Η κεϊρθςθ ειςόδου για εποχιακι εργαςία είναι
ιςόχρονθ με τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθ ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τουσ ζξι μινεσ και παρζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ αποκλειςτικά για τθν παροχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ
εργαςίασ και ςτον ςυγκεκριμζνο εργοδότθ, φςτερα από πρόςκλθςθ του οποίου αυτι χορθγικθκε. τουσ ειςερχόμενουσ
με κεϊρθςθ ειςόδου για εποχιακι εργαςία, κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτισ, δεν μπορεί να χορθγθκεί άδεια διαμονισ
οποιαςδιποτε κατθγορίασ.»
77 Με τθν ΚΤΑ 12514/11 τθσ 12θσ.05.2011 ορίηεται ότι «οι πράξεισ ζγκριςθσ για εργαςία ςτθν Ελλάδα αποςτζλλονται
ςτα οικεία Προξενεία από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ είτε ταχυδρομικϊσ, είτε, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου
εργοδότθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αναλαμβάνει τα ζξοδα αποςτολισ, μζςω ταχυμεταφοράσ των ΕΛΣΑ ι ιδιωτικϊν
εταιρειϊν. Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αποςτζλλονται ςε κάκε περίπτωςθ, προσ τα οικεία προξενεία και
κατάλογοι με τισ πράξεισ ζγκριςθσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ μετακλιςεων».
78 Εφόςον θ μετάκλθςθ αφορά τθν ίδια κατθγορία (π.χ. εποχιακι εργαςία), τθν ίδια προξενικι αρχι και τον ίδιο
εργοδότθ, μπορεί να εκδοκεί μία ςυγκεντρωτικι πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ θ οποία
διαβιβάηεται απ’ ευκείασ ςτο αρμόδιο Προξενείο μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
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ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO80 θαη πενηιαμβάκμκηαη ζημ «Νανάνηεμα 2»
ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα μπμία μπμνεί κα δηαζέημοκ ζεχνεζε81", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία πνέπεη
κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ· θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή θαηάζηαζε
ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη
πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε
δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ
ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
Οεμεηχκεηαη υηη ζηεκ πενίπηςζε πμο ε είζμδμξ, δηαμμκή θαη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ
οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ γηα επμπηαθή ενγαζία ζηεκ Γιιάδα νοζμίδεηαη απυ δημενείξ ή πμιομενείξ
δηεζκείξ ζομθςκίεξ, αοηέξ εθανμυδμκηαη θαη θαηηζπφμοκ ηςκ πνμακαθενμμέκςκ δηαηάλεςκ.
Οημ πιαίζημ αοηυ θαη ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηε Οομθςκία Γπμπηαθήξ Απαζπυιεζεξ
ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ πμο έπεη ζοκάρεη ε πχνα μαξ με ηεκ Αιβακία82, μη οπήθμμη ηεξ πχναξ αοηήξ, μη
μπμίμη εγθνίκμκηαη πνμξ επμπηαθή απαζπυιεζε ζηεκ Γιιάδα, ζα πνέπεη κα πανμοζηάδμκηαη
αοημπνμζχπςξ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή πνμθεημέκμο κα οπμγνάθμοκ θαη κα παναιαμβάκμοκ
ημ ηδηςηηθυ ζομθςκεηηθυ επ' μκυμαηη ημοξ θαη πνέπεη, εθηυξ ηςκ γεκηθχκ υνςκ πενί ηζπονμφ
δηαβαηενίμο, ηαηνηθμφ πηζημπμηεηηθμφ θαη απμζπάζμαημξ πμηκηθμφ μεηνχμο, κα πιενμφκ θαη ημοξ
αθυιμοζμοξ, πνυζζεημοξ, υνμοξ:
Κα είκαη ειηθίαξ υπη μηθνυηενεξ ηςκ 21 εηχκ θαη υπη μεγαιφηενεξ ηςκ 60 εηχκ.
Κα είκαη θάημπμη ακάιμγμο ηίηιμο ζπμοδχκ, υηακ πνυθεηηαη γηα ελεηδηθεομέκε ενγαζία,
ζεςνεμέκμο απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ.
Κα έπμοκ εθπιενχζεη ηηξ ζηναηηςηηθέξ ημοξ οπμπνεχζεηξ.
Ε ζεχνεζε εηζυδμο γηα επμπηαθή ενγαζία είκαη ηζόπνμκε με ηε δηάνθεηα ηεξ απαζπόιεζεξ, όπςξ
πνμθύπηεη από ηε ζπεηηθή ζύμβαζε ενγαζίαξ, δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημοξ έλη μήκεξ θαη
πανέπεη δηθαίςμα πνόζβαζεξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ απμθιεηζηηθά γηα ηεκ πανμπή ηεξ
ζογθεθνημέκεξ ενγαζίαξ θαη ζημκ ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε, φζηενα απυ πνυζθιεζε ημο μπμίμο αοηή
πμνεγήζεθε. Οημοξ εηζενπυμεκμοξ με ζεχνεζε εηζυδμο γηα επμπηαθή ενγαζία, θαηά ημ πνυκμ ηζπφμξ
αοηήξ, δεκ μπμνεί κα πμνεγεζεί άδεηα δηαμμκήξ μπμηαζδήπμηε θαηεγμνίαξ. Οοκεπώξ, ζα πνέπεη κα
79 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
80 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
81 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
82 Νόμοσ 2482/97-ΦΕΚ 73/ τ.Α/ 16.05.1997
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δίκεηαη ηδηαίηενε πνμζμπή ζηε δηάνθεηα ηεξ ακαθενόμεκεξ ζηε ζύμβαζε ενγαζίαξ απαζπόιεζεξ
θαη κα πμνεγείηαη εζκηθή ζεώνεζε ακηίζημηπεξ δηάνθεηαξ.
Γθυζμκ δηαπηζηςζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ημο αηηήμαημξ πμνήγεζεξ ζεχνεζεξ, υηη δεκ
πιενμφκηαη μη πνμακαθενυμεκεξ πνμτπμζέζεηξ ή δεκ θαηαηίζεκηαη ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, ε
Ννμλεκηθή Ανπή ζα πνέπεη κα απμννίπηεη ημ αίηεμα θαη κα εθμδηάδεη ημκ εκδηαθενυμεκμ με έγγναθε
αηηημιμγεμέκε βεβαίςζε απυννηρεξ ημο αηηήμαημξ.
Οηεκ πενίπηςζε αοηή ε Ννμλεκηθή Ανπή μθείιεη απανεγθιίηςξ κα εκεμενχκεη εγγνάθςξ ηεκ
Απμθεκηνςμέκε Δημίθεζε γηα ηεκ ζπεηηθή απυννηρε, εθζέημκηαξ ακαιοηηθά ημοξ μοζηαζηηθμφξ
ιυγμοξ πμο μδήγεζακ ζε αοηή θαη κα αηηείηαη ηεκ ακάθιεζε ηεξ εγθνηηηθήξ απυθαζεξ83.

83 Ζγγραφο Γ4 Διεφκυνςθσ ΑΠ Φ 3497.3/79/Α 1007/4.5.2010. Βλ. και άρκρο 5 παρ. 3 Ν. 4018/2011: «3. Αν ο εργοδότθσ
επικυμεί να απαςχολιςει πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ςτθν αγροτικι οικονομία ι ςε εκμετάλλευςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 του
ν. 3232/2004 (Αϋ 48), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1α του άρκρου 52 του ν. 3518/2006 (Αϋ 272), οφείλει να
κατακζςει και αποδεικτικό καταβολισ από τον εργοδότθ ςτον Ο.Γ.Α. του ςυνόλου των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, οι οποίεσ
προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για το ςφνολο τθσ περιόδου απαςχόλθςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από τθ
ςφμβαςθ εργαςίασ. Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν εγκρικεί θ είςοδοσ του μετακαλουμζνου πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ι δεν
του χορθγθκεί ςχετικι κεϊρθςθ ειςόδου ι αυτόσ δεν ειςζλκει ςτθ χϊρα και τοφτο βεβαιϊνεται από το κατά περίπτωςθ
αρμόδιο όργανο, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που ζχουν προκαταβλθκεί επιςτρζφονται ςτον εργοδότθ, μετά από αίτθςι
του. Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που αντιςτοιχοφν ςτο υπολειπόμενο διάςτθμα τθσ ςκοποφμενθσ απαςχόλθςθσ του
μετακλθκζντοσ επιςτρζφονται ςτον εργοδότθ που τισ κατζβαλε, εφόςον ο μετακλθκείσ υπαχκεί ςε διαδικαςία
αναγκαςτικισ απομάκρυνςθσ ι δικαςτικισ απζλαςθσ. ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εκ μζρουσ του
μετακλθκζντοσ, ο εργοδότθσ αναλαμβάνει τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που αντιςτοιχοφν ςτο υπολειπόμενο διάςτθμα τθσ
ςκοποφμενθσ απαςχόλθςθσ μόνον εφόςον πιςτοποιεί ότι ο μετακλθκείσ ζχει αποχωριςει από τθ χϊρα».
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A – 3. ΙΓΠΑΗΘΕΟΕ ΑΘΖΓΞΓΑΠΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 16 Α ημο Κ. 3386/2005, υπςξ αοηυ πνμζηέζεθε με ημ
άνζνμ 7 ημο Κ. 3536/07 θαη υπςξ αοηυ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 684 ημο Κ. 4018/2011, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ μ μπμίμξ επηζομεί κα απαζπμιεζεί ζηεκ Γιιάδα ςξ αιηενγάηεξ,
με ζπέζε ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ μνηζμέκμο πνυκμο ζε ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε, μπμνεί κα
πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε, ε δηάνθεηα
ηζπφμξ ηεξ μπμίαξ δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ δέθα (10) μήκεξ, με ακαθμνά, ζηε δχκε
εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05ΑΞΘΞΜ 16Α».
Ε εκ ιυγς ζεχνεζε πμνεγείηαη αθμφ πενηέιζεη ζημ Ννμλεκείμ, απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία
Αιιμδαπχκ θαη Ιεηακάζηεοζεξ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, είηε ηαποδνμμηθχξ είηε μέζς
ηαπομεηαθμνάξ ηςκ ΓΘΠΑ ή ηδηςηηθχκ εηαηνηχκ85:
ε ζπεηηθή Ννάλε86 ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ με ηεκ μπμία
εγθνίκεηαη ε απαζπυιεζε αιηενγάηε γηα πανμπή ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ ςξ αιηενγάηεξ, γηα
πνμκηθυ δηάζηεμα μέπνη δέθα μεκχκ ζε ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε,
επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, με ζεςνεμέκμ ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ
ημο ενγμδυηε απυ δεμυζηα οπενεζία, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπημοκ μη υνμη ενγαζίαξ, ημ πνμκηθυ
δηάζηεμα απαζπυιεζεξ θαη ε ζομθςκεμέκε αμμηβή ημο ενγαδυμεκμο. Αμμηβή ε μπμία δεκ μπμνεί κα
είκαη, ζε θαμία πενίπηςζε, μηθνυηενε απυ ηηξ απμδμπέξ ακεηδίθεοημο ενγαδυμεκμο υπςξ αοηέξ
θαζμνίδμκηαη με ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε Γνγαζίαξ,
θαη μ εκδηαθενυμεκμξ αιιμδαπυξ, αθμφ θιεζεί θαη οπμγνάρεη ηεκ ακςηένς ακαθενυμεκε ζφμβαζε
απαζπυιεζεξ ςξ αιηενγάηεξ, πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Ακηίγναθμ πηζημπμηεηηθμφ, επίζεμα μεηαθναζμέκμο θαη επηθονςμέκμο, με ημ μπμίμ
απμδεηθκφεηαη θαημπή γκχζεξ ή εηδηθυηεηαξ αιηενγάηε.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ87, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO88 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
84 φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 «1. Ο εργοδότθσ που επικυμεί να απαςχολιςει πολίτεσ τρίτθσ χϊρασ, ωσ
αλιεργάτεσ, με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου και προκειμζνου να χορθγθκεί θ αντίςτοιχθ κεϊρθςθ
ειςόδου, οφείλει να λάβει προθγοφμενθ ζγκριςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, εφόςον
προβλζπονται αντίςτοιχεσ κζςεισ ςτθν απόφαςθ του άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου φςτερα από αίτθςι του που
κατατίκεται ςτθν Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία εδρεφει ςτο νομό,
όπου είναι εγκαταςτθμζνθ θ επιχείρθςι του, ι ςτθν ζδρα νθολογίου του ςκάφουσ του, τουλάχιςτον τρεισ μινεσ πριν από
τθν ζναρξθ τθσ αλιευτικισ περιόδου». φμφωνα με τισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 6 «2. Η αρμόδια προξενικι
αρχι, αφοφ λάβει τθν εγκριτικι πράξθ τθσ οικείασ Τπθρεςίασ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ και με τθν επιφφλαξθ των
γενικϊν και ειδικϊν διατάξεων για τθ κεϊρθςθ, εκδίδει αντίςτοιχθ κεϊρθςθ ειςόδου για εργαςία αλιεργατϊν. 3. Η
κεϊρθςθ ειςόδου αλιεργατϊν είναι ιςόχρονθ με τθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ, όπωσ προκφπτει από τθ ςχετικι ςφμβαςθ
εργαςίασ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δζκα μινεσ και παρζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ
αποκλειςτικά για τθν παροχι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ και ςτον ςυγκεκριμζνο εργοδότθ, φςτερα από πρόςκλθςθ του
οποίου χορθγικθκε. τουσ ειςερχόμενουσ με κεϊρθςθ ειςόδου αλιεργατϊν, κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ, δεν μπορεί να
χορθγθκεί άδεια διαμονισ οποιαςδιποτε κατθγορίασ.»
85 Με τθν ΚΤΑ 12514/11 τθσ 12θσ.05.2011 ορίηεται ότι «οι πράξεισ ζγκριςθσ για εργαςία ςτθν Ελλάδα αποςτζλλονται ςτα
οικεία Προξενεία από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ είτε ταχυδρομικϊσ, είτε, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου
εργοδότθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αναλαμβάνει τα ζξοδα αποςτολισ, μζςω ταχυμεταφοράσ των ΕΛΣΑ ι ιδιωτικϊν
εταιρειϊν. Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αποςτζλλονται ςε κάκε περίπτωςθ, προσ τα οικεία προξενεία και
κατάλογοι με τισ πράξεισ ζγκριςθσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ μετακλιςεων».
86 Εφόςον θ μετάκλθςθ αφορά τθν ίδια κατθγορία εργαςίασ, τθν ίδια προξενικι αρχι και τον ίδιο εργοδότθ, μπορεί να
εκδοκεί μία ςυγκεντρωτικι πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ.
87 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
88 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα μπμία μπμνεί κα δηαζέημοκ ζεχνεζε89", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ· θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Ε ζεχνεζε εηζυδμο αιηενγαηχκ είκαη ηζυπνμκε με ηε δηάνθεηα ηεξ απαζπυιεζεξ, υπςξ πνμθφπηεη
απυ ηε ζπεηηθή ζφμβαζε ενγαζίαξ, δεκ μπμνεί υμςξ κα οπενβαίκεη ημοξ δέθα μήκεξ θαη πανέπεη
δηθαίςμα πνυζβαζεξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ απμθιεηζηηθά γηα ηεκ πανμπή ηεξ ζογθεθνημέκεξ ενγαζίαξ
θαη ζημκ ζογθεθνημέκμ ενγμδυηε, φζηενα απυ πνυζθιεζε ημο μπμίμο πμνεγήζεθε. Οημοξ
εηζενπυμεκμοξ με ζεχνεζε εηζυδμο αιηενγαηχκ, θαηά ημ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ, δεκ πμνεγείηαη άδεηα
δηαμμκήξ μπμηαζδήπμηε θαηεγμνίαξ. Οοκεπχξ, ζα πνέπεη κα δίκεηαη ηδηαίηενε πνμζμπή ζηε δηάνθεηα
ηεξ ακαθενυμεκεξ ζηε ζφμβαζε ενγαζίαξ απαζπυιεζεξ θαη κα πμνεγείηαη εζκηθή ζεχνεζε
ακηίζημηπεξ δηάνθεηαξ.
Γθυζμκ δηαπηζηςζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ημο αηηήμαημξ πμνήγεζεξ ζεχνεζεξ, υηη δεκ
πιενμφκηαη μη πνμακαθενυμεκεξ πνμτπμζέζεηξ ή δεκ θαηαηίζεκηαη ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, ε
Ννμλεκηθή Ανπή ζα πνέπεη κα απμννίπηεη ημ αίηεμα θαη κα εθμδηάδεη ημκ εκδηαθενυμεκμ με έγγναθε
αηηημιμγεμέκε βεβαίςζε απυννηρεξ ημο αηηήμαημξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή ε Ννμλεκηθή Ανπή μθείιεη
απανεγθιίηςξ κα εκεμενχκεη εγγνάθςξ ηεκ Απμθεκηνςμέκε Δημίθεζε γηα ηεκ ζπεηηθή απυννηρε,
εθζέημκηαξ ακαιοηηθά ημοξ μοζηαζηηθμφξ ιυγμοξ πμο μδήγεζακ ζε αοηή θαη αηηείηαη ηεκ ακάθιεζε
ηεξ εγθνηηηθήξ απυθαζεξ90.
Οεμεηχκεηαη υηη με ηεκ πνμακαθενυμεκε κμμμζεηηθή νφζμηζε θαη δηαδηθαζία θαιφπημκηαη θαη μη
οπμπνεχζεηξ πμο απμννέμοκ απυ ηε Οομθςκία «γηα ηεκ πνμαγςγή ηεξ δημενμφξ ζοκενγαζίαξ ζε
ζέμαηα ενγαζίαξ μεηαλφ ηςκ θοβενκήζεςκ ηεξ Γιιεκηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηεξ Αναβηθήξ
Δεμμθναηίαξ ηεξ Αηγφπημο» 91 ημο 1984 θαη εηδηθυηενα ε απαζπυιεζε Αηγοπηίςκ αιηενγαηχκ 92
ζηεκ Γιιάδα με ζπέζε ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ 93.
89 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των χορθγθκειςϊν
κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
90 Ζγγραφο Γ4 Διεφκυνςθσ ΑΠ Φ 3497.3/79/Α 1007/4.5.2010. Βλ. και άρκρο 6 παρ. 1 Ν. 4018/2011: «Μαηί με τθν αίτθςθ
ο εργοδότθσ κατακζτει: *…+ ε) αποδεικτικό καταβολισ από τον εργοδότθ ςτον Ο.Γ.Α. των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, οι
οποίεσ προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και για διάςτθμα ζξι μθνϊν απαςχόλθςθσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ,
όπωσ αυτι προκφπτει από τθ ςφμβαςθ εργαςίασ. Αν δεν εγκρικεί θ είςοδοσ του πολίτθ τρίτθσ χϊρασ ι δεν χορθγθκεί θ
ςχετικι κεϊρθςθ ειςόδου ι αυτόσ δεν ειςζλκει ςτθ χϊρα και τοφτο βεβαιϊνεται από το αρμόδιο όργανο, οι
αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που ζχουν προκαταβλθκεί επιςτρζφονται ςτον εργοδότθ, μετά από αίτθςι του.»
91 Νόμοσ 1453/84 - ΦΕΚ88/τ.Α/16.06.1984.
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A - 4. ΙΓΘΕ ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΜΡ ΟΡΙΒΜΡΘΖΜΡ, ΔΖΑΓΖΞΖΟΠΓΟ ΗΑΖ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ
ΓΠΑΖΞΓΖΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 17, πανάγναθμξ 1α94, ημο Κ.3386/05, υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 8, πανάγναθμξ 1, ημο Κ. 3536/07 θαη με ημ άνζνμ 44, πανάγναθμξ
295 ημο Κ.3801/2009 θαζχξ θαη ζημ Άνζνμ 8 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν.
3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005,
A-I. Οε αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, μέιε δημηθεηηθχκ ζομβμοιίςκ, δηαπεηνηζηέξ,
κμμίμμοξ εθπνυζςπμοξ ζογαηνηθχκ εηαηνηχκ θαη οπμθαηαζηεμάηςκ αιιμδαπχκ εηαηνηχκ πμο
αζθμφκ κμμίμςξ εμπμνηθή δναζηενηυηεηα ζηεκ Γιιάδα θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Ακηίγναθμ ημο Φ.Γ.Η. με ημ μπμίμ νοζμίδμκηαη ηα ηεξ εγθαηάζηαζεξ ηεξ ζογαηνηθήξ
εηαηνείαξ ή ημο οπμθαηαζηήμαημξ ηεξ αιιμδαπήξ εηαηνείαξ πμο αζθεί κυμημα εμπμνηθή
δναζηενηυηεηα ζηεκ Γιιάδα, θαζχξ θαη θάζε μεηαγεκέζηενμ Φ.Γ.Η πμο αθμνά ζε μεημκμμαζία ή
ηνμπμπμηήζεηξ ζημ κμμηθυ θαζεζηχξ ηεξ Γηαηνείαξ.
Γθυζμκ πνυθεηηαη γηα ζοκδεδεμέκεξ εηαηνίεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο
42ε παν. 5 ημο Κ. 2190/20, απαηηείηαη πνμζθυμηζε θαηαζηαηηθμφ ηεξ Γηαηνείαξ θαη πνυζθαημ
πηζημπμηεηηθυ ανμυδημο θμνέα γηα ηε μεημπηθή ζφκζεζε ηεξ Γηαηνείαξ θαζχξ θαη βεβαίςζε γηα ηεκ
έδνα ηεξ αιιμδαπήξ Γηαηνείαξ ζε πενίπηςζε πμο δεκ πνμθφπηεη απυ ηα πνμακαθενζέκηα.
ακηίγναθμ ημο Φ.Γ.Η δεμμζίεοζεξ ημο δημνηζμμφ ή ηεξ εθιμγήξ ημοξ θαη, ζε πενίπηςζε με
δεμμζίεοζεξ, ακηίγναθμ ημο θαηαζηαηηθμφ ηεξ εηαηνείαξ ή ακηίγναθμ απυθαζεξ ημο ανμυδημο
μνγάκμο ηεξ εηαηνείαξ γηα ηεκ ηδηυηεηα ημοξ
βεβαίςζε απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη ημ φρμξ ηςκ απμδμπχκ ε μπμία ζε πενίπηςζε
ζογαηνηθχκ εηαηνηχκ ή οπμθαηαζηεμάηςκ αιιμδαπχκ εηαηνηχκ, μπμνεί κα πνμένπεηαη απυ ημ
υνγακμ δημίθεζεξ ηεξ μεηνηθήξ εηαηνίαξ ή απυ ηεκ μηθμκμμηθή οπενεζία ηεξ εηαηνίαξ ζηεκ Γιιάδα,
εθυζμκ ε εηαηνία δηαζέηεη μηθμκμμηθή οπενεζία ή απυ ημ κυμημμ εθπνυζςπμ ηεξ εηαηνίαξ, εθυζμκ
πνμζθμμίδεηαη πιενελμφζημ απυ ηε μεηνηθή εηαηνία βάζεη ημο μπμίμο πανέπεηαη δηθαίςμα
θαζμνηζμμφ θαη βεβαίςζεξ ηςκ απμδμπχκ.

92 Η Ελλθνο – Αιγυπτιακι υμφωνία, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 1, δεν καλφπτει τουσ εργαηομζνουσ
εκείνουσ που απαςχολοφνται ι κα απαςχολθκοφν ςτο μζλλον ςε υπερπόντια ςκάφθ τθσ εμπορικισ Ναυτιλίασ κακϊσ και
ςε ακτοπλοϊκά εμπορικά ςκάφθ, καλφπτει εντοφτοισ τουσ αλιείσ τουσ εργαηομζνουσ ςε παράκτια αλιεία.
93 Άρκρο 6 παρ. 6 Ν. 4018/2011: «6. Για όςουσ υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ τθσ διμεροφσ ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ και τθσ Αραβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Αιγφπτου, θ οποία ζχει κυρωκεί με το ν. 1453/1984 (Αϋ 88), αν λυκεί, με
οποιονδιποτε τρόπο, θ ςχζςθ εργαςίασ, κατά το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ κεϊρθςθσ ειςόδου, επιτρζπεται θ ςφναψθ νζασ
ςφμβαςθσ εργαςίασ με άλλον εργοδότθ για το υπόλοιπο διάςτθμα ζωσ τθ λιξθ τθσ κεϊρθςθσ ειςόδου. Εάν δεν ςυναφκεί
νζα ςφμβαςθ εργαςίασ, θ κεϊρθςθ ειςόδου εξακολουκεί να ιςχφει για διάςτθμα τριϊν μθνϊν και πάντωσ, εφόςον το
εναπομείναν χρονικό διάςτθμα είναι μικρότερο των τριϊν μθνϊν, ζωσ τθ λιξθ τθσ. Εάν θ ςχζςθ εργαςίασ λυκεί κατά τα
ανωτζρω και ςυναφκεί νζα ςφμβαςθ εργαςίασ με άλλον εργοδότθ, ο νζοσ εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον
Ο.Γ.Α. το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, οι οποίεσ προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και αντιςτοιχοφν
ςτθν περίοδο, κατά τθν οποία κα απαςχολιςει τον αιγφπτιο αλιεργάτθ. Οι προκαταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ για
το εν λόγω χρονικό διάςτθμα επιςτρζφονται ςτον αρχικό εργοδότθ.»
94 Επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτθ Χϊρα, αφοφ προθγουμζνωσ λάβουν ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου υπικοοι τρίτων χωρϊν,
μζλθ διοικθτικϊν ςυμβουλίων, διαχειριςτζσ, νόμιμοι εκπρόςωποι και ανϊτατα διευκυντικά ςτελζχθ (γενικοί διευκυντζσ,
διευκυντζσ και υποδιευκυντζσ) κυγατρικϊν εταιριϊν και υποκαταςτθμάτων αλλοδαπϊν εταιριϊν που αςκοφν νόμιμα
εμπορικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα.
95 τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ χορθγείται άδεια διαμονισ για χρονικό διάςτθμα
μζχρι ενόσ (1) ζτουσ, εφόςον ζχουν ςυνάψει ςφμβαςθ εργαςίασ με τθν εταιρία, από τθν οποία προκφπτει ότι θ αμοιβι
τουσ είναι ίςθ, τουλάχιςτον, με τισ μθνιαίεσ αποδοχζσ του ανειδίκευτου εργάτθ ι, εφόςον πρόκειται για μζλθ διοικθτικϊν
ςυμβουλίων ι διαχειριςτζσ ι νόμιμουσ εκπροςϊπουσ, προςκομίςουν αντίγραφο του ΦΕΚ δθμοςίευςθσ του διοριςμοφ ι
τθσ εκλογισ τουσ και, ςε περίπτωςθ μθ δθμοςίευςθσ, αντίγραφο του καταςτατικοφ τθσ εταιρείασ ι αντίγραφο απόφαςθσ
του αρμοδίου οργάνου τθσ εταιρείασ για τθν ιδιότθτά τουσ ωσ μελϊν διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι διαχειριςτϊν ι νόμιμων
εκπροςϊπων και βεβαίωςθ τθσ εταιρίασ από τθν οποία να προκφπτει το φψοσ των αποδοχϊν τουσ.
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A-II. Οε αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ακχηαηα δηεοζοκηηθά ζηειέπε (Γεκηθμί Δηεοζοκηέξ,
Δηεοζοκηέξ θαη Ρπμδηεοζοκηέξ) ζογαηνηθχκ εηαηνηχκ θαη οπμθαηαζηεμάηςκ αιιμδαπχκ εηαηνηχκ
πμο αζθμφκ κμμίμςξ εμπμνηθή δναζηενηυηεηα ζηεκ Γιιάδα θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Ακηίγναθμ ημο Φ.Γ.Η. με ημ μπμίμ νοζμίδμκηαη ηα ηεξ εγθαηάζηαζεξ ηεξ ζογαηνηθήξ
εηαηνείαξ ή ημο οπμθαηαζηήμαημξ ηεξ αιιμδαπήξ εηαηνείαξ πμο αζθεί κυμημα εμπμνηθή
δναζηενηυηεηα ζηεκ Γιιάδα, θαζχξ θαη θάζε μεηαγεκέζηενμ Φ.Γ.Η πμο αθμνά ζε μεημκμμαζία ή
ηνμπμπμηήζεηξ ζημ κμμηθυ θαζεζηχξ ηεξ Γηαηνείαξ.
Γθυζμκ πνυθεηηαη γηα ζοκδεδεμέκεξ εηαηνίεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο
42ε παν. 5 ημο Κ. 2190/20, απαηηείηαη πνμζθυμηζε θαηαζηαηηθμφ ηεξ Γηαηνείαξ θαη πνυζθαημ
πηζημπμηεηηθυ ανμυδημο θμνέα γηα ηε μεημπηθή ζφκζεζε ηεξ Γηαηνείαξ θαζχξ θαη βεβαίςζε γηα ηεκ
έδνα ηεξ αιιμδαπήξ Γηαηνείαξ ζε πενίπηςζε πμο δεκ πνμθφπηεη απυ ηα πνμακαθενζέκηα.
επηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ
δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ε ζέζε εοζφκεξ ζηεκ Γηαηνεία ημο εκδηαθενυμεκμο θαη μη μεκηαίεξ
απμδμπέξ, μη μπμίεξ δεκ ζα πνέπεη κα είκαη μηθνυηενεξ απυ αοηέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε, υπςξ
θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε Γνγαζίαξ.
Β. Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 17, πανάγναθμξ 1β96, ημο Κ.3386/05, υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 8 πανάγναθμξ 2 ημο Κ. 3536/07 θαη με ημ άνζνμ 44, πανάγναθμξ 2
ημο Κ.3801/2009, ζε αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, μη μπμίμη απαζπμιμφκηαη ςξ
οπαιιειηθυ πνμζςπηθυ θαη μη κυμημμη εθπνυζςπμη απμθιεηζηηθχξ ζε εηαηνείεξ πμο ημ θαζεζηχξ
ιεηημονγίαξ ημοξ οπάγεηαη ζε εηδηθή κμμμζεζία θαη εηδηθυηενα ζηηξ δηαηάλεηξ:
Ζ) ηςκ Άνζνςκ 27 έςξ 36 ημο N. 3427/200597 «Νενί θυνμο πνμζηηζέμεκεξ αλίαξ ζηηξ κέεξ
μηθμδμμέξ, μεηαβμιέξ ζηε θμνμιμγία θεθαιαίμο θαη άιιεξ δηαηάλεηξ». (Ηεθάιαημ ΟΠ.
Πνμπμπμίεζε, Ακηηθαηάζηαζε θαη Οομπιήνςζε ηςκ δηαηάλεςκ ημο Α.Κ. 89/196798 «πενί
εγθαηαζηάζεςξ εκ Γιιάδη αιιμδαπχκ εμπμνμβημμεπακηθχκ εηαηνεηχκ»),
ΖΖ) ημ άνζνμ 4 ημο Κ. 2234/199499με ημ μπμίμ ακηηθαζίζηακηαη μη πνμβιέρεηξ ημο άνζνμο 25
(Γγθαηαζηάζεηξ αιιμδαπχκ καοηηιηαθχκ επηπεηνήζεςκ) ημο Κ. 27/1975100 «Νενί θμνμιμγίαξ
πιμίςκ, επηβμιήξ εηζθμνάξ πνμξ ακάπηοληκ ηεξ Γμπμνηθήξ Καοηηιίαξ, εγθαηαζηάζεςξ αιιμδαπχκ
καοηηιηαθχκ επηπεηνήζεςκ θαη νοζμίζεςκ ζοκαθχκ ζεμάηςκ», ημ μπμίμ είπε ηνμπμπμηεζεί με ημ
Άνζνμ 28 ημο Κ.814/1978101 θαη με ημ Άνζνμ 77, παν. 5 ημο Κ. 1892/1990102,
ΖΖΖ) ημο Α.Κ. 378/1968103 «Νενί ζομπιενχζεςξ ημο Α.Κ. 89/1967 “πενί εγθαηαζηάζεςξ εκ
Γιιάδη Αιιμδαπχκ Γμπμνμβημμεπακηθχκ Γηαηνεηχκ”,
ΖV) θαζχξ ημο Κ.Δ. 2687/1953104 «Νενί επεκδφζεςξ θαη πνμζηαζίαξ θεθαιαίςκ ελςηενηθμφ»
θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Ακηίγναθμ ημο Φ.Γ.Η. εγθαηάζηαζεξ ηεξ εηαηνείαξ ζηε πχνα, θαζχξ θαη θάζε
μεηαγεκέζηενμ ΦΓΗ πμο αθμνά ζε μεημκμμαζία ή ηνμπμπμηήζεηξ ζημ κμμηθυ θαζεζηχξ ηεξ
Γηαηνείαξ θαη επηπιέμκ:
Γηα ηηξ Καοηηιηαθέξ Γηαηνείεξ:
96 Επιτρζπεται να ειςζλκει ςτθ Χϊρα, αφοφ προθγουμζνωσ λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου το αλλοδαπό υπαλλθλικό
προςωπικό και οι νόμιμοι εκπρόςωποι που απαςχολοφνται αποκλειςτικά ςε εταιρίεσ που ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ
του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ τ.Α’ 312/27.12.2005), Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Αϋ) και του άρκρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Αϋ), όπωσ
αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 4 του Ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Αϋ), κακϊσ και ςε επιχειριςεισ του ΝΔ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317
Αϋ).
97 ΦΕΚ 312/τ. Α/ 27.12.2005 98 ΦΕΚ 132/τ. Α/1.8.1967
99 ΦΕΚ 142/τ. Α/31.8.1994
100 ΦΕΚ 77/τ. Α/22.4.1975
101 ΦΕΚ 144/τ. Α/13.9.1978
102 ΦΕΚ101/τ.Α/31.7.1990
103 ΦΕΚ 82/τ. Α/17.4.1968
104 ΦΕΚ 317/τ. Α/10.10.1953
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Βεβαίςζε ημο Ρπμονγείμο Μηθμκμμίαξ & Μηθμκμμηθχκ, υπμο βεβαηχκεηαη ε ιεηημονγία ηεξ
Γηαηνείαξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ Α.Κ 378/1968 θαη 27/1975 υπςξ θαζμνίδεηαη απυ ηηξ
πνμβιέρεηξ ημο άνζνμο 34105 ημο Κ. 3427/05
πνυζθαηε βεβαίςζε ημο Ρπμονγείμο Γμπμνηθήξ Καοηηιίαξ απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη
μεηαλφ άιιςκ μ δημνηζμυξ θαη ημ υκμμα ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο ηεξ Γηαηνείαξ.
Γηα ηηξ ιμηπέξ εηαηνείεξ (Γμπμνμβημμεπακηθέξ Ηαηαζθεοαζηηθέξ ή άιιεξ) πμο οπάγμκηαη ζημ
θαζεζηώξ ημο Κ. 3427/05106:
Βεβαίςζε ημο Ρπμονγείμο Μηθμκμμίαξ & Μηθμκμμηθχκ, υπμο βεβαηχκεηαη ε οπαγςγή ηεξ
Γηαηνείαξ ζημ θαζεζηχξ ημο Κ. 3427/05 θαη πνμθφπηεη μ δημνηζμυξ θαη ημ υκμμα ημο κμμίμμο
εθπνμζχπμο ηεξ Γηαηνείαξ.
Γηα
ημοξ
κμμίμμοξ
εθπνμζώπμοξ
Γηαηνεηώκ
(Καοηηιηαθώκ,
Γμπμνμβημμεπακηθώκ
Ηαηαζθεοαζηηθώκ ή άιιςκ):
Βεβαίςζε ημο ανμμδίμο Ρπμονγείμο ε ακηίγναθμ ημο ΦΓΗ δεμμζίεοζεξ ημο δημνηζμμφ ή ζε
πενίπηςζε με δεμμζίεοζεξ, ακηίγναθμ ημο θαηαζηαηηθμφ ηεξ εηαηνίαξ ή ακηίγναθμ απυθαζεξ ημο
ανμμδίμο μνγάκμο ηεξ εηαηνίαξ γηα ηεκ ηδηυηεηά θαη ηα ζημηπεία ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο.
Βεβαίςζε απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη ημ φρμξ ηςκ απμδμπχκ ε μπμία ζε πενίπηςζε
ζογαηνηθχκ εηαηνηχκ ή οπμθαηαζηεμάηςκ αιιμδαπχκ εηαηνηχκ, μπμνεί κα πνμένπεηαη απυ ημ
υνγακμ δημίθεζεξ ηεξ μεηνηθήξ εηαηνίαξ ή απυ ηεκ μηθμκμμηθή οπενεζία ηεξ εηαηνίαξ ζηεκ Γιιάδα,
εθυζμκ ε εηαηνία δηαζέηεη μηθμκμμηθή οπενεζία ή απυ ημ κυμημμ εθπνυζςπμ ηεξ εηαηνίαξ, εθυζμκ
πνμζθμμίδεηαη πιενελμφζημ απυ ηε μεηνηθή εηαηνία βάζεη ημο μπμίμο πανέπεηαη δηθαίςμα
θαζμνηζμμφ θαη βεβαίςζεξ ηςκ απμδμπχκ.
Γηα ημ οπαιιειηθό πνμζςπηθό όιςκ ηςκ εηαηνεηώκ:
Γπηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ
πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ημ ακηηθείμεκμ απαζπυιεζεξ ζηεκ Γηαηνεία ημο εκδηαθενυμεκμο
οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ, μη μπμίεξ δεκ ζα πνέπεη κα είκαη μηθνυηενεξ απυ
αοηέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε, υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή
Οφμβαζε Γνγαζίαξ. Ε ζφμβαζε, πένακ ημο θεημέκμο, ζα πνέπεη κα θένεη εοθνηκχξ εμενμμεκία
ζφκηαλεξ, θαζχξ θαη ηηξ ηδηυηεηεξ, ηηξ οπμγναθέξ θαη ηα μκμμαηεπχκομα ηςκ ζομβαιιμμέκςκ.
Γ. Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 17, παν. 1γ107 ημο Κ.3386/05, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε
με ημ άνζνμ 44, πανάγναθμξ 2 ημο Κ.3801/2009, ζε ηεπκηθμφξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ
πςνχκ, πνμθεημέκμο κα απαζπμιεζμφκ ζε βημμεπακίεξ ή μεηαιιεία, ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ πμο
πνμβιέπμκηαη ζημκ Α.Κ. 448/1968 θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Βεβαίςζε ηεξ εηαηνείαξ ή ημο κυμημμο εθπνμζχπμο ηεξ απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη υηη ε
απαζπυιεζε ημο εκδηαθενυμεκμο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ είκαη επείγμοζα θαη ζα δηανθέζεη γηα
πνμκηθυ δηάζηεμα ηνηχκ μεκχκ με ζθμπυ ηεκ επηδηυνζςζε βιαβχκ μεπακεμάηςκ, ζοζθεοχκ ή
εγθαηαζηάζεςκ.
Βεβαίςζε απυ ηεκ μπμία πνμθφπημοκ μη ηεπκηθέξ θαη επηζηεμμκηθέξ γκχζεηξ ημο
εκδηαθενυμεκμο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ πμο ζηενμφκηαη εμεδαπμί άκενγμη, εθηυξ εάκ οθίζηαηαη
ζομβαηηθή εγγφεζε μεηαλφ εμεδαπήξ βημμεπακίαξ θαη αιιμδαπμφ μίθμο μ μπμίμξ πνμμήζεοζε ηα
μεπακήμαηα, θαη ακαιαμβάκεη πανάιιεια ηεκ οπμπνέςζε γηα ηεκ εγθαηάζηαζε ημοξ θαη ηε
δηαζθάιηζε ηεξ ιεηημονγηθυηεηάξ ημοξ.
105 Ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, που ζχουν υπαχκεί ι κα υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77
Αϋ), διζπονται αποκλειςτικά από τισ διατάξεισ αυτοφ και του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Αϋ), όπωσ ιςχφουν, κακϊσ και από τισ
κανονιςτικζσ αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των νόμων αυτϊν, χωρίσ να ιςχφουν οι αναφορζσ τουσ
ςτον Α.Ν. 89/1967.
106 ΦΕΚ 142/τ. Α/31.8.1994
107 Επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτθ Χϊρα, αφοφ προθγουμζνωσ λάβουν ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου υπικοοι τρίτων χωρϊν
τεχνικοί, που απαςχολοφνται ςε βιομθχανίεσ ι μεταλλεία υπό τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτον Α.Ν. 448/1968 (ΦΕΚ
130/τ.Α).
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Ακηίγναθμ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ με ηεκ εηαηνία, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη υηη ε αμμηβή
είκαη ίζε ημοιάπηζημκ με ηηξ μεκηαίεξ απμδμπέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε.
Δ. Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 17, παν. 1δ108 ημο Κ.3386/05, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε
με ημ άνζνμ 44, πανάγναθμξ 2 ημο Κ.3801/2009 ζε αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, πμο
απαζπμιμφκηαη απμθιεηζηηθά ζε εηαηνίεξ, μη μπμίεξ εγθαζηδνφμκηαη ζηεκ Γιιάδα με βάζε ηηξ δηαηάλεηξ
ημο άνζνμο 26 ημο Κ.3386/05 (ακάπηολε επεκδοηηθήξ δναζηενηυηεηαξ)109 θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Ακηίγναθμ ημο Φ.Γ.Η. ζημ μπμίμ πενηιαμβάκεηαη ε ίδνοζε ηεξ εηαηνείαξ ζοκμδεουμεκε απυ
βεβαίςζε ημο ανμυδημο Ρπμονγείμο, απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη μ δημνηζμυξ ημο κυμημμο
εθπνμζχπμο.
Γπηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ
δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ημ ακηηθείμεκμ απαζπυιεζεξ ημο εκδηαθενυμεκμο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ
ζηεκ Γηαηνεία θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ, μη μπμίεξ δεκ ζα πνέπεη κα είκαη μηθνυηενεξ απυ αοηέξ
ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε, υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε
Γνγαζίαξ.
Βεβαίςζε ηεξ εηαηνείαξ ή ημο κυμημμο εθπνμζχπμο ηεξ απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη υηη μ
εκδηαθενυμεκμξ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ ακήθεη ζημ πνμζςπηθυ ηεξ, πιεκ ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ,
θαηέπεη εηδηθέξ γκχζεηξ, ε πανμοζία ημο θνίκεηαη απαναίηεηε ζηε ιεηημονγίαξ ηεξ επέκδοζεξ, θαη
ζα απαζπμιείηαη απμθιεηζηηθά γηα αοηήκ.
Ακηίγναθμ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ με ηεκ εηαηνία, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη υηη ε αμμηβή
είκαη ίζε ημοιάπηζημκ με ηηξ μεκηαίεξ απμδμπέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε.
Γ. Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 17, πανάγναθμξ 1ε, ημο Κ.3386/05, υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 8, πανάγναθμξ 3, ημο Κ.3536/2007110 θαη με ημ άνζνμ 44,
πανάγναθμξ 2 ημο Κ.3801/2009, ζε αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, μη μπμίμη
απαζπμιμφκηαη ςξ ελεηδηθεομέκμ επηζηεμμκηθυ πνμζςπηθυ ζε αιιμδαπέξ εηαηνίεξ, μη μπμίεξ έπμοκ
οπμθαηαζηήμαηα ή ζογαηνηθέξ εηαηνίεξ ζηεκ Γιιάδα θαη αζθμφκ κυμημα εμπμνηθή δναζηενηυηεηα,
θαζχξ θαη ζε εηαηνίεξ πμο ζοκδέμκηαη με ακηίζημηπεξ ζηεκ Γιιάδα θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο
Άνζνμ 42ε ημο Η. Κ. 2190/1920 (Φ.Γ.Η 37 Α΄) «Νενί Ακςκφμςκ Γηαηνεηχκ»111, μπμνμφκ κα
108 Επιτρζπεται να ειςζλκει ςτθ Χϊρα, αφοφ προθγουμζνωσ λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου το αλλοδαπό προςωπικό,
που απαςχολείται αποκλειςτικά ςε εταιρίεσ, οι οποίεσ εγκακιδρφονται ςτθν Ελλάδα κατ' εφαρμογι του άρκρου 26 του
Ν.3386/05.
109 Ωσ προςωπικό που απαςχολείται, αποκλειςτικά, ςε εταιρίεσ οι οποίεσ εγκακιδρφονται ςτθν Ελλάδα, με βάςθ τισ
διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 3386/05 νοοφνται υπικοοι τρίτων χωρϊν επαγγελματίεσ με ειδικζσ γνϊςεισ, πλθν
εργατικοφ δυναμικοφ, που κα κρικοφν απαραίτθτοι ςτο φάςθ τθσ λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ.
110 Επιτρζπεται να ειςζλκει ςτθ Χϊρα, αφοφ προθγουμζνωσ λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου το αλλοδαπό εξειδικευμζνο
επιςτθμονικό προςωπικό που απαςχολείται ςε αλλοδαπζσ εταιρίεσ, οι οποίεσ ζχουν υποκαταςτιματα ι κυγατρικζσ
εταιρίεσ ςτθν Ελλάδα και αςκοφν νόμιμα εμπορικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και ςε εταιρίεσ που ςυνδζονται με αντίςτοιχεσ
ςτθν Ελλάδα κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε του ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37 Αϋ), κα μπορεί να μετακινείται για απαςχόλθςθ
ςτα υποκαταςτιματα ι τισ κυγατρικζσ τθσ οικείασ εταιρίασ ι ςτισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ ςτθν Ελλάδα, υπό τισ ακόλουκεσ
προχποκζςεισ:
αα. Η επιχείρθςθ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν Ελλάδα να απαςχολεί τουλάχιςτον εκατό (100) θμεδαποφσ εργαηόμενουσ.
ββ. Οι υπικοοι τρίτων χωρϊν που πρόκειται να μετακινθκοφν για απαςχόλθςθ ςτισ ανωτζρω επιχειριςεισ κα πρζπει να
διακζτουν επιςτθμονικζσ γνϊςεισ ςτον τομζα τουσ, των οποίων ςτεροφνται θμεδαποί ι κοινοτικοί εργαηόμενοι ι νομίμωσ
διαμζνοντεσ ςτθ χϊρα υπικοοι τρίτων χωρϊν.
111 Για τθν εφαρμογι αυτοφ του Νόμου, ςυνδεμζνεσ επιχειριςεισ είναι:
α. Οι επιχειριςεισ εκείνεσ μεταξφ των οποίων υπάρχει ςχζςθ μθτρικισ επιχείρθςθσ προσ κυγατρικι. χζςθ μθτρικισ
ςχζςθσ προσ κυγατρικι υπάρχει όταν μία επιχείρθςθ (μθτρικι):
α.α. ι ζχει τθν πλειοψθφία του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου μιασ άλλθσ (κυγατρικισ) επιχείρθςθσ, ζςτω και αν
θ πλειοψθφία αυτι ςχθματίηεται φςτερα από ςυνυπολογιςμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατζχονται από τρίτουσ
για λογαριαςμό τθσ μθτρικισ επιχείρθςθσ,
β.β. ι ελζγχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου μιασ άλλθσ (κυγατρικισ) επιχείρθςθσ φςτερα από ςυμφωνία με
άλλουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ,
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μεηαθηκμφκηαη γηα απαζπυιεζε ζηα οπμθαηαζηήμαηα ή ηηξ ζογαηνηθέξ ηεξ μηθείαξ Γηαηνείαξ ή ζηηξ
ζοκδεδεμέκεξ εηαηνίεξ ζηεκ Γιιάδα, εθυζμκ ε επηπείνεζε πμο είκαη εγθαηεζηεμέκε ζηεκ Γιιάδα
ζηεκ μπμία μεηαθηκείηαη μ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ, απμδεηθκφεη,
με βεβαίςζε ημο ανμυδημο θμνέα, εκ πνμθεημέκς ημο ΜΑΓΔ, υηη δεκ οθίζηακηαη άκενγμη
εμεδαπμί ή θμηκμηηθμί ή κυμημα δηαμέκμκηεξ ζηε πχνα οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ πμο δηαζέημοκ ηηξ
επηζηεμμκηθέξ γκχζεηξ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ ζογθεθνημέκε απαζπυιεζε,
με θαηάζηαζε πνμζςπηθμφ, υηη απαζπμιεί ημοιάπηζημκ εθαηυ (100) εμεδαπμφξ
ενγαδυμεκμοξ,
με βεβαίςζε ηεξ επηπείνεζεξ υηη μ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ πμο μεηαθηκείηαη, δεκ
οπενβαίκεη ημκ ανηζμυ πμο ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ ημο 5% ηςκ εμεδαπχκ ενγαδμμέκςκ ημ μπμίμ
δφκαηαη, κα μεηαθηκεζεί πνμξ απαζπυιεζε,
θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Ρπεφζοκε δήιςζε ηεξ επηπείνεζεξ απυ ηεκ μπμία μεηαθηκείηαη μ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ,
επίζεμα επηθονςμέκε θαη μεηαθναζμέκε, ζηεκ μπμία ζα βεβαηχκεηαη υηη έπεη ζοκάρεη ζφμβαζε με
ηεκ ακηίζημηπε ζογαηνηθή ή οπμθαηάζηεμα ή με ζοκδεδεμέκε Γηαηνεία ζηεκ Γιιάδα.
Ακηίγναθμ ημο Φ.Γ.Η. εγθαηάζηαζεξ ηεξ ζογαηνηθήξ εηαηνείαξ ή ημο οπμθαηαζηήμαημξ ηεξ
αιιμδαπήξ εηαηνείαξ πμο αζθεί κυμημα εμπμνηθή δναζηενηυηεηα ζηεκ Γιιάδα, θαζχξ θαη θάζε
μεηαγεκέζηενμ Φ.Γ.Η πμο αθμνά ζε μεημκμμαζία ή ηνμπμπμηήζεηξ ζημ κμμηθυ θαζεζηχξ ηεξ
Γηαηνείαξ. Γπηπιέμκ, γηα ζοκδεδεμέκεξ εηαηνίεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 42ε παν. 5
ημο Κ.2190/20, απαηηείηαη πνμζθυμηζε θαηαζηαηηθμφ ηεξ Γηαηνείαξ θαη πνυζθαημ πηζημπμηεηηθυ
ανμμδίμο θμνέα γηα ηεκ μεημπηθή ζφκζεζε ηεξ Γηαηνείαξ θαζχξ θαη βεβαίςζε γηα ηεκ έδνα ηεξ
αιιμδαπήξ Γηαηνείαξ, ζε πενίπηςζε πμο δεκ πνμθφπηεη απυ ηα πνμακαθενζέκηα.
Ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα
απαζπυιεζεξ, ημ ακηηθείμεκμ απαζπυιεζεξ ημο εκδηαθενυμεκμο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ ζηεκ
Γηαηνεία θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ μη μπμίεξ ζα πνέπεη κα είκαη ίζεξ ημοιάπηζημκ με αοηέξ ημο
ακεηδίθεοημο ενγάηε, υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε
Γνγαζίαξ.
Βεβαίςζε υηη έπεη οπμβιεζεί αίηεζε ζε αζθαιηζηηθυ θμνέα γηα ηεκ θάιορε ελυδςκ
κμζειείαξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ ή Γονςπασθήξ θάνηαξ
αζθάιηζεξ αζζέκεηαξ ή άιιμο ηζμδφκαμμο θμηκμηηθμφ εγγνάθμο ζε πενίπηςζε μεηαθίκεζεξ απυ
πχνα ηεξ Γ.Γ.
Ακηίγναθα ηίηιςκ ζπμοδχκ πμο απμδεηθκφμοκ ηηξ εηδηθέξ επηζηεμμκηθέξ γκχζεηξ ζημκ
ημμέα ημοξ, ηςκ μπμίςκ ζηενμφκηαη εμεδαπμί ή θμηκμηηθμί ενγαδυμεκμη ή κμμίμςξ δηαμέκμκηεξ ζηε
πχνα οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ
ΟΠ. Ρπάγμκηαη ζηηξ νοζμίζεηξ ημο άνζνμο 17 ημο Κ.3386/2005:
1.
με ηεκ Η.Ρ.Α 5301/29-03-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, δηεοζοκηέξ θαη ζηειέπε ημο
Γναθείμο ηεξ Ακηηπνμζςπείαξ ηεξ αιιμδαπήξ ηνάπεδαξ PHILIPPINE COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK πμο ιεηημονγεί ζηεκ Γιιάδα, ζφμθςκα με ηεκ ανηζ. 548/25/9.11.1994
(ΦΓΗ 200/Α) απυθαζε ηεξ επηηνμπήξ Κμμηζμαηηθχκ θαη Νηζηςηηθχκ Θεμάηςκ, ε μπμία
ελαθμιμοζεί θαη ηζπφεη θαη μεηά ηεκ αιιαγή ηεξ επςκομίαξ ηεξ ζε EQUITABLE PCI BANK112.
γ.γ. θ ςυμμετζχει ςτο κεφάλαιο μιασ άλλθσ επιχείρθςθσ και ζχει το δικαίωμα, είτε άμεςα, είτε μζςω τρίτων, να διορίηει ι
να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν των οργάνων διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ (κυγατρικισ),
δδ) - ι ζχει τθν εξουςία να αςκεί ι πράγματι αςκεί κυριαρχικι επιρροι ι ζλεγχο ςε άλλθ επιχείρθςθ (κυγατρικι
επιχείρθςθ),
- ι, με άλλθ επιχείρθςθ (κυγατρικι επιχείρθςθ), υπάγονται ςτθν ενιαία διεφκυνςθ τθσ μθτρικισ επιχείρθςθσ.
112 Όπωσ αναφζρεται ςτο Φ.Ε.Κ 1686/ τ. Β’/ 21 Αυγοφςτου 2008, με το από 26.6.2008 (ΑΠ 3568) ζγγραφο τθσ θ τράπεηα
«BANCO DE ORO UNIBANK, INC» (πρϊθν EQUITABLE PCI Bank), γνωςτοποίθςε ςτθν επιτροπι Νομιςματικϊν και
Πιςτωτικϊν Θεμάτων τθν απόφαςι τθσ για παφςθ τθσ λειτουργίασ του Γραφείου Αντιπροςωπείασ τθσ ςτθν Ακινα από τθν
30.06.2008 και ωσ εκ τοφτου ηιτθςε τθν ανάκλθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ θ οποία και ζγινε αποδεκτι.
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2.
με ηεκ Η.Ρ.Α 8901/17-05-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, πεηνηζηέξ θαη ηεπκηθμί
ζοκηενήζεςξ οδνμπιάκςκ ηεξ εηαηνείαξ «ΝΕΓΑΟΜΟ ΑΓΞΜΝΘΜΪΑ ΓΝΓ» θαη δηαθνηηηθυ ηίηιμ
«PEGASUS AVIATION», ζηεκ μπμία πμνεγήζεθε άδεηα εθμεηάιιεοζεξ, γηα ηεκ εθηέιεζε με
αμμηβή ή θαη με μίζζςζε δεμμζίςκ αενμπμνηθχκ μεηαθμνχκ επηβαηχκ, θμνηίμο θαη ηαποδνμμείμο
θαη απμηειεί ακαπυζπαζημ ημήμα ηεξ ΑΝ ΡΝΑ/Δ1/Δ/12241/2816/18.03.2004 απυθαζεξ ημο
Ρπμονγμφ Ιεηαθμνχκ θαη Γπηθμηκςκηχκ.
3.
με ηεκ Η.Ρ.Α 9408/25-05-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, ενγαδυμεκμη ζηηξ εηαηνείεξ πμο
ιεηημονγμφκ ζφμθςκα με ηηξ εηδηθυηενεξ νοζμίζεηξ ημο Κ.387/1976 «Νενί ζοκάρεςξ ζομβάζεςκ
ηηκχκ οπυ ηεξ ΔΓΕ θαη νοζμίζεςξ ζοκαθχκ ζεμάηςκ» (ΦΓΗ 189 Α΄), ημο Κ.2299/1995
«Ηφνςζε ημο Ννμζανηήμαημξ ηεξ 1εξ Ζμοιίμο 1993 θαη ημο Ννςημθυιιμο ηεξ 19εξ Δεθεμβνίμο
1994 μεηαλφ ηεξ Γιιεκηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηεξ Ξςζηθήξ Μμμζπμκδίαξ ζηε Δηαθναηηθή Οομθςκία
ηεξ 7εξ Μθηςβνίμο 1987 γηα ηεκ πνμμήζεηα ημο Φοζηθμφ αενίμο ζηεκ Γιιεκηθή Δεμμθναηία» (ΦΓΗ
65 Α΄) θαη ημο άνζνμο 8 ημο Κ.2364/1995 «Οφζηαζε ημο Οχμαημξ Γκενγεηαθμφ Γιέγπμο θαη
Οπεδηαζμμφ. Γηζαγςγή, μεηαθμνά, εμπμνία θαη δηακμμή θοζηθμφ αενίμο θαη άιιεξ δηαηάλεηξ» (ΦΓΗ
252 Α΄).
4.
με ηεκ Η.Ρ.Α 10976/14-06-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, δηεοζοκηέξ θαη ενγαδυμεκμη ζημ
Γναθείμ ημο Ζαπςκηθμύ Μνγακηζμμύ Γλςηενηθμύ Γμπμνίμο (JAPAN EXTERNAL TRADE
ORGANIZATION - JETRO), πμο ιεηημονγεί ζηεκ Αζήκα ζφμθςκα με ηεκ Κμ Γ1023/ΖΑΚ8/18.05.1965 Ξεμαηηθή Δηαθμίκςζε ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθχκ θαη ηεκ Α.Γ. 16/65/12.05.1965
Ξεμαηηθή Δηαθμίκςζε ηεξ Ννεζβείαξ ηεξ Ζαπςκίαξ ζηεκ Γιιάδα.
5.
με ηεκ Η.Ρ.Α 10977/14-06-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, δηεοζοκηέξ θαη ζηειέπε πμο
ενγάδμκηαη ζηεκ εηαηνεία KONČAR POWER PLANT AND ELECTRIC TRACTION
ENGINEERING Co Ltd, ε μπμία ζομμεηέπεη ζηεκ Ημηκμπναλία πμο οπέγναρε με ηεκ ΔΓΕ ηε
ζφμβαζε ΔΑΡΓ/ΙΓΕ-3/99131, πμο αθμνά ζηεκ «Ννμμήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηνμβίιςκ
νοζμηζηχκ ζηνμθχκ, ζθαηνηθχκ βαιβίδςκ, ειεθηνμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ ζονμθναγμάηςκ αγςγχκ
θογήξ, θαιομμάηςκ θαη ακμηγμάηςκ ζηαζμμφ θαη μίαξ μηθνήξ μμκάδαξ ζημκ εθθεκςηή ποζμέκα γηα
ημ οδνμειεθηνηθυ ένγμ Ιεζμπχναξ ζημκ Απειχμ Νμηαμυ».
6.
με ηεκ Η.Ρ.Α 11962/28-06-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, δηεοζοκηέξ, ζηειέπε θαη
ηεπκηθμί ηεξ εηαηνείαξ «THE LOUIS BERGER GROUP INC», ε μπμία έπεη πνμζιεθζεί ςξ
«Οφμβμοιμξ Δηαπείνηζεξ (Project Manager) ημο αοημθηκεημδνυμμο ΝΑΘΓ», δοκάμεη ηεξ απυ 30
Κμεμβνίμο 2001 Δεμυζηαξ Οφμβαζεξ Ρπενεζηχκ μεηαλφ ημο Γιιεκηθμφ Δεμμζίμο θαη ηεξ
ακςηένς εηαηνείαξ.
7.
με ηεκ Η.Ρ.Α 26270/7.11.2011113, ε μπμία ακηηθαηέζηεζε ηεκ Η.Ρ.Α 12760/06-07-06114,
οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, δηεοζοκηέξ, ζηειέπε θαη ιμηπμί ενγαδυμεκμη ζηηξ αενμπμνηθέξ εηαηνείεξ
πμο ιεηημονγμφκ δοκάμεη ηςκ δηαθναηηθχκ ζομθςκηχκ πμο έπμοκ θονςζεί με ηηξ δηαηάλεηξ115:
ημο Κ.464/1976 (ΦΓΗ 296 Α΄), «Νενί θονχζεςξ ηεξ εκ Δαμαζθχ ηεκ 25εκ Φεβνμοανίμο
1974 οπμγναθείζεξ Οομθςκίαξ μεηαλφ ηςκ Ηοβενκήζεςκ ηεξ Γιιάδμξ θαη ηεξ Οονηαθήξ
Αναβηθήξ Δεμμθναηίαξ «πενί αενμπμνηθχκ γναμμχκ», μεηαλφ θαη πένακ ηςκ ακηηζημίπςκ
εδαθχκ ηςκ θαη ημο παναθμιμοζμφκημξ ηαφηεκ πανανηήμαημξ».

113 ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/ 7 Νοεμβρίου 2011/ ςελ 36871.
114 ΦΕΚ 881/ τ.Βϋ/
115 Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Κ.Τ.Α 26270 (ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/ 7 Νοεμβρίου 2011/ ςελ 36871.) περί κακοριςμοφ τθσ
διαδικαςίασ και των προχποκζςεων υπαγωγισ ςτισ ρυκμίςεισ του Ν. 3386/2005 υπθκόων τρίτων χωρϊν, νομίμων
εκπροςϊπων, διευκυντϊν, ςτελεχϊν και λοιπϊν εργαηομζνων ςε αλλοδαπζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα δυνάμει διακρατικϊν ςυμφωνιϊν, που ζχουν κυρωκεί με νόμο, και ειδικότερα τθσ
παραγράφου 12 καταργικθκε θ κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ,
Εξωτερικϊν, Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 12760/06-07-06 (ΦΕΚ 881 Βϋ)
- Βλ. αναλυτικά τμήμα Β-18 τησ παροφςησ Εγκυκλίου.
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ημο Κ.3077/2002 (ΦΓΗ 309 Α΄), «Ηφνςζε ηεξ Οομθςκίαξ Αενμπμνηθχκ Ιεηαθμνχκ ηεξ
Ηοβένκεζεξ ηεξ Γιιεκηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηεξ Ηοβένκεζεξ ηεξ Ξςζηθήξ Μμμζπμκδίαξ
ημο Κ.2541/1997 (ΦΓΗ 250 Α΄), «Ηφνςζε ηεξ Οομθςκίαξ Αενμπμνηθχκ Ιεηαθμνχκ
μεηαλφ ηεξ Ηοβένκεζεξ ηεξ Γιιεκηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηεξ Ηοβένκεζεξ ηεξ Δεμμθναηίαξ
ημο Μοδμπεθηζηάκ».
ημο Κ. 3120/2003 (ΦΓΗ 55 Α΄), «Ηφνςζε ηεξ Οομθςκίαξ αενμπμνηθχκ μεηαθμνχκ
μεηαλφ ηεξ Ηοβένκεζεξ ηεξ Γιιεκηθήξ Δεμμθναηίαξ θαη ηεξ Μμμζπμκδηαθήξ Ηοβένκεζεξ
ηεξ Μμμζπμκδηαθήξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Γημογθμζιαβίαξ».
ημο Κ.753/1978 (ΦΓΗ 22 Α΄), «Νενί θονχζεςξ ηεξ εκ Αμμάκ ηεκ 14εκ Αογμφζημο 1968
οπμγναθείζεξ Οομθςκίαξ μεηαλφ ηεξ Ηοβενκήζεςξ ημο Βαζηιείμο ηεξ Γιιάδμξ θαη ηεξ
Ηοβενκήζεςξ ημο αζεμηηηθμύ Βαζηιείμο ηεξ Ζμνδακίαξ “πενί εμπμνηθχκ ηαθηηθχκ
αενμπμνηθχκ γναμμχκ θαη ημο Νανανηήμαημξ αοηήξ”» θαζχξ θαη ημ απυ 05.03.2003
μκεμυκημ πμο οπεγνάθε μεηαλφ ηεξ εηαηνείαξ «Royal Jordanian» θαη ημο «Athens
International Airport S. A».
8.
με ηεκ Η.Ρ.Α 18829/26-09-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, δηεοζοκηέξ, ζηειέπε θαη ιμηπμί
ενγαδυμεκμη ζηεκ εηαηνεία NIPPON KAIJI KYOKAI, πμο ιεηημονγεί ζφμθςκα με ηηξ εηδηθυηενεξ
νοζμίζεηξ ημο Ν.Δ. 32/1997 (ΦΓΗ 35 Α΄), υπςξ αοηυ ηνμπμπμηήζεθε με ημ Ν.Δ. 330/2001
(ΦΓΗ 219 Α΄) θαη ηεκ ανηζ. 4113.157/01/29.11.2001 απυθαζε ημο Ρπμονγμφ Γμπμνηθήξ Καοηηιίαξ
(ΦΓΗ 1714 Β΄).
9.
με ηεκ Η.Ρ.Α 12762/06-07-06, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, ενγαδυμεκμη ζηεκ «Ημηκμπναλία
HANWHA-ROTEM», ε μπμία έπεη ακαιάβεη ημ ένγμ «Ννμμήζεηα Κέςκ Οονμχκ Ιεηνυ», δοκάμεη
ηεξ απυ 23.04.2002 θφνηαξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ (CON-02/002) θαη ηεξ απυ 26.07.2002
ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ ζονμχκ δηπιήξ ηάζεξ, μη μπμίεξ οπεγνάθεζακ μεηαλφ ηεξ
ακςηένς Ημηκμπναλίαξ θαη ηεξ ΑΠΠΖΗΜ ΙΓΠΞΜ Α.Γ.
θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Βεβαίςζε ηεξ εηαηνείαξ ή ημο κυμημμο εθπνμζχπμο ηεξ, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ
πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ ζηεκ εηαηνεία.
Δ. Ρπάγμκηαη ζηηξ νοζμίζεηξ ημο άνζνμο 17 ημο Κ.3386/2005 με ηεκ Η.Ρ.Α 22470/14-10-08,
οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, μη μπμίμη απαζπμιμφκηαη ζε αιιμδαπέξ εηαηνείεξ πμο ζοκδέμκηαη, θαηά
ηεκ έκκμηα ηεξ παναγνάθμο 5 ημο άνζνμο 42ε ημο Κ. 2190/1920 «Νενί ακςκφμςκ εηαηνεηχκ», με
ηεκ εμεδαπή εηαηνεία «ΝΑΝΑΟΠΞΑΠΜΟ ΑΒΓΟ» θαη μεηαθηκμφκηαη με ζθμπυ ηεκ πανμπή
ελενηεμέκεξ ενγαζίαξ ζηε έδνα ηεξ ειιεκηθήξ εηαηνείαξ θαη εηδηθυηενα ςξ εηδηθμί ζημκ ζπεδηαζμυ
παναζθεοήξ, ημκ πμημηηθυ έιεγπμ θαη ηεκ εμπμνία πνμσυκηςκ θαπκμφ ηεξ εηαηνείαξ «PHILIP
MORRIS INTERNATIONAL Inc», ηεκ θαηαζθεοή ηςκ ζοζθεοαζηχκ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ θαη
ηεκ ιεηημονγία κέςκ ζηγανμπμηεηηθχκ θαη ζοκαθχκ μεπακεμάηςκ γηα ηεκ εθπαίδεοζε εμεδαπμφ
πνμζςπηθμφ .
θαη μη μπμίμη θαηέπμοκ:
Βεβαίςζε ηεξ εμεδαπήξ εηαηνείαξ «ΝΑΝΑΟΠΞΑΠΜΟ ΑΒΓΟ» απυ ηε μπμία κα πνμθφπηεη
ε ζφκδεζή ηεξ, θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ παναγνάθμο 5 ημο άνζνμο 42 ημο κ.2190/1920 «Νενί
ακςκφμςκ εηαηνεηχκ», με ηεκ αιιμδαπή εηαηνεία απυ ηεκ μπμία μεηαθηκείηαη μ αηηχκ.
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ με ηεκ εμεδαπή εηαηνεία
«ΝΑΝΑΟΠΞΑΠΜΟ ΑΒΓΟ», απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ημ
είδμξ ηεξ ενγαζίαξ απμθιεηζηηθά ζημκ ζπεδηαζμυ παναζθεοήξ, ημκ πμημηηθυ έιεγπμ θαη ηεκ
εμπμνία πνμσυκηςκ θαπκμφ ηεξ εηαηνείαξ «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc», ηεκ
θαηαζθεοή ηςκ ζοζθεοαζηχκ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ θαη ηεκ ιεηημονγία κέςκ ζηγανμπμηεηηθχκ θαη
ζοκαθχκ μεπακεμάηςκ θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ, μη μπμίεξ πνέπεη κα είκαη ακχηενεξ απυ αοηέξ
ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε, υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε
Γνγαζίαξ.
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Οε υιμοξ ημοξ ακςηένς ακαθενμμέκμοξ ζηα ζεμεία Α έςξ θαη Δ μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ
αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ
17§1», εάκ πνμζθμμίζμοκ, επηπνμζζέηςξ ηςκ υζςκ θαηά πενίπηςζε πνμακαθένμκηαη, ζηεκ
ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ116, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO117 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη118", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε ή Βεβαίςζε ηεξ Γηαηνείαξ ή ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο ηεξ υηη ε Γηαηνεία
ακαιαμβάκεη ηεκ πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ θαηά
ημ δηάζηεμα ηεξ απαζπυιεζεξ ζηεκ Γιιάδα.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 17, πανάγναθμξ 3119, ημο Κ.3386/2005, υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ πανάγναθμ 3120 ημο Άνζνμο 44 ημο κ.3801/2009, ημοξ αιιμδαπμφξ,

116 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
117 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
118 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
119 Οι παραπάνω υπικοοι τρίτων χωρϊν μποροφν να ςυνοδεφονται και από τα κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 54 μζλθ τθσ
οικογζνειασ τουσ, ςτα οποία χορθγείται ατομικι άδεια διαμονισ που λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια διαμονισ των
ςυντθροφντων.
120 Με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 44 του ν.3801/2009 και για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ, ρυκμίηονται ηθτιματα που
αφοροφν ςτθ διαδικαςία και ςτισ προχποκζςεισ ειςόδου και διαμονισ των μελϊν τθσ οικογζνειασ των υπθκόων τρίτων
χωρϊν που αδειοδοτοφνται βάςει των διατάξεων του άρκρου 17 του ν.3386/2005. Ζτςι, προκειμζνου πλζον να επιτραπεί
θ είςοδοσ και θ διαμονι των μελϊν τθσ οικογζνειασ των υπθκόων τρίτων χωρϊν ςτουσ οποίουσ χορθγείται άδεια
διαμονισ βάςει των διατάξεων του άρκρου 17 του ν.3386/2005, ο ςυντθρϊν κα πρζπει να αποδεικνφει ότι διακζτει
προςωπικό ειςόδθμα ςτακερό και επαρκζσ που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των οκτϊ χιλιάδων πεντακοςίων (8.500)
ευρϊ ετθςίωσ, προςαυξθμζνο κατά 15% για κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του.
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οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ ηςκ παναπάκς θαηεγμνηχκ121, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα
θαηά ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ,
εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη
οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα
ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ122.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 17§3ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ123, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO124 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη125", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,

Ειδικότερα, προκειμζνου να χορθγθκεί κεϊρθςθ ειςόδου ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ που τον
ςυνοδεφουν κατά τθν πρϊτθ είςοδό του ςτθ χϊρα ι ζρχονται να τον ςυναντιςουν, απαιτείται πλζον θ προςκόμιςθ τθσ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ι τθσ βεβαίωςθσ αποδοχϊν από τθν εταιρία, από τθν οποία κα πρζπει να προκφπτει ότι το φψοσ των
αποδοχϊν του υπθκόου τρίτθσ χϊρασ, ανζρχεται ςε ποςό τουλάχιςτον οκτϊ χιλιάδων πεντακοςίων (8.500) ευρϊ
προςαυξθμζνο κατά 15% για κάκε μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του.
ε περίπτωςθ που τα μζλθ τθσ οικογζνειασ επικυμοφν να ειςζλκουν ςτθ χϊρα μετά από χρονικό διάςτθμα που υπερβαίνει
το ζτοσ, κα προςκομίηεται αντίςτοιχα αντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ εφορίασ ι αντίγραφο φορολογικισ
διλωςθσ, βάςει του οποίου κα αποδεικνφεται θ επάρκεια των πόρων του ςυντθροφντοσ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ.
121 Εξαιροφνται ςφμφωνα με τθν Κ.Τ.Α 12762/06-07-06 οι εργαηόμενοι ςτθν «Κοινοπραξία HANWHA-ROTEM», θ οποία
ζχει αναλάβει το ζργο «Προμικεια Νζων υρμϊν Μετρό. Επίςθσ εξαιροφνται τα μζλθ των οικογενειϊν των
αναφερομζνων ςτο Άρκρο 17, παρ. 1γ του Ν.3386/05 των τεχνικϊν οι οποίοι πρόκειται να απαςχολθκοφν ςε βιομθχανίεσ
ι μεταλλεία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτον Α.Ν. 448/1968.
122 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
123 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
124 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
125 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
ΖΞ/ΘΗ/NΦ

Οειίδα 31 / 180

μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ ή βεβαίςζε απμδμπχκ απυ ηεκ εηαηνία, απυ ηεκ μπμία ζα
πνέπεη κα πνμθφπηεη υηη ημ φρμξ ηςκ απμδμπχκ ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ πνμζθαιεί ηα
μέιε ηεξ μηθμγεκείαξ ημο κα ημκ ζοκμδεφζμοκ θαηά ηεκ πνχηε είζμδυ ημο ζηε πχνα ή ένπμκηαη κα
ημκ ζοκακηήζμοκ, ακένπεηαη ζε πμζυ ημοιάπηζημκ μθηχ πηιηάδςκ πεκηαθμζίςκ (8.500) εονχ
πνμζαολεμέκμ θαηά 15% γηα θάζε μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηάξ ημο.
Ακηίγναθμ ημο εθθαζανηζηηθμφ ζεμεηχμαημξ ηεξ εθμνίαξ ή ακηίγναθμ θμνμιμγηθήξ
δήιςζεξ, βάζεη ημο μπμίμο ζα απμδεηθκφεηαη ε επάνθεηα ηςκ πυνςκ ημο ζοκηενμφκημξ οπεθυμο
ηνίηεξ πχναξ ζε πενίπηςζε πμο ηα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ επηζομμφκ κα εηζέιζμοκ ζηε πχνα μεηά
απυ πνμκηθυ δηάζηεμα πμο οπενβαίκεη ημ έημξ.
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A - 5. ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ Η/Ι
ΠΕΟ Γ.Γ. ΕΕ ΠΜΡ Γ.Μ. ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 18126 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 9 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε αιιμδαπυ,
οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ απαζπμιείηαη κυμημα ζε επηπείνεζε εγθαηεζηεμέκε ζε θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο (Γ.Μ..)127 θαη επηζομεί κα
μεηαθηκεζεί ζηεκ Γιιάδα, γηα δηάζηεμα μεγαιφηενμ ηςκ ηνηχκ μεκχκ, πνμθεημέκμο κα πνμζθένεη
ζογθεθνημέκε οπενεζία, ζημ πιαίζημ ζομβαηηθήξ οπμπνέςζεξ μεηαλφ ηεξ ακςηένς επηπείνεζεξ
θαη ακηηζομβαιιμμέκμο πμο αζθεί ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο ζηεκ Γιιάδα, θαη μ μπμίμξ θαηέπεη
απμδεηθηηθά ζημηπεία γηα ηε κυμημε απαζπυιεζή ημο ζημ έδαθμξ ημο θνάημοξ-μέιμοξ, ζημ μπμίμ είκαη
εγθαηεζηεμέκε ε επηπείνεζε απυ ηεκ μπμία μεηαθηκείηαη128, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ
αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ
18§1», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Ρπεφζοκε δήιςζε ηεξ επηπείνεζεξ, ζηεκ μπμία ζα ακαγνάθμκηαη πιήνςξ ηα ζημηπεία
ηαοηυηεηαξ θαη επηθμηκςκίαξ ηεξ, απυ ηεκ μπμία μεηαθηκείηαη μ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ, επίζεμα
επηθονςμέκε θαη μεηαθναζμέκε, ζηεκ μπμία βεβαηχκεηαη υηη έπεη ζοκάρεη ζφμβαζε με ημκ
ακηηζομβαιιυμεκμ απμδέθηε ηεξ οπενεζίαξ ζηεκ Γιιάδα, θαη πνμθφπημοκ:
α) Μ ζθμπυξ ηεξ μεηαθίκεζήξ ημο,
β) Πμ πνμβιεπυμεκμ δηάζηεμα ηεξ μεηαθίκεζεξ ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ θαη
γ) Ε ακάιερε απυ ηεκ επηπείνεζε πμο απαζπμιεί ημκ οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ ζημ θνάημξ μέιμξ ηεξ
Γ.Γ. ή ημο Γ.Μ.., ηςκ ελυδςκ δηαμμκήξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη επηζηνμθήξ ημο.
Ακηίγναθμ ζεςνεμέκμο βηβιηανίμο αζζεκείαξ ή Γονςπασθήξ θάνηαξ αζθάιηζεξ αζζέκεηαξ ή
άιιμο ηζμδφκαμμο θμηκμηηθμφ εγγνάθμο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ129, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO130 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
126 ε υπικοο τρίτθσ χϊρασ, που απαςχολείται νόμιμα ςε επιχείρθςθ εγκατεςτθμζνθ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου και πρζπει να μετακινθκεί ςτθν Ελλάδα για παροχι ςυγκεκριμζνθσ
υπθρεςίασ, ςτο πλαίςιο ςχετικισ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ μεταξφ τθσ ανωτζρω επιχείρθςθσ και του αντιςυμβαλλομζνου,
ο οποίοσ αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ του ςτθν Ελλάδα, χορθγείται άδεια διαμονισ, εφόςον, πζραν των προχποκζςεων του
άρκρου 10 πλθροφνται και οι ακόλουκεσ ειδικζσ προχποκζςεισ:
α. Ζχει λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου, εφόςον το προβλεπόμενο διάςτθμα διαμονισ υπερβαίνει τουσ τρεισ μινεσ.
β. Αποδεικνφει τθ νόμιμθ διαμονι του ςτο κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνθ θ
επιχείρθςθ από τθν οποία μετακινείται.
γ. Η επιχείρθςθ από τθν οποία μετακινείται ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ αποδεικνφει ότι τον απαςχολεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ
του κράτουσ μζλουσ, ςτο οποίο είναι εγκατεςτθμζνθ.
δ. Η επιχείρθςθ, από τθν οποία μετακινείται ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ για τθν παροχι τθσ
ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ με τον αντίςτοιχο αντιςυμβαλλόμενο ςτθν Ελλάδα, ςτθν οποία αναφζρονται ο ςκοπόσ και το
προβλεπόμενο διάςτθμα τθσ μετακίνθςθσ, κακϊσ και θ ανάλθψθ των εξόδων διαμονισ, ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ
και επιςτροφισ του.
127 Ο Ευρωπαϊκόσ Οικονομικόσ Χϊροσ αποτελείται από τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ Ε.Ε. και επιπρόςκετα τθν Ιςλανδία, τθ
Νορβθγία, τθν Ελβετία και το Λιχτενςτάιν.
128 Αντίγραφο τθσ άδειασ διαμονισ που ζχει χορθγθκεί από το κράτοσ μζλοσ προζλευςθσ, ι αντίςτοιχου
νομιμοποιθτικοφ εγγράφου τθσ διαμονισ και εργαςίασ ςε αυτό.
129 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
130 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη131", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 18, πανάγναθμξ 4, ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ
έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα
άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ132.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 18§4ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ133, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO134 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη135", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
131 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
132 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
133 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
134 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
135 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Ακηίγναθμ ηεξ άδεηαξ δηαμμκήξ πμο έπεη πμνεγεζεί απυ θνάημξ- μέιμξ ηεξ Γ.Γ. ή
ακηίζημηπμο κμμημμπμηεηηθμφ εγγνάθμο ηεξ δηαμμκήξ.
Ακηίγναθμ ζεςνεμέκμο βηβιηάνημο αζζεκείαξ ή Γονςπασθήξ θάνηαξ αζθάιηζεξ αζζέκεηαξ ή
άιιμο ηζμδφκαμμο θμηκμηηθμφ εγγνάθμο ή βεβαίςζε υηη έπεη οπμβιεζεί αίηεζε ζε αζθαιηζηηθυ
θμνέα γηα ηεκ θάιορε ελυδςκ κμζειείαξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ ή ηαληδηςηηθή
αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε, με ηεκ μπμία
θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ
ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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A - 6. ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ
ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 19136 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 10 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε αιιμδαπυ,
οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, πμο απαζπμιείηαη ςξ ελεηδηθεομέκμ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ζε επηπείνεζε, ε μπμία
είκαη εγθαηεζηεμέκε ζε ηνίηε πχνα θαη επηζομεί κα μεηαθηκεζεί ζηεκ Γιιάδα, πνμθεημέκμο κα
πνμζθένεη ζογθεθνημέκεξ οπενεζίεξ, ζημ πιαίζημ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ, μεηαλφ ηεξ ακςηένς
επηπείνεζεξ θαη ηεξ ακηίζημηπεξ πμο αζθεί ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηεξ ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα
πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε, ε δηάνθεηα
ηζπφμξ ηεξ μπμίαξ δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ έλη (6 μήκεξ), με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ
19§1», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηεξ επηπείνεζεξ, ζηεκ μπμία ζα ακαγνάθμκηαη πιήνςξ ηα ζημηπεία ηαοηυηεηαξ
θαη επηθμηκςκίαξ ηεξ, ε ηδηυηεηα θαη ηα θαζήθμκηα ημο ενγαδμμέκμο, ζοκμδεουμεκε απυ
απμδεηθηηθά ζημηπεία γηα ηε κμμημυηεηα ηεξ ενγαζίαξ ημο ζε αοηή.
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ μεηαλφ ηεξ επηπείνεζεξ πανμπήξ
οπενεζίαξ θαη ηεξ εμεδαπήξ επηπείνεζεξ-απμδέθηε ηεξ οπενεζίαξ. Οηε ζφμβαζε αοηή ζα πνέπεη
κα πνμβιέπεηαη ε πανμπή ζογθεθνημέκςκ οπενεζηχκ πμο ακαθένμκηαη απμθιεηζηηθχξ ζηεκ
εγθαηάζηαζε, δμθημαζηηθή ιεηημονγία θαη ζοκηήνεζε ηςκ πνμμεζεουμεκςκ εηδχκ, ημ πνμκηθυ
δηάζηεμα πανμπήξ ηςκ οπενεζηχκ, μ ανηζμυξ θαη ε εηδηθυηεηα ηςκ αηυμςκ πμο ζα απαζπμιεζμφκ,
θαζχξ θαη ε ακάιερε ηςκ ελυδςκ δηαμμκήξ, πιήνμοξ ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη
επηζηνμθήξ ημοξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ137, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO138 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη139", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
136 ε υπικοο τρίτθσ χϊρασ, που απαςχολείται ωσ εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό ςε επιχείρθςθ, θ οποία είναι
εγκατεςτθμζνθ ςε τρίτθ χϊρα και για τον οποίο προβλζπεται θ παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ
προμικειασ, μεταξφ τθσ ανωτζρω επιχείρθςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ που αςκεί τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςτθν Ελλάδα,
χορθγείται άδεια διαμονισ, εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α. Είναι κάτοχοσ ιςχφοντοσ διαβατθρίου και ζχει λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου και
β. Η επιχείρθςθ, από τθν οποία μετακινείται ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ, ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ προμικειασ, με τθν οποία
προβλζπεται θ παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν που αναφζρονται, αποκλειςτικϊσ, ςτθν εγκατάςταςθ, δοκιμαςτικι
λειτουργία και ςυντιρθςθ των προμθκευόμενων ειδϊν, το διάςτθμα παροχισ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ και θ ειδικότθτα
των ατόμων που κα απαςχολθκοφν, κακϊσ και θ ανάλθψθ των εξόδων διαμονισ, πλιρουσ ιατροφαρμακευτικισ
περίκαλψθσ και επιςτροφισ τουσ.
137 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
138 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
139 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
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A - 7. ΑΘΘΕΠΓΟ - ΝΞΜΝΜΚΕΠΓΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 20 πανάγναθμξ 1140, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 11
ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, ζε αζιεηή ή πνμπμκεηή αζιήμαημξ, ημ μπμίμ έπεη ακαγκςνηζζεί
απυ ηηξ ειιεκηθέξ αζιεηηθέξ Ανπέξ θαη μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο
κα εγγναθεί, κα μεηεγγναθεί ή κα πνμζιεθζεί ζε ακαγκςνηζμέκμ αζιεηηθυ ζςμαηείμ, ζε Αζιεηηθή
Ακχκομε Γηαηνεία (Α.Α.Γ.) ή ζε Πμήμα Αμεηβμμέκςκ Αζιεηχκ (Π.Α.Α.), μπμνεί κα πμνεγεζεί,
μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε
εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05ΑΞΘΞΜ 20§1» εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Έγθνηζε ηεξ ειιεκηθήξ μμμζπμκδίαξ ημο μηθείμο αζιήμαημξ γηα ηεκ είζμδυ ημο ζηεκ Γιιάδα
γηα εγγναθή, μεηεγγναθή ή πνυζιερε απυ ακαγκςνηζμέκμ αζιεηηθυ ζςμαηείμ, ηεκ Αζιεηηθή
Ακχκομε Γηαηνεία ή Πμήμα Αμεηβμμέκςκ Αζιεηχκ θαη
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ141, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO142 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη143", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

140 Η είςοδοσ και διαμονι ςτθ Χϊρα υπθκόων τρίτων χωρϊν, ακλθτϊν και προπονθτϊν ακλιματοσ, που ζχει
αναγνωριςκεί από τισ ελλθνικζσ ακλθτικζσ αρχζσ, για τθν εγγραφι, μεταγραφι ι πρόςλθψθ τουσ ςε αναγνωριςμζνο
ακλθτικό ςωματείο ςε Ακλθτικι Ανϊνυμθ Εταιρία (Α.Α.Ε.) ι ςε Σμιμα Αμειβόμενων Ακλθτϊν (Σ.Α.Α.), επιτρζπεται, φςτερα
από ζγκριςθ τθσ ελλθνικισ ακλθτικισ ομοςπονδίασ του οικείου ακλιματοσ και χοριγθςθ ειδικισ κεϊρθςθσ ειςόδου.
141 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
142 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
143 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 20, πανάγναθμξ 4, ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ
έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα
άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ144.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 20§4ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
πηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ145, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO146 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη147", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

144 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
145 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
146 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
147 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A - 8. ΑΘΘΕΠΖΗΕ ΝΞΜΓΠΜΖΙΑΟΖΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 20 πανάγναθμξ 5148, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 11
ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, αζιεηή αζιήμαημξ ημ μπμίμ έπεη ακαγκςνηζζεί απυ ηηξ ειιεκηθέξ
αζιεηηθέξ Ανπέξ, μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα πνμεημημαζζεί, εκ υρεη
ζομμεημπήξ ημο ζε δηεζκείξ αζιεηηθέξ δημνγακχζεηξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 20§5» εάκ
πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Έγθνηζε ηεξ ειιεκηθήξ μμμζπμκδίαξ ημο μηθείμο αζιήμαημξ γηα ηεκ είζμδυ ημο ζηεκ Γιιάδα
γηα πνμεημημαζία εκ υρεη ζομμεημπήξ ζε δηεζκείξ αζιεηηθέξ δημνγακχζεηξ.
Απμδεηθηηθά ζημηπεία υηη, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ Απυθαζε ηεξ παναγνάθμο 2 ημο
άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά149, δηαζέηεη μηθμκμμηθμφξ πυνμοξ, κυμημεξ
πνμέιεοζεξ, γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα πςνίξ κα πανέπεη
ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή δναζηενηυηεηα πένακ ηεξ αζιεηηθήξ
πνμεημημαζίαξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ150, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO151 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη152", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ, απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα ηεξ Ναγθυζμηαξ Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη άιιεξ ιμημχδεηξ,

148 Επιτρζπεται θ είςοδοσ ςτθ Χϊρα, για προετοιμαςία εν όψει ςυμμετοχισ ςε διεκνείσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, ςε
ακλθτζσ, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, τουσ προπονθτζσ και λοιπό εξειδικευμζνο προςωπικό που τουσ ςυνοδεφει, φςτερα από
ζγκριςθ τθσ ελλθνικισ ομοςπονδίασ του αντίςτοιχου ακλιματοσ που είναι αναγνωριςμζνο από τισ ελλθνικζσ ακλθτικζσ
αρχζσ. Η είςοδοσ επιτρζπεται, αφοφ λάβουν ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου, και αποδείξουν ότι διακζτουν επαρκείσ πόρουσ
διαβίωςθσ και πλιρθ αςφάλιςθ αςκζνειασ.
149 Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων και ο τρόποσ απόδειξθσ κακορίηεται με τθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ αρικ. 4415/06, ΦΕΚ
398/B/3.4.06 για τον «κακοριςμό φψουσ και τρόπου απόδειξθσ διάκεςθσ επαρκϊν πόρων που προβλζπονται ωσ
προχπόκεςθ ςτισ διατάξεισ του ν.3386/05».
150 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
151 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
152 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Ακηίζημηπε ζεχνεζε μπμνεί κα πμνεγεζεί θαη ζημκ/ζημοξ πνμπμκεηή/έξ θαη ημ ιμηπυ ελεηδηθεομέκμ
πνμζςπηθυ πμο ζοκμδεφεη ημκ εκ ιυγς αζιεηή εάκ πιενμφκηαη μη πνμακαθενυμεκεξ πνμτπμζέζεηξ θαη
πνμζθμμίδμκηαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά.
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A - 9. ΙΓΘΕ ΗΑΘΘΖΠΓΚΖΗΩΚ ΟΡΓΗΞΜΠΕΙΑΠΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 21153 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 12 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ
ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ είκαη μέιμξ θαιιηηεπκηθμφ ζογθνμηήμαημξ θαζχξ θαη μ ενγαδυμεκμξ ζε αοηυ,
εθυζμκ απμδεηθκφεη ηε ζογθεθνημέκε ηδηυηεηα θαη ενγαζηαθή ημο ζπέζε θαη μ μπμίμξ επηζομεί κα
εηζέιζεη θαη κα παναμείκεη ζηεκ Γιιάδα, ζημ πιαίζημ πμιηηηζηηθχκ εθδειχζεςκ, μπμνεί κα πμνεγεζεί
εζκηθή ζεχνεζε, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή
Ανπή, με ακαθμνά ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ,
ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 21§1», εάκ o εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη:
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ με ζεςνεμέκμ ημ γκήζημ ηεξ οπμγναθήξ ημο
ενγμδυηε απυ δεμυζηα οπενεζία ή ακηίγναθμ ζφμβαζεξ πανμπήξ οπενεζηχκ ή ένγμο.
Απμδείλεηξ γηα ηεκ ακςηένς ηδηυηεηα, μεηαλφ ηςκ μπμίςκ βεβαίςζε ηεξ ανμυδηαξ
οπενεζίαξ ηεξ πχναξ πνμέιεοζεξ γηα ηεκ επίζεμε θαηαπχνηζε ημο ζογθνμηήμαημξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ154, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO155 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη156", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.

153 Τπικοοι τρίτων χωρϊν, οι οποίοι είναι μζλθ καλλιτεχνικϊν ςυγκροτθμάτων και οι εργαηόμενοι ςε αυτά επιτρζπεται να
ειςζλκουν ςτθ χϊρα, εφόςον αποδεικνφουν τθν ανωτζρω ιδιότθτα και εργαςιακι ςχζςθ τουσ και αφοφ λάβουν ειδικι
κεϊρθςθ.
154 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
155 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
156 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Ιεμμκςμέκα άημμα θαζχξ θαη ζογθνμηήμαηα ηα μπμία ζηενμφκηαη επίζεμεξ θαηαπχνεζεξ ζηε πχνα
πνμέιεοζήξ ημοξ, εθυζμκ επηζομμφκ κα αζθήζμοκ αμεηβυμεκε δναζηενηυηεηα ζε κοθηενηκά θέκηνα
δηαζθεδάζεςξ, οπάγμκηαη ζηε δηαδηθαζία ηςκ Άνζνςκ 14 θαη 15 ημο Κυμμο 3386/2005.
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A - 10 ΝΚΓΡΙΑΠΖΗΜΖ ΔΕΙΖΜΡΞΓΜΖ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 22157 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 13 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ
ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ πανέπεη ένγμ πκεομαηηθήξ θφζεςξ (π.π. ιμγμηέπκεξ, δςγνάθμξ, γιφπηεξ,
εζμπμηυξ, μμοζηθυξ θ.μ.θ), εθυζμκ απμδεηθκφεη ηε ζογθεθνημέκε ηδηυηεηα θαη έπεη ζοκάρεη γηα ημ ζθμπυ
αοηυ ζπεηηθή ζφμβαζε, δηάνθεηαξ μεγαιφηενεξ ηςκ ηνηχκ μεκχκ με επηπείνεζε ή μνγακηζμυ, ημ ακηηθείμεκμ ημο
μπμίμο ζοκίζηαηαη ζε δναζηενηυηεηεξ εθμεηάιιεοζεξ ή δεμημονγίαξ πνμσυκηςκ πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ θαη
μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα παναμείκεη ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε,
μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή, με ακαθμνά
ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ
«Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 22§1», εάκ o εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη:
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ελανηεμέκεξ ενγαζίαξ ή ένγμο πνμκηθήξ δηάνθεηαξ
μεγαιφηενεξ ηςκ ηνηχκ μεκχκ, με επηπείνεζε ή μνγακηζμυ ημ ακηηθείμεκμ ημο μπμίμο ζοκίζηαηαη ζε
δναζηενηυηεηεξ εθμεηάιιεοζεξ ή δεμημονγίαξ πνμσυκηςκ πκεομαηηθήξ ηδημθηεζίαξ.
Γπίζεμεξ απμδείλεηξ γηα ηεκ ακςηένς ηδηυηεηα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ158, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO159 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη160", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε

157 Τπικοοι τρίτων χωρϊν, οι οποίοι είναι πνευματικοί δθμιουργοί, ιδίωσ ςυγγραφείσ, λογοτζχνεσ, ςκθνοκζτεσ,
ηωγράφοι, γλφπτεσ, θκοποιοί, μουςικοί, τραγουδιςτζσ, χορογράφοι και ςκθνογράφοι, επιτρζπεται να ειςζλκουν ςτθ Χϊρα
εφόςον ζχουν ςυνάψει για το ςκοπό αυτόν ςχετικι ςφμβαςθ διάρκειασ μεγαλφτερθσ των τριϊν μθνϊν με επιχείρθςθ ι
οργανιςμό, το αντικείμενο του οποίου ςυνίςταται ςε δραςτθριότθτεσ εκμετάλλευςθσ ι δθμιουργίασ προϊόντων
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και αφοφ λάβουν ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου
158 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
159 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
160 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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A - 11. ΙΓΘΕ ΛΓΚΩΚ ΑΞΑΖΜΘΜΓΖΗΩΚ ΟΜΘΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 23161 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 14 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ
ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα θαη κα ζομμεηάζπεη ζε επηζηεμμκηθέξ
δναζηενηυηεηεξ ςξ μέιμξ λέκεξ ανπαημιμγηθήξ ζπμιήξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 23§1» εάκ μ
εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηεξ μηθείαξ ανπαημιμγηθήξ ζπμιήξ, ε επηζηεμμκηθή δναζηενηυηεηα ηεξ μπμίαξ
οπάγεηαη ζηεκ επμπηεία ημο Ρπμονγείμο Νμιηηηζμμφ, απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη υηη είκαη μέιμξ ηεξ,
θαζχξ θαη μ πνυκμξ πμο ζα παναμείκεη ζηε πχνα.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2162 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ θάιορε ηςκ ελυδςκ
δηαβίςζεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε
μηθμκμμηθή δναζηενηυηεηα πένακ ηςκ δναζηενημηήηςκ ηεξ ζπμιήξ υζμ θαη γηα ηεκ θάιορε ηςκ
δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α
οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06) «Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ
επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη
θάζε θμνά.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ163, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO164 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη165", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.

161 Με απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Πολιτιςμοφ επιτρζπεται να
χορθγείται ςε υπικοο τρίτθσ χϊρασ, μζλοσ ξζνθσ αρχαιολογικισ ςχολισ, θ επιςτθμονικι δραςτθριότθτα τθσ οποίασ
υπάγεται ςτθν εποπτεία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, άδεια διαμονισ για εργαςία ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτασ τθσ
ςχολισ, εφόςον προθγουμζνωσ ζχει λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου από τθν αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι του τόπου
κατοικίασ του.
162 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ»
163 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
164 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
165 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 23, ζεμείμ 4 ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ
ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ
πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη
ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα
ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο
εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ166.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 23§4 –
ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ167, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO168 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη169", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,

166 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
167 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
168 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
169 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
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A - 12. ΑΟΗΕΟΕ ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 24170 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 15 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 ζε αιιμδαπυ,
οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα θαη κα αζθήζεη ακελάνηεηε
μηθμκμμηθή δναζηενηυηεηα, ακαιαμβάκμκηαξ δειαδή αοηυκμμε επηπεηνεμαηηθή δνάζε θαη
δηαηενχκηαξ ακελάνηεηε επαγγειμαηηθή ζηέγε, με ηεκ απαναίηεηε οιηθμηεπκηθή οπμδμμή, εκηυξ ή
εθηυξ ηεξ μηθίαξ ημο, ε μπμία απμηειεί ημ θέκηνμ ηςκ επαγγειμαηηθχκ ή μηθμκμμηθχκ ημο
ζπέζεςκ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή
ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 24§1γ».
Γηδηθυηενα, μ εκδηαθενυμεκμξ αιιμδαπυξ πμο επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα, πνμθεημέκμο κα
αζθήζεη ακελάνηεηε μηθμκμμηθή δναζηενηυηεηα μθείιεη κα θαηαζέζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή
Ανπή:
Αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ άζθεζεξ ακελάνηεηεξ μηθμκμμηθήξ δναζηενηυηεηαξ.
Απμδεηθηηθά ζημηπεία υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ γηα ηεκ άζθεζε ηεξ δναζηενηυηεηαξ,
θαη θαη’ ειάπηζημ ελήκηα πηιηάδεξ Γονχ, θαηαηεζεημέκα ζε ιμγανηαζμυ ζημ υκμμά ημο αηημφκημξ,
πμο ηενείηαη ζε ακαγκςνηζμέκμ ηναπεδηθυ ίδνομα171.
Πεθμήνηα υηη ε δναζηενηυηεηά ζα εκηζπφζεη ηεκ ακάπηολε ηεξ ειιεκηθήξ μηθμκμμίαξ.
Μηθμκμμμηεπκηθή μειέηε, ζηεκ μπμία ζα ακαθένμκηαη ζημηπεία ζπεηηθά με ηε δναζηενηυηεηα
πμο ζέιεη κα αζθήζεη υπςξ ημ φρμξ θαη ημ είδμξ ηεξ επέκδοζεξ, μ ελμπιηζμυξ, ε ηεπκμιμγία πμο
ζα πνεζημμπμηεζεί, ε πνμβιεπυμεκε αλία ηςκ πςιήζεςκ, θαζχξ θαη μη ιυγμη γηα ημοξ μπμίμοξ μ
οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ απμθάζηζε κα πναγμαημπμηήζεη ηε ζογθεθνημέκε επέκδοζε ζηεκ Γιιάδαξ.
Νηζημπμηεηηθυ θμνμιμγηθήξ εκεμενυηεηαξ ηεξ πχναξ πνμέιεοζεξ.
Οημηπεία πμο απμδεηθκφμοκ ηεκ επηζηεμμκηθή ή ηεπκηθή ή επαγγειμαηηθή ημο θαηάνηηζε,
ςξ πνμξ ηε δναζηενηυηεηα πμο επηζομεί κα αζθήζεη.
Πμ Ννμλεκείμ δηαβηβάδεη ηεκ αίηεζε ηεκ μηθμκμμμηεπκηθή μειέηε θαη υια ηα ζπεηηθά
δηθαημιμγεηηθά ζηεκ ανμυδηα Ρπενεζία Αιιμδαπχκ θαη Ιεηακάζηεοζεξ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ
Δημίθεζεξ ζηεκ μπμία βνίζθεηαη μ Δήμμξ ή ε Ημηκυηεηα, υπμο πνμηίζεηαη κα εγθαηαζηαζεί θαη κα
αζθήζεη ηε δναζηενηυηεηα πμο επηζομεί μ αιιμδαπυξ.
Γάκ θνηζεί ζθυπημε ε άζθεζε ηεξ ζογθεθνημέκεξ δναζηενηυηεηαξ, απμζηέιιεηαη απυ ηεκ ανμυδηα
οπενεζία Αιιμδαπχκ θαη Ιεηακάζηεοζεξ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, ε ζπεηηθή άδεηα
άζθεζεξ ακελάνηεηεξ μηθμκμμηθήξ δναζηενηυηεηαξ ζηεκ Ννμλεκηθή Ανπή, ε μπμία ηε γκςζημπμηεί
ζημκ εκδηαθενυμεκμ θαη πνμθεημέκμο κα ημο πμνεγήζεη ηε ζπεηηθή ζεχνεζε εηζυδμο ημκ θαιεί κα
πνμζθμμίζεη επηπνυζζεηα:

170 Επιτρζπεται θ είςοδοσ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςτθ Χϊρα, προκειμζνου αυτόσ να αςκιςει ανεξάρτθτθ οικονομικι
δραςτθριότθτα, εφόςον πλθροφνται, ςωρευτικά, οι παρακάτω προχποκζςεισ:
α. Διακζτει επαρκείσ πόρουσ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ και κατ' ελάχιςτο εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ,
κατατεκειμζνα ςε λογαριαςμό ςτο όνομα του αιτοφντοσ, που τθρείται ςε αναγνωριςμζνο τραπεηικό ίδρυμα. Μετά τθ
χοριγθςθ τθσ ειδικισ κεϊρθςθσ ειςόδου, απαιτείται θ κατάκεςθ του ανωτζρω ποςοφ ςε αντίςτοιχο ίδρυμα τθσ
θμεδαπισ.
β. Η δραςτθριότθτα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και
γ. Κατζχει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου.
171 φμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Κ.Τ.Α υπ’ αρικμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Σβϋ/3.4.06) περί κακοριςμοφ φψουσ και
τρόπου απόδειξθσ διάκεςθσ επαρκϊν πόρων, που προβλζπονται ωσ προχπόκεςθ ςτισ διατάξεισ του ν. 3386/2005 «τθν
περίπτωςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν που επικυμοφν να αςκιςουν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 24, του Ν. 3386/2005, το φψοσ των επαρκϊν πόρων για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ ορίηεται
κατ’ ελάχιςτο, ςτα εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, κατατεκειμζνα ςε λογαριαςμό ςτο όνομα του αιτοφντοσ, που τθρείται
ςε αναγνωριςμζνο τραπεηικό ίδρυμα».
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Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ172, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO173 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη174", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

172 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
173 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
174 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A - 13. ΑΚΑΝΠΡΛΕ ΓΝΓΚΔΡΠΖΗΕΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 26175 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 16 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 ζε αιιμδαπυ,
οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα
πναγμαημπμηήζεη επέκδοζε φρμοξ ηνηαθμζίςκ πηιηάδςκ (300.000) Γονχ, ημοιάπηζημκ, πμο ζα
έπεη ζεηηθέξ επηπηχζεηξ ζηεκ εζκηθή μηθμκμμία. μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 26§5».
Γηδηθυηενα, μ εκδηαθενυμεκμξ αιιμδαπυξ πμο επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα, γηα ακάπηολε
επεκδοηηθήξ δναζηενηυηεημξ μθείιεη κα θαηαζέζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ γηα ακάπηολε επεκδοηηθήξ δναζηενηυηεημξ.
Απμδεηθηηθά ζημηπεία υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ γηα ηεκ άζθεζε ηεξ δναζηενηυηεηαξ θαη
θαη’ ειάπηζημ ηνηαθυζηεξ πηιηάδεξ (300.000) Γονχ.
Πεθμήνηα υηη ε ακάπηολε ηεξ ζογθεθνημέκεξ δναζηενηυηεηαξ ζα έπεη ζεηηθέξ επηπηχζεηξ
ζηεκ ειιεκηθή μηθμκμμία.
Πα πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ οπ’ ανηζ. 24530/21.12.2005176 Ημηκή Απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ
Γζςηενηθχκ-ΔΔΑ θαη Μηθμκμμίαξ θαη Μηθμκμμηθχκ γηα ημκ «θαζμνηζμυ δηθαημιμγεηηθχκ γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ
δηαμμκήξ γηα ακάπηολε επεκδοηηθήξ δναζηενηυηεηαξ» δηθαημιμγεηηθά, δειαδή:
Βημγναθηθυ ζεμείςμα,
Οοκμπηηθή μειέηε πανμοζίαζεξ ημο επεκδοηηθμφ ζπεδίμο (business plan) υπμο ακαγνάθμκηαη
οπμπνεςηηθά:
Πμ φρμξ ηεξ επέκδοζεξ,
Πμ είδμξ ηεξ δναζηενηυηεηαξ,
Ε κμμηθή μμνθή ημο οπυ ίδνοζε θμνέα,
Ε μεημπηθή ζφκζεζε,
Μ ηυπμξ εγθαηάζηαζεξ,
Μη πενηβαιιμκηηθέξ επηπηχζεηξ απυ ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ επέκδοζεξ,
Πμ πνμηεηκυμεκμ πνεμαημδμηηθυ ζπήμα ηεξ επέκδοζεξ,
Μ ανηζμυξ ζέζεςκ πμο ζα δεμημονγεζμφκ θαη πυζεξ απυ αοηέξ ζα θαιοθζμφκ απυ ηεκ
ειιεκηθή αγμνά θαηά ηε θάζε οιμπμίεζεξ ηεξ επέκδοζεξ,
Νίκαθαξ πνεμαημδμηηθχκ νμχκ ζε μνίδμκηα ηνηεηίαξ (πνμβιεπυμεκμ cash flow),
Ε εμενμμεκία έκανλεξ – μιμθιήνςζεξ ηεξ επέκδοζεξ,
Βεβαίςζε ακαγκςνηζμέκεξ ηνάπεδαξ, Α ηάλεςξ ή επίζεμμο πνεμαημδμηηθμφ μνγακηζμμφ ή
άιιμο ακαγκςνηζμέκμο μνγακηζμμφ θφιαλεξ πνεμγνάθςκ, με ηεκ μπμία κα πηζημπμηείηαη ε φπανλε
ηναπεδηθχκ ιμγανηαζμχκ ή ιμηπχκ θηκεηχκ αληχκ (ηδίςξ μμυιμγα, μεημπέξ) γηα ηεκ θάιορε ηςκ
ηδίςκ θεθαιαίςκ ηεξ επέκδοζεξ.
Νηζημπμηεηηθυ θμνμιμγηθήξ εκεμενυηεηαξ ηεξ πχναξ πνμέιεοζεξ.
Πμ Ννμλεκείμ δηαβηβάδεη ηεκ αίηεζε θαη υια ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά177 ζηεκ ανμυδηα Ρπενεζία
[Ρπμονγείμ Μηθμκμμίαξ & Μηθμκμμηθχκ
-Δηεφζοκζε Ηεθαιαίςκ
Γλςηενηθμφ-Πμήμα
175 Επιτρζπεται θ είςοδοσ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να πραγματοποιιςει επζνδυςθ φψουσ
τριακοςίων χιλιάδων (300.000) ευρϊ, τουλάχιςτον, που κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν εκνικι οικονομία. Η αίτθςθ για τθ
χοριγθςθ τθσ άδειασ διαμονισ υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι προξενικι αρχι του τόπου κατοικίασ του υπθκόου τρίτθσ
χϊρασ.
176 ΦΕΚ 1832/Β/27.12.2005.
177 χετικά επιςυνάπτονται
1) Ζντυπο αίτθςθσ άδειασ διαμονισ για πραγματοποίθςθ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ
2) Τπόδειγμα Βιογραφικοφ θμειϊματοσ του επενδυτι και
3) Περιεχόμενο ςυνοπτικισ μελζτθσ παρουςίαςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου.
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Ναναθμιμφζεζεξ Λέκςκ Αμέζςκ Γπεκδφζεςκ]. Γάκ θνηζεί ζθυπημε ε άζθεζε ηεξ ζογθεθνημέκεξ
δναζηενηυηεηαξ, απμζηέιιεηαη ε ζπεηηθή έγθνηζε ημο Ρπμονγμφ Γζςηενηθχκ-ΔΔΑ ζηεκ
Ννμλεκηθή Ανπή, ε μπμία ηε γκςζημπμηεί ζημκ εκδηαθενυμεκμ θαη πνμθεημέκμο κα ημο πμνεγήζεη
ηε ζπεηηθή ζεχνεζε εηζυδμο ημκ θαιεί κα πνμζθμμίζεη επηπνυζζεηα:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ178, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO179 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη180", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 27, ζεμείμ 5 ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ
έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα
άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ181.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 27§5 –
ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:

178 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
179 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
180 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
181 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ182, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO183 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη184", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

182 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
183 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
184 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A - 14. ΟΝΜΡΔΓΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 5 ημο Ν.Δ. 101/2008185 «πενί εκανμμκίζεςξ ηεξ ειιεκηθήξ
κμμμζεζίαξ με ηηξ πνμβιέρεηξ ηεξ Μδεγίαξ 2004/114/ΓΗ186 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 13εξ Δεθεμβνίμο
2004 ζπεηηθά με ηηξ πνμτπμζέζεηξ θαη ημοξ θακυκεξ εηζυδμο θαη δηαμμκήξ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ
ζηεκ Γιιεκηθή Γπηθνάηεηα με ζθμπυ, μεηαλφ ηςκ άιιςκ, ηηξ ζπμοδέξ» θαη ζημ Άνζνμ 17 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα γηα ζπμοδέξ (πηοπηαθμφ
ή μεηαπηοπηαθμφ επηπέδμο ή πνμεημημαζίαξ, εθυζμκ αοηή πνμβιέπεηαη απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία,
ςξ ημήμα ηςκ ζογθεθνημέκςκ ζπμοδχκ):
ζε Ακχηαημ Γθπαηδεοηηθυ Ίδνομα (Α.Γ.Ζ.),
ζε Πεπκμιμγηθυ Γθπαηδεοηηθυ Ίδνομα (Π.Γ.Ζ.),
ζε Ακχηενε Γθθιεζηαζηηθή Οπμιή θαη Γθθιεζηαζηηθή Οπμιηθή Ιμκάδα,
ζηεκ Ακςηένα Οπμιή Γθπαηδεοηηθχκ Πεπκμιυγςκ Ιεπακηθχκ ηεξ Ακχηαηεξ Οπμιήξ
Ναηδαγςγηθήξ θαη Πεπκμιμγηθήξ Γθπαηδεφζεςξ187,
ζηεκ Ακχηενε Οπμιή Πμονηζηηθχκ Γπαγγειμάηςκ ημο Γ.Μ.Π.,
ζε Πεπκηθυ Γπαγγειμαηηθυ Γθπαηδεοηήνημ (Π.Γ.Γ.),
ζε Ακχηενεξ Οπμιέξ μνμφ (Ηναηηθή Οπμιή Μνπεζηνηθήξ Πέπκεξ (Η.Ο.Μ.Π.) θαη Ζδηςηηθέξ
Οπμιέξ μνμφ μη μπμίεξ ηειμφκ οπυ ηεκ επμπηεία ημο Ρπμονγείμο Νμιηηηζμμφ)188,
ζημ Δηεζκέξ Νακεπηζηήμημ ηεξ Γιιάδμξ (ΔΖ.ΝΑ.Γ.) 189,
μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε ζηεκ ανμυδηα
Ννμλεκηθή Ανπή, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ»
ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Ν.Δ. 101/2008» εθυζμκ πνμζθμμίζεη:
Βεβαίςζε εκυξ απυ ηα πνμακαθενυμεκα ειιεκηθά εθπαηδεοηηθά ηδνφμαηα υηη ημκ απμδέπεηαη
κα εγγναθεί ζε αοηυ θαη κα παναθμιμοζήζεη πνυγναμμα ζπμοδχκ.
Οε πενίπηςζε πμο έπεη πνμεγεζεί ε εγγναθή, επηπιέμκ πνμζθυμηζε ηεξ απυδεηλεξ
θαηαβμιήξ ηςκ απαηημφμεκςκ ηειχκ ζημ μηθείμ εθπαηδεοηηθυ ίδνομα.
Γηα ημοξ επηιεγέκηεξ ζε άιιε ζπμιή, πιεκ Νακεπηζηεμίςκ θαη Πεπκμιμγηθχκ Γθπαηδεοηηθχκ
Ζδνομάηςκ (ΠΓΖ), θαη εθυζμκ αοηυ έπεη δεηεζεί απυ ημ μηθείμ εθπαηδεοηηθυ ίδνομα, πηζημπμηεηηθυ
185 Φφλλο 157 / Σεφχοσ Α’ / 31 Ιουλίου 2008.
186 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 375/12 τθσ 23.12.2004.
187 Α..Ε.ΣΕ.Μ/Α..ΠΑΙ.Σ.Ε
188 φμφωνα με το υπϋαρικμ. 37113/277/16.05.07 ζγγραφο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, οι Ανϊτερεσ χολζσ Χοροφ που
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, οι οποίεσ είναι α) Η Κρατικι χολι Ορχθςτρικισ Σζχνθσ (Κ..Ο.Σ.) και β) Ιδιωτικζσ οι οποίεσ
τελοφν υπό τθν εποπτεία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, ανικουν ςτθν τρίτθ βακμίδα εκπαιδεφςεωσ.
189 φμφωνα με το Νόμο 3391/2005 (Φφλλο 240/Σεφχοσ Α’/4 Οκτωβρίου 2005) «ιδρφεται Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ
Ελλάδοσ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, ωσ αυτοτελζσ και πλιρωσ αυτοδιοικοφμενο ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
και με διεκνι διακριτικι ονομαςία International Hellenic University. Σο ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου
που τελεί υπό τθν εποπτεία του Κράτουσ, θ οποία αςκείται από τον Τπουργό Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Σο
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ζχει ωσ αποςτολι να παρζχει ανϊτατθ εκπαίδευςθ ιδίωσ ςε αλλοδαποφσ που ενδιαφζρονται να ςπουδάςουν
ςτθν Ελλάδα.
Για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ του, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανϊνει και πραγματοποιεί Προγράμματα πουδϊν, ςε προπτυχιακό
και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χριςθ τθσ διδαςκαλίασ με παρακολοφκθςθ και δυνατότθτα εκπαίδευςθσ από απόςταςθ.
Σο ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να ςυνεργάηεται με τα λοιπά Πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ και με ομοταγι Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ.
Σο ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεισ χολζσ: τθ χολι Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, τθ χολι Οικονομίασ και Διοίκθςθσ και τθ
χολι Επιςτθμϊν Σεχνολογίασ. Οι χολζσ αυτζσ παρζχουν Προγράμματα πουδϊν, για κακζνα από τα οποία ορίηεται ζνασ
Ακαδθμαϊκόσ Τπεφκυνοσ. Σα Προγράμματα πουδϊν τόςο ςε προπτυχιακό όςο και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι
αντίςτοιχα με τα προγράμματα ςπουδϊν των υπολοίπων Πανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ και οδθγοφν ςε αντίςτοιχουσ
ιςότιμουσ τίτλουσ ςπουδϊν (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευςθσ και διδακτορικό δίπλωμα). Με απόφαςθ τθσ
υγκλιτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρϊνεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
μπορεί να παρζχει πανεπιςτθμιακι από απόςταςθ εκπαίδευςθ, τα Προγράμματα πουδϊν τθσ οποίασ δεν επιτρζπεται να
υπερβαίνουν ςε αρικμό το είκοςι τοισ εκατό (20%) εκείνων τθσ εκπαίδευςθσ με παρακολοφκθςθ.
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γιςζζμμάζεηαξ ή άιιςκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ γηα ηεκ επανθή γκχζε ηεξ γιχζζαξ ημο
πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2190 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ
δαπακχκ ηςκ ζπμοδχκ θαη ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, ζοκοπμιμγηδμμέκεξ ηοπυκ οπμηνμθίαξ,
πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή δναζηενηυηεηα 191, υζμ θαη
γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί
μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06) «Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο
απυδεηλεξ δηάζεζεξ επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο
Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά192.
Έγγναθε ζοκαίκεζε ηςκ γμκέςκ ή ημο αζθμφκημξ ηε γμκηθή μένημκα γηα ηεκ πνμβιεπυμεκε
δηαμμκή ζε πενίπηςζε πμο είκαη θάης ηςκ 18 εηχκ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ193, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO194 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη195", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
190 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
191 φμφωνα με το Άρκρο 8 του Π.Δ 101/ 2008 (Φφλλο 157 / Σεφχοσ Α’ / 31 Ιουλίου 2008) και το Άρκρο 17 τθσ Οδθγίασ
2004/114/ΕΚ (Επίςθμθ Εφθμερίδα L 375/12 τθσ 23.12.2004) υπικοοι τρίτων χωρϊν, που ζχουν λάβει άδεια διαμονισ για
λόγουσ ςπουδϊν, επιτρζπεται να εργάηονται μόνο με κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ
προβλζψεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ. ε κάκε περίπτωςθ ο αρικμόσ των ωρϊν εργαςίασ δε μπορεί να είναι μεγαλφτεροσ
από τισ δζκα ϊρεσ τθν εβδομάδα ι το αντίςτοιχό τουσ ςε θμζρεσ ι μινεσ κατ’ ζτοσ. Για το ςκοπό αυτό χορθγείται ςτον
ενδιαφερόμενο υπικοο τρίτθσ χϊρασ ςχετικι ζγκριςθ από τθν Περιφζρεια με τθν επίδειξθ τθσ άδειασ διαμονισ του. Η
διάρκεια τθσ ανωτζρω ζγκριςθσ είναι ιςόχρονθ με τθν άδεια διαμονισ και μπορεί να ανανεϊνεται παράλλθλα με αυτι.
192 τθν περίπτωςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν που ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου για ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα, το φψοσ
των επαρκϊν πόρων για τθν κάλυψθ των εξόδων διαμονισ και ςπουδϊν για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια διαμονισ
ορίηεται, κατ’ ελάχιςτο ςτα πεντακόςια (500) ευρϊ μθνιαίωσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων αποδεικνφεται από
λογαριαςμό κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία ι απόδειξθ μιςκοδοςίασ ςε περίπτωςθ που ο ςπουδαςτισ
αςκεί μερικι απαςχόλθςθ (κατά τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ).
193 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
194 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
195 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
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A - 15. ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΗΕ ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 30, πανάγναθμξ 2196, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ
18 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005,
αιιμδαπυξ, οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ, πμο επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα γηα επαγγειμαηηθή
θαηάνηηζε ζε Δεμυζημ ή Ζδηςηηθυ Ζκζηηημφημ Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ ζφμθςκα με ηα
πνμβιεπυμεκα ζημ Κ.2009/1992 (Φ.Γ.Η. 18/ η.Α'), υπςξ θάζε θμνά ηζπφεη197 μπμνεί κα ιάβεη, μεηά
απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή, εζκηθή
ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 30§2» εάκ πνμζθμμίζεη:
Βεβαίςζε εγγναθήξ απυ ημ ανμυδημ δεμυζημ ή ηδηςηηθυ Ζκζηηημφημ Γπαγγειμαηηθήξ
Ηαηάνηηζεξ (Ζ.Γ.Η.) ή βεβαίςζε υηη έπεη γίκεη απμδεθηυξ πνμξ εγγναθή.
Βεβαίςζε ημο Μνγακηζμμφ Γπαγγειμαηηθήξ Γθπαίδεοζεξ θαη Ηαηάνηηζεξ (Μ.Γ.Γ.Η) υηη
εγθνίκεηαη ε θμίηεζή ημο ζε Δεμυζημ ή Ζδηςηηθυ Ζ.Γ.Η.
Νηζημπμηεηηθυ γιςζζμμάζεηαξ ή άιιςκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ, υπμο αοηά απαηημφκηαη
βάζεη ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ, γηα ηεκ επανθή γκχζε ηεξ γιχζζαξ ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ
πμο μ αιιμδαπυξ ζα παναθμιμοζήζεη ή βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο ζε εγθεθνημέκμ δηδαζθαιείμ ηεξ
Κέαξ Γιιεκηθήξ Γιχζζαξ, ςξ ημήμα ηςκ ζπμοδχκ ημο.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2198 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ
δαπακχκ ηςκ ζπμοδχκ θαη ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, ζοκοπμιμγηδμμέκεξ ηοπυκ
οπμηνμθίαξ, πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή
δναζηενηυηεηα, υζμ θαη γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ
επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06)
«Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ
πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά199.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ200, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα

196 Η είςοδοσ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα για κατάρτιςθ ςε δθμόςια ι ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. επιτρζπεται, εφόςον ο
υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ γίνει δεκτόσ από αυτά και χορθγθκεί ςχετικι ζγκριςθ φοίτθςθσ από τον Οργανιςμό Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Ε.Ε.Κ.). Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και φςτερα από
γνϊμθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ και τα πιςτοποιθτικά απόδειξθσ
τθσ γλωςςομάκειασ όπου απαιτοφνται για τθν ζγκριςθ αυτι.
197 Κατά το Άρκρο 4 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/τΑ) για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ οργανϊνονται και λειτουργοφν Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ
(Ι.Ε.Κ.), δθμόςια ι ιδιωτικά, τα οποία δεν εντάςςονται ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ςε εκπαιδευτικι βακμίδα. Σα
διάφορα τμιματα των Ι.Ε.Κ. μποροφν να παρακολουκιςουν απόφοιτοι γυμναςίου, τεχνικισ και επαγγελματικισ ςχολισ,
ςχολισ μακθτείασ του Ο.Α.Ε.Δ και κάκε τφπου λυκείου για να αποκτιςουν ι να αναβακμίςουν ςυγκεκριμζνα
επαγγελματικά προςόντα, κακϊσ και ενιλικεσ με γνϊςεισ κάκε εκπαιδευτικισ βακμίδασ, για να αποκτιςουν χριςιμεσ
γνϊςεισ ι προςόντα ι να βελτιϊςουν τθν παραγωγικότθτά τουσ ι να εξοικειωκοφν ςε νζεσ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ ι να
μετακινθκοφν από ζνα επάγγελμα ςε άλλο, με ςτόχο τθν καλφτερθ ζνταξι τουσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτθν
κοινωνία.
198 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
199 τθν περίπτωςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν που ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου για λόγουσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ το φψοσ των επαρκϊν πόρων για τθν κάλυψθ των εξόδων διαμονισ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για το
χρόνο που ιςχφει θ άδεια διαμονισ ορίηεται, κατ’ ελάχιςτο ςτα πεντακόςια (500) ευρϊ μθνιαίωσ. Σο φψοσ των επαρκϊν
πόρων αποδεικνφεται από λογαριαςμό κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία ι απόδειξθ μιςκοδοςίασ ςε
περίπτωςθ που ο ςπουδαςτισ αςκεί μερικι απαςχόλθςθ.
200 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
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πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO201 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη202", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

201 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
202 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A – 16. ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ ΓΞΓΑΟΠΕΞΖΩΚ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 30, § 3203 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 18 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, θαη
ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 10 παν. 6204 Κ. 3879/2010, αιιμδαπυξ πμο
επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα γηα ηεκ παναθμιμφζεζε αδηαβαζμήημο εθπαηδεοηηθμφ επηπέδμο
πνμγναμμάηςκ ζε Γνγαζηήνημ Γιεοζένςκ Οπμοδχκ205, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ηα πνμγνάμμαηα αοηά
απαηημφκ θακμκηθή θαη υπη ελ απμζηάζεςξ θμίηεζε., μπμνεί κα ιάβεη, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 30§3ΓΓΟ» εάκ o εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ημο Γνγαζηενίμο Γιεφζενςκ Οπμοδχκ, ζεςνεμέκε απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία
ηεξ Δηεφζοκζεξ δηά Βίμο Ιάζεζεξ, Απαζπυιεζεξ θαη Πμονηζμμφ ηεξ Νενηθενεηαθήξ
Αοημδημίθεζεξ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη υηη μ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ γίκεηαη δεθηυξ γηα
θμίηεζε ζε πνυγναμμά ημο θαζχξ θαη ε πνμκηθή δηάνθεηα ημο εκ ιυγς πνμγνάμμαημξ (π.π. δομ
ελάμεκα ή ηέζζενα ελάμεκα θ.ι.π.)206.
203 το πλαίςιο εφαρμογισ του νόμου αυτοφ επιτρζπεται θ είςοδοσ υπθκόων τρίτων χωρϊν και για τθν παρακολοφκθςθ
αδιαβάκμθτου εκπαιδευτικοφ επιπζδου προ γραμμάτων ςε εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν, εφόςον ο υπικοοσ τρίτθσ
χϊρασ γίνει δεκτόσ ςε αυτά και υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ανωτζρω προγράμματα απαιτοφν κανονικι και όχι εξ
αποςτάςεωσ φοίτθςθ. Η ςχετικι βεβαίωςθ του εργαςτθρίου ότι ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ γίνεται δεκτόσ, κακϊσ και θ
διάρκεια των ςχετικϊν προγραμμάτων κεωρείται από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ.
204 6. Σο άρκρο 11 του ν. 3696/2008 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Φυςικά πρόςωπα, ενϊςεισ προςϊπων ι νομικά πρόςωπα μπορεί να παρζχουν υπθρεςίεσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ ωσ
Εργαςτιρια Ελευκζρων πουδϊν (Ε.Ε..) μόνο κατόπιν άδειασ θ οποία χορθγείται με απόφαςθ του Δ.. του Ε.ΚΕ.ΠΙ, που
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Η απόφαςθ για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ εκδίδεται εντόσ πζντε
μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ. Σα Ε.Ε.., φςτερα από τθν αδειοδότθςι τουσ, εγγράφονται ςτο Μθτρϊο
Φορζων Δια Βίου Μάκθςθσ.
2. Για τθν αδειοδότθςθ των Ε.Ε.. λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια: α. Κτθριακζσ υποδομζσ και εξοπλιςμόσ που
να ανταποκρίνονται προσ τα παρεχόμενα προγράμματα ςπουδϊν και τον αρικμό των ςπουδαςτϊν. Οι εγκαταςτάςεισ
πρζπει να τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των χϊρων. β. Διοικθτικό
προςωπικό που εξαςφαλίηει τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και τον οργανωτικό ςχεδιαςμό των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
εκπαίδευςθσ. γ. Οι ιδιοκτιτεσ, οι υπεφκυνοι, οι διευκυντζσ και οι διδάςκοντεσ ςτα Ε.Ε.. πρζπει να μθν ζχουν
καταδικαςτεί για οποιοδιποτε αδίκθμα που αποτελεί κϊλυμα διοριςμοφ ςε δθμόςια κζςθ. Οι διδάςκοντεσ πρζπει να
είναι κάτοχοι πιςτοποιθμζνου τίτλου ςπουδϊν του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςε γνωςτικό αντικείμενο ςχετικό
με το πρόγραμμα ςπουδϊν που διδάςκουν. Δεν απαιτείται θ κατοχι του τίτλου ςπουδϊν που αναφζρεται ςτο
προθγοφμενο εδάφιο για τθ διδαςκαλία γνωςτικϊν αντικειμζνων για τα οποία επαρκοφν μόνο ειδικζσ τεχνικζσ ι
πρακτικζσ δεξιότθτεσ ι ςυναφισ επαγγελματικι εμπειρία.
3. Για τθν αδειοδότθςθ των Ε.Ε.. υποβάλλεται μζχρι τθν 31θ Μαρτίου κάκε ζτουσ για το επόμενο ςπουδαςτικό ζτοσ
αίτθςθ του ιδιοκτιτθ, θ οποία πρζπει να ςυνοδεφεται από:
α. τα προγράμματα ςπουδϊν,
β. κεωρθμζνα ςχζδια του κτθρίου που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί,
γ. κατάλογοσ και προςόντα διδαςκόντων και
δ. παράβολο φψουσ χιλίων πεντακοςίων ευρϊ, το οποίο ειςπράττεται από το κατά τόπον αρμόδιο Δθμόςιο Σαμείο και
αποδίδεται υπζρ του Ε.ΚΕ.ΠΙ.. Σο φψοσ του παράβολου αυτοφ μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν και Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
4. Η διάρκεια τθσ άδειασ Ε.Ε.. είναι πενταετισ, εφόςον εξακολουκοφν να πλθροφνται τα κριτιρια χοριγθςισ τθσ. Η
άδεια ανανεϊνεται με απόφαςθ του Δ.. του Ε.ΚΕ.ΠΙ., που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
5. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, εξειδικεφονται περαιτζρω τα κριτιρια, οι όροι και θ διαδικαςία για τθν αδειοδότθςθ των Ε.Ε...
6. Εργαςτιρια Ελευκζρων πουδϊν που λειτουργοφν ςφμφωνα με το ν.δ. τθσ 9/9 Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Αϋ)
προςαρμόηονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ μζςα ςε προκεςμία δεκαοκτϊ μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου.»
205 Πλθροφορίεσ για τα Ε.Ε.. μποροφν να ανευρεκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.ΚΕ.ΠΙ.
http://www.ekepis.gr/main/%CE%A4%CE%BF%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3/tabid/36/Default.aspx
206Προκειμζνου να κεωρθκεί από τθν αρμόδια Περιφερειακι Αυτοδιοίκθςθ θ βεβαίωςθ το εκπαιδευτιριο υποδοχισ
προςκομίηει:
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Νηζημπμηεηηθυ γιςζζμμάζεηαξ ή άιιςκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ, υπμο αοηά απαηημφκηαη
βάζεη ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ, γηα ηεκ επανθή γκχζε ηεξ γιχζζαξ ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ
πμο μ αιιμδαπυξ ζα παναθμιμοζήζεη ή βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο ζε εγθεθνημέκμ δηδαζθαιείμ ηεξ
Κέαξ Γιιεκηθήξ Γιχζζαξ, ςξ ημήμα ηςκ ζπμοδχκ ημο.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2207 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ
δαπακχκ ηςκ ζπμοδχκ θαη ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, ζοκοπμιμγηδμμέκεξ ηοπυκ
οπμηνμθίαξ, πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή
δναζηενηυηεηα, υζμ θαη γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ
επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06)
«Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ
πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά208.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ209, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO210 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη211", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.

Αίτθςθ εγγραφισ υποψθφίου ςπουδαςτι
Απόδειξθ πλθρωμισ διδάκτρων
Φωτοτυπία βιβλιαρίου κατακζςεων τραπζηθσ
Τπεφκυνθ διλωςθ γονζα ι κθδεμόνα του ςπουδαςτι ότι αναλαμβάνει τθ ςυνεχι οικονομικι ςτιριξι του
Τπεφκυνθ διλωςθ υποψθφίου ςπουδαςτι για τθν ακρίβεια των ςτοιχείων και τθν υπόςχεςθ νόμιμθσ παρουςίασ
του ςτθν Ελλάδα και ότι γνωρίηει πωσ αν παραβεί τουσ όρουσ κα καταγγελκεί από το Εκπαιδευτιριο αρμοδίωσ, κα πρζπει
δε να εγκαταλείψει αμζςωσ τθ χϊρα χαρακτθριηόμενοσ άλλωσ ωσ λακρομετανάςτθσ
Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του εκπαιδευτικοφ φορζα για τθν τακτικι και διαρκι παρακολοφκθςθ, για τθ
νόμιμθ χριςθ τθσ άδειασ ειςόδου ςτθ χϊρα και τθν άμεςθ ενθμζρωςθ των αρμοδίων αρχϊν ςτθ περίπτωςθ μθ ςωςτισ
χριςθσ τθσ άδειασ
Φωτοτυπία διαβατθρίου
Πρόςφατθ ζγχρωμθ φωτογραφία.
207 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
208 τθν περίπτωςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν που ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου για τθν παρακολοφκθςθ
αδιαβάκμθτου εκπαιδευτικοφ επιπζδου προγραμμάτων ςε εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν, το φψοσ των επαρκϊν
πόρων για τθν κάλυψθ των εξόδων διαμονισ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια διαμονισ
ορίηεται, κατ’ ελάχιςτο ςτα πεντακόςια (500) ευρϊ μθνιαίωσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων αποδεικνφεται από
λογαριαςμό κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία ι απόδειξθ μιςκοδοςίασ ςε περίπτωςθ που ο ςπουδαςτισ
αςκεί μερικι απαςχόλθςθ.
209 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
210 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
211 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα Ηέκηνα Γιεοζένςκ Οπμοδχκ με θενδμζθμπηθμφ παναπηήνα, πμο έπμοκ
ηδνοζεί απυ Ημιιέγηα ημο Γλςηενηθμφ ςξ αζηηθέξ εηαηνείεξ με θενδμζθμπηθμφ παναθηήνα θαη
ζοζηάζεθακ θαη ιεηημονγμφκ είηε βάζεη ημο κμμηθμφ πιαηζίμο πμο δηέπεη ηεκ ίδνοζε θαη ιεηημονγία
ηςκ αζηηθχκ με θενδμζθμπηθχκ εηαηνεηχκ είηε βάζεη ημο κμμηθμφ πιαηζίμο πμο δηέπεη ηεκ ίδνοζε
Οςμαηείςκ ζφμθςκα με ημ Άνζνμ 78212 ημο Α.Η, θαη με δεδμμέκμ υηη ε ιεηημονγηθή δμμή ηςκ
ζςμαηείςκ αοηχκ θαη ηςκ πανανηεμάηςκ ημοξ δεκ δηαθμνμπμηείηαη μοζηςδχξ έκακηη ηςκ αζηηθχκ
με θενδμζθμπηθχκ εηαηνεηχκ, εκηάζζμκηαη ζημ νοζμηζηηθυ πεδίμ ηεξ πνμακαθενυμεκεξ
παναγνάθμο 3 ημο Άνζνμο 30 ημο Κ.3386/2005.

212 ωματείο: Ζνωςθ προςϊπων που επιδιϊκει ςκοπό μθ κερδοςκοπικό αποκτά προςωπικότθτα όταν εγγραφεί ςε ειδικό
δθμόςιο βιβλίο (ςωματείο) που τθρείται ςτο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του. Για να ςυςτακεί ςωματείο χρειάηονται είκοςι
τουλάχιςτον πρόςωπα.
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A – 17. ΝΑΞΑΗΜΘΜΡΘΕΟΕ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ ΗΓΚΠΞΩΚ ΙΓΠΑΘΡΗΓΖΑΗΕΟ
ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 30, § 3213 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 18 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, θαη
ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 45214 Κ. 3848/2010, αιιμδαπυξ πμο επηζομεί κα
213 το πλαίςιο εφαρμογισ του νόμου αυτοφ επιτρζπεται θ είςοδοσ υπθκόων τρίτων χωρϊν και για τθν παρακολοφκθςθ
αδιαβάκμθτου εκπαιδευτικοφ επιπζδου προ γραμμάτων ςε εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν, εφόςον ο υπικοοσ τρίτθσ
χϊρασ γίνει δεκτόσ ςε αυτά και υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ανωτζρω προγράμματα απαιτοφν κανονικι και όχι εξ
αποςτάςεωσ φοίτθςθ. Η ςχετικι βεβαίωςθ του εργαςτθρίου ότι ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ γίνεται δεκτόσ, κακϊσ και θ
διάρκεια των ςχετικϊν προγραμμάτων κεωρείται από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ.
214 1. το ν. 3696/2008 «ϋΙδρυςθ και λειτουργία Κολλεγίων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 177 Αϋ) επζρχονται οι εξισ
μεταβολζσ:
α) Σο άρκρο 1, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18 του ν. 3748/2009, αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Σα Κζντρα Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ είναι πάροχοι μεταλυκειακισ, μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν
Ελλάδα. Οι βεβαιϊςεισ, τα πιςτοποιθτικά ςπουδϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ ονομαςίασ βεβαίωςθ που χορθγοφν τα Κζντρα
Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ δεν είναι ιςότιμα με τουσ τίτλουσ που χορθγοφνται ςτο πλαίςιο του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ
τυπικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ πανεπιςτιμια, Σ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.
2. Η ίδρυςθ και λειτουργία Κζντρων Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ από φυςικά πρόςωπα, ενϊςεισ προςϊπων ι νομικά
πρόςωπα υπάγεται ςε κρατικό ζλεγχο που αςκείται από τον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ. Για τθν ίδρυςθ και λειτουργία αυτϊν απαιτοφνται άδεια ίδρυςθσ και άδεια
λειτουργίασ, οι οποίεσ χορθγοφνται από τον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. Η υπουργικι
απόφαςθ για τθ χοριγθςθ ι μθ τθσ άδειασ λειτουργίασ εκδίδεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ
αίτθςθσ.
3. υνιςτάται ςτο Τπουργείο Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, Σμιμα Κζντρων Μεταλυκειακισ
Εκπαίδευςθσ, το οποίο υπάγεται ςτθ Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων και ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 12. Σου Σμιματοσ αυτοφ
προΐςταται υπάλλθλοσ κλάδου ΠΕ1 Διοικθτικοφ τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ του Τπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ
και Θρθςκευμάτων.»
β) Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 6, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 18 του ν. 3748/2009,
αντικακίςταται ωσ εξισ:
«2. Για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Κζντρου Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα
κριτιρια:
α. Κτθριακζσ υποδομζσ, χϊροι διδαςκαλίασ και μελζτθσ των ςπουδαςτϊν και υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ που να
ανταποκρίνονται προσ τα παρεχόμενα προγράμματα ςπουδϊν και τον αρικμό των ςπουδαςτϊν και ιδίωσ να διακζτουν
βιβλιοκικθ λειτουργικι για τθ μελζτθ των ςπουδαςτϊν και χϊρουσ εργαςτθρίων, οπτικοακουςτικϊν μζςων και
πολυμζςων, εφόςον αυτοί απαιτοφνται από το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων ςπουδϊν. Οι
εγκαταςτάςεισ πρζπει να τθροφν τουσ κανόνεσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι των χϊρων. Η
ςυςτζγαςθ Κζντρου Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ με άλλουσ φορείσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, κακϊσ και θ από
κοινοφ προβολι, αναγγελία, γνωςτοποίθςθ, διαφιμιςθ ι επιγραφι δεν επιτρζπεται, εάν προκαλείται ςφγχυςθ ι
κίνδυνοσ ςφγχυςθσ ι παραπλάνθςθ των καταναλωτϊν ςχετικά με τον πάροχο των επί μζρουσ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν
και το είδοσ, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων ςπουδϊν. Η ςυςτζγαςθ Κζντρου Μεταλυκειακισ
Εκπαίδευςθσ με φορείσ άλλθσ δραςτθριότθτασ δεν επιτρζπεται, εάν θ δραςτθριότθτά τουσ είναι αςφμβατθ προσ τον
εκπαιδευτικό χαρακτιρα του Κζντρου Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ. β. Διοικθτικι ςτελζχωςθ. Κάκε Κζντρο
Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ πρζπει να ζχει το απαιτοφμενο διοικθτικό προςωπικό υποςτιριξθσ το οποίο εξαςφαλίηει τθ
γραμματειακι οργάνωςθ, τον οργανωτικό ςχεδιαςμό, τθν αρτιότθτα των εγκαταςτάςεων και τισ ςυνκικεσ υγιεινισ των
χϊρων. γ. Πλθρότθτα προγράμματοσ ςπουδϊν. Κάκε Κζντρο Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ πρζπει να καλφπτει με
πλθρότθτα τα παρεχόμενα γνωςτικά αντικείμενα. ε περίπτωςθ ςφμπραξθσ με εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ,
κατά το άρκρο 10 του νόμου αυτοφ, θ ςυνδρομι του κριτθρίου αυτοφ αποδεικνφεται με τθν υποβολι εγκεκριμζνου από
το εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν και βεβαίωςθσ αξιολόγθςισ του από τθν
εκνικι αρχι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι τον κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ αρμόδιο φορζα πιςτοποίθςθσ, εφόςον θ βεβαίωςθ
αυτι προβλζπεται από το δίκαιο τθσ χϊρασ όπου εδρεφει το ίδρυμα. δ. Αρικμόσ και προςόντα διδαςκόντων. Οι
διδάςκοντεσ ςτα Κζντρα Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ πρζπει να μθν ζχουν καταδικαςτεί για οποιοδιποτε αδίκθμα που
αποτελεί κϊλυμα διοριςμοφ ςε δθμόςια κζςθ και να ζχουν εγγραφεί ςτο Μθτρϊο Διδαςκόντων Κζντρων Μεταλυκειακισ
Εκπαίδευςθσ του άρκρου 15 του παρόντοσ νόμου. Οι διδάςκοντεσ πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανϊτατου
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ. Δεν
απαιτείται θ κατοχι των τίτλων ςπουδϊν που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο για τθ διδαςκαλία γνωςτικϊν
αντικειμζνων, για τα οποία επαρκοφν μόνο ειδικζσ τεχνικζσ ι πρακτικζσ δεξιότθτεσ. Για τα προςόντα των διδαςκόντων ςε
Κζντρα Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ που παρζχουν υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε ςφμπραξθ με ιδρφματα
τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να ςυντρζχουν επιπλζον οι προχποκζςεισ που απαιτοφνται από το δεφτερο εδάφιο τθσ
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παραγράφου 2 του άρκρου 10. ε. Αξιοπιςτία και οικονομικι δυνατότθτα. Κάκε Κζντρο Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ
πρζπει να είναι αξιόπιςτο και οικονομικά εφρωςτο λειτουργϊντασ με βάςθ πλιρθ και εμπεριςτατωμζνθ τριετι
οικονομοτεχνικι μελζτθ βιωςιμότθτασ κεωρθμζνθ από οικονομολόγο κάτοχο πτυχίου Αϋ τάξεωσ, μζλοσ του Οικονομικοφ
Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ ι αντιςτοίχου οργανιςμοφ κράτουσ − μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Με απόφαςθ του
Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,
εξειδικεφονται περαιτζρω τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ Κζντρου Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ.»
γ) Σο ςτοιχείο (η) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 6 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«η) Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ τράπεηασ με εγκατάςταςθ ςε κράτοσ − μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ποςοφ
πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ. Σο ποςό αυτό μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ,
Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.»
δ) Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Η άδεια λειτουργίασ ανανεϊνεται, μετά από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ ι του κατά νόμο υπευκφνου, με απόφαςθ του
Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων μετά από γνϊμθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Εκνικοφ
Κζντρου Πιςτοποίθςθσ υνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ του άρκρου 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Αϋ).»
ε) Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Η παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ από Κζντρα Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ που ςυμπράττουν με
αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ, ιδίωσ βάςει ςυμφωνιϊν πιςτοποίθςθσ (validation) ι
δικαιόχρθςθσ (franchising) υπόκειται ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ νόμου.»
ςτ) To τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 10 καταργείται.
η) Σο άρκρο 12 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«1. Σο Σμιμα Κζντρων Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ: α) Παραλαμβάνει τισ αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ άδειασ ίδρυςθσ και
άδειασ λειτουργίασ, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 2, 3, 4, 6 και 11. β) Εξετάηει τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων για τθν
ζκδοςθ άδειασ ίδρυςθσ Κζντρου Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 2, 3 και 4 και ειςθγείται
ςχετικϊσ ςτον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων. γ) Σθρεί το Μθτρϊο Κζντρων Μεταλυκειακισ
Εκπαίδευςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 14. δ) Σθρεί το Μθτρϊο Ε.Ε.. τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14. ε) Σθρεί το
Μθτρϊο Διδαςκόντων του άρκρου 15.
2. Σο Ε.ΚΕ.ΠΙ.: α) Επεξεργάηεται και εξετάηει τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων για τθν ζκδοςθ άδειασ λειτουργίασ κατά
τα οριηόμενα ςτα άρκρα 6 και 11. β) Διατυπϊνει γνϊμθ προσ τον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων ςχετικά με τθ ςυνδρομι των κριτθρίων για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ των Κζντρων Μεταλυκειακισ
Εκπαίδευςθσ και των άλλων παρόχων υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Η άςκθςθ των ανωτζρω αρμοδιοτιτων
μπορεί να εξειδικεφεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων.»
θ) Σο άρκρο 13, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 18 του ν. 3748/2009, και οι υπουργικζσ
αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ καταργοφνται.
κ) Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Σα Κζντρα Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν ολογράφωσ τόςο ςτισ ιδρυτικζσ πράξεισ τουσ
όςο και ςτισ εν γζνει προσ τα ζξω ςχζςεισ τουσ τον τίτλο: “Κζντρο Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ”.»
ι) Σο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 17 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Πλθν των δθμόςιων Πανεπιςτθμίων δεν επιτρζπεται θ χριςθ του όρου «Πανεπιςτιμιο» ςτθν ελλθνικι ι ςε ξζνθ γλϊςςα
από οποιονδιποτε πάροχο υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, για το χαρακτθριςμό αυτοφ του ιδίου.»
ια) Η παράγραφοσ 3 του άρκρου 19 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«3. Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ κακϊσ και κάκε μεταβολι του κοινοποιείται άμεςα ςτο Σμιμα Κζντρων Μεταλυκειακισ
Εκπαίδευςθσ και εγκρίνεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από
γνϊμθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙ.»
ιβ) Σο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 20 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Σα υπό ςτοιχεία (α) και (ε) του
παρόντοσ άρκρου παράβολα ειςπράττονται από τα κατά τόπουσ αρμόδια Δθμόςια Σαμεία και αποδίδονται υπζρ του
Δθμοςίου. Σα υπό ςτοιχεία (β), (γ) και (δ) παράβολα ειςπράττονται από τα κατά τόπουσ αρμόδια Δθμόςια Σαμεία και
αποδίδονται υπζρ του Εκνικοφ Κζντρου Πιςτοποίθςθσ υνεχιηόμενθσ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ.»
2. Όπου ςτισ ιςχφουςεσ κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου διατάξεισ αναφζρεται «Κολλζγιο», «Γραφείο
Κολλεγίων» και «Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και Ελζγχου Κολλεγίων» νοείται, αντιςτοίχωσ, «Κζντρο Μεταλυκειακισ
Εκπαίδευςθσ», «Σμιμα Κζντρων Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ» και «Διοικθτικό υμβοφλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙ.».
3. Άδειεσ λειτουργίασ Κολλεγίων που ζχουν χορθγθκεί παφουν να ιςχφουν ςτισ 31.8.2010. Οι νζεσ άδειεσ λειτουργίασ
χορθγοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3696/2008, όπωσ τροποποιείται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, μετά από
επανεξζταςθ των ιδθ κατατεκειμζνων αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν. Οι αιτοφντεσ προςκομίηουν και νζα
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, ζωσ τισ 15.6.2010, εφόςον το επικυμοφν ι εφόςον αυτά ηθτθκοφν από το Ε.ΚΕ.ΠΙ. Εγγραφζσ
ςπουδαςτϊν για το ςπουδαςτικό ζτοσ 2010−2011 πραγματοποιοφνται μετά τθν κατά τα ανωτζρω χοριγθςθ νζασ άδειασ
λειτουργίασ. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ παραγράφου.
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πνμγναμμάηςκ ζε Ηέκηνμ Ιεηαιοθεηαθήξ Γθπαίδεοζεξ215, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ηα πνμγνάμμαηα
αοηά απαηημφκ θακμκηθή θαη υπη ελ απμζηάζεςξ θμίηεζε., μπμνεί κα ιάβεη, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 30§3ΗΓΙΓ» εάκ o εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ημο ΗΓΙΓ απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη υηη μ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ γίκεηαη
δεθηυξ γηα θμίηεζε ζε πνυγναμμα πμο απαηηεί θακμκηθή θαη υπη ελ’ απμζηάζεςξ θμίηεζε θαζχξ
θαη ε πνμκηθή δηάνθεηα ημο εκ ιυγς πνμγνάμμαημξ,
Βεβαίςζε ημο Πμήμαημξ Ηέκηνςκ Ιεηαιοθεηαθήξ Γθπαίδεοζεξ ημο Ρπμονγείμο Ναηδείαξ,
δηά Βίμο Ιάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηςκ, με ηεκ μπμία ζα βεβαηχκεηαη ε φπανλε εκ ηζπφ άδεηαξ
ίδνοζεξ θαη ιεηημονγίαξ, θαη ε εγγναθή ημο ΗΓΙΓ ζημ ζπεηηθυ Ιεηνχμ.
Νηζημπμηεηηθυ γιςζζμμάζεηαξ ή άιιςκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ, υπμο αοηά απαηημφκηαη
βάζεη ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ, γηα ηεκ επανθή γκχζε ηεξ γιχζζαξ ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ
πμο μ αιιμδαπυξ ζα παναθμιμοζήζεη ή βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο ζε εγθεθνημέκμ δηδαζθαιείμ ηεξ
Κέαξ Γιιεκηθήξ Γιχζζαξ, ςξ ημήμα ηςκ ζπμοδχκ ημο.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2216 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ
δαπακχκ ηςκ ζπμοδχκ θαη ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, ζοκοπμιμγηδμμέκεξ ηοπυκ
οπμηνμθίαξ, πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή
δναζηενηυηεηα, υζμ θαη γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ
επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06)
«Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ
πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά217.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ218, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO219 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη220", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
215 Κατάλογοσ των αδειοδοτθμζνων ΚΕ.Μ.Ε. μπορεί να ανευρεκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=134&Itemid=818&lang=el
216 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
217 τθν περίπτωςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν που ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου για τθν παρακολοφκθςθ
αδιαβάκμθτου εκπαιδευτικοφ επιπζδου προγραμμάτων ςε εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν, το φψοσ των επαρκϊν
πόρων για τθν κάλυψθ των εξόδων διαμονισ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για το χρόνο που ιςχφει θ άδεια διαμονισ
ορίηεται, κατ’ ελάχιςτο ςτα πεντακόςια (500) ευρϊ μθνιαίωσ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων αποδεικνφεται από
λογαριαςμό κατακζςεων, τραπεηικό ζμβαςμα, υποτροφία ι απόδειξθ μιςκοδοςίασ ςε περίπτωςθ που ο ςπουδαςτισ
αςκεί μερικι απαςχόλθςθ.
218 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
219 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
220 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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A – 18. ΟΝΜΡΔΓΟ ΟΓ ΟΠΞΑΠΖΩΠΖΗΓΟ ΟΜΘΓΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 32221 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 19 ηεξ Απυθαζεξ ημο
Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, αιιμδαπυξ πμο επηζομεί κα
εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα γηα θμίηεζε, ζημ πιαίζημ δημενμφξ μμνθςηηθμφ πνμγνάμμαημξ, ζηηξ Οπμιέξ θαη ηα
Γηδηθά Οπμιεία ηςκ Γκυπιςκ Δοκάμεςκ, ηςκ Οςμάηςκ Αζθαιείαξ ή Αθαδεμίεξ ημο Γμπμνηθμφ
Καοηηθμφ, μπμνεί κα ιάβεη, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε
με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ
μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 32» εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηςκ ακηίζημηπςκ ζπμιχκ ή ηςκ εηδηθχκ ζπμιείςκ ηςκ Γκυπιςκ Δοκάμεςκ, ή ηςκ
Οςμάηςκ Αζθαιείαξ, ή ηςκ Αθαδεμηχκ ημο Γμπμνηθμφ Καοηηθμφ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη υηη έπεη
γίκεη δεθηυξ γηα θμίηεζε θαζχξ θαη ε πνμκηθή δηάνθεηα ηςκ ζπμοδχκ ημο.
Νηζημπμηεηηθυ γιςζζμμάζεηαξ ή άιιςκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ, υπμο αοηά απαηημφκηαη βάζεη
ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ, γηα ηεκ επανθή γκχζε ηεξ γιχζζαξ ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ πμο μ
αιιμδαπυξ ζα παναθμιμοζήζεη ή βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο ζε εγθεθνημέκμ δηδαζθαιείμ ηεξ Κέαξ
Γιιεκηθήξ Γιχζζαξ, ςξ ημήμα ηςκ ζπμοδχκ ημο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ222, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO223 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη224", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά ημο
οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη
υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με ηα δηεζκή
δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ, μεηαδμηηθέξ ή
παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε, με
ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ
ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

221 Τπικοοι τρίτων χωρϊν, που ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου και ζχουν γίνει δεκτοί για φοίτθςθ ςτισ χολζσ και
τα Ειδικά χολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των ωμάτων Αςφαλείασ ι Ακαδθμίεσ του Εμπορικοφ Ναυτικοφ λαμβάνουν,
κατ' εξαίρεςθ, άδεια διαμονισ για όςο χρόνο διαρκεί θ φοίτθςθ τουσ ςε αυτζσ.
222 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
223 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
224 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A - 19. ΑΝΜΗΠΕΟΕ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΓΖΔΖΗΜΠΕΠΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 33225 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 20 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, πμο επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα γα ηεκ απυθηεζε ηαηνηθήξ
εηδηθυηεηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε,
εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 33§1», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ
ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Ακηίγναθμ ηίηιμο ηαηνηθχκ ζπμοδχκ.
Βεβαίςζε ημο μηθείμο κμζειεοηηθμφ ηδνφμαημξ υηη μ οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ γίκεηαη δεθηυξ
γηα ηεκ απυθηεζε ηεξ ηαηνηθήξ εηδηθυηεηαξ, θαζχξ θαη ημο πνυκμο πμο απαηηείηαη γηα ηεκ
απυθηεζε αοηήξ.
Αθνηβέξ θςημακηίγναθμ απυθαζεξ ημο Ρπμονγείμο Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ,
πμο αθμνά ζηεκ ημπμζέηεζε ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ γηα εηδίθεοζε ζημ ακςηένς κμζειεοηηθυ
ίδνομα226
Ακηίγναθμ πηζημπμηεηηθμφ γιςζζμμάζεηαξ ή άιιςκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ, εθυζμκ αοηυ
έπεη δεηεζεί απυ ημ μηθείμ κμζειεοηηθυ ίδνομα, γηα ηεκ ηθακμπμηεηηθή γκχζε ηεξ γιχζζαξ ζηεκ
μπμία ζα δηελάγεηαη ε παναθμιμφζεζε γηα ηεκ απυθηεζε ηεξ ηαηνηθήξ εηδηθυηεηαξ.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2227 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ
δαπακχκ ηςκ ζπμοδχκ θαη ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, ζοκοπμιμγηδμμέκεξ ηοπυκ
οπμηνμθίαξ, πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή
δναζηενηυηεηα, υζμ θαη γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ
επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06)
«Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ
πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ228, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO229 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη230", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
225 Για τθν απόκτθςθ ιατρικισ ειδικότθτασ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ απαιτείται ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου και χορθγείται
από τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ άδεια διαμονισ διάρκειασ ενόσ ζτουσ, θ οποία μπορεί να ανανεϊνεται
ανά διετία και μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ.
226 Τ.Α 13703/28.06.07 για τθν τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 24103/05 (ΦΕΚ Βϋ1804) Τπουργικισ Απόφαςθσ περί «Κακοριςμοφ
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ και ανανζωςθ τθσ άδειασ διαμονισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.
3386/2005.
227 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
228 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
229 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
230 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
ΖΞ/ΘΗ/NΦ

Οειίδα 67 / 180

Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 33 ζεμείμ 2 ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ
ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ
πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη
ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα
ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ231.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 33§2 –
ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ232, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO233 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη234", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
231 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
232 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
233 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
234 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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A - 20. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΖΔΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηα Άνζνμ 34, πανάγναθμξ 1235, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ
21 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005,
ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα γηα κα ζομμεηάζπεη
ζε εηδηθυ πνυγναμμα ακηαιιαγχκ ζημ πιαίζημ δηαθναηηθχκ ζομθςκηχκ, ζε πνυγναμμα ζοκενγαζίαξ με
πνεμαημδυηεζε ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, θαζχξ θαη ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, οπυηνμθμ
Ρπμονγείμο, Μνγακηζμμφ, Ημηκςθειμφξ Ζδνφμαημξ θαη ημο Ζ.Η.Ρ., μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ
αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ
34§1», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ημο θμνέα οιμπμίεζεξ ημο ακηίζημηπμο πνμγνάμμαημξ γηα ηε ζομμεημπή ημο
οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ ζε αοηυ ή γηα ηε πμνήγεζε οπμηνμθίαξ, θαζχξ θαη γηα ηε δηάνθεηα ημο
πνμγνάμμαημξ ή ηεξ πμνεγμφμεκεξ οπμηνμθίαξ.
Νηζημπμηεηηθυ γιςζζμμάζεηαξ ή άιιςκ απμδεηθηηθχκ ζημηπείςκ γηα ηεκ ηθακμπμηεηηθή
γκχζε ηεξ γιχζζαξ ημο πνμγνάμμαημξ πμο ζα παναθμιμοζήζεη236.
Ακηίγναθμ ηίηιμο ζπμοδχκ εθυζμκ ε πναθηηθή άζθεζε γίκεηαη επί ημο ακηηθεημέκμο ηςκ
ζπμοδχκ.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2237 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ
δαπακχκ ηςκ ζπμοδχκ θαη ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, ζοκοπμιμγηδμμέκεξ ηοπυκ
οπμηνμθίαξ, πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή
δναζηενηυηεηα, υζμ θαη γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ
επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06)
«Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ
πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ238, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO239 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη240", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη

235 Τπικοοι τρίτων χωρϊν, που μετζχουν ςε προγράμματα ανταλλαγϊν ςτο πλαίςιο διακρατικϊν ςυμφωνιϊν, ςε
προγράμματα ςυνεργαςίασ με χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και υπότροφοι υπουργείων, οργανιςμϊν,
κοινωφελϊν ιδρυμάτων και του Ι.Κ.Τ., γίνονται δεκτοί για διαμονι ςτθ Χϊρα, εφόςον ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ
ειςόδου. Η ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου χορθγείται, εφόςον προςκομιςκεί ςτθν αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι βεβαίωςθ
του φορζα πραγματοποίθςθσ του αντίςτοιχου προγράμματοσ ι χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ.
236 ε περίπτωςθ που θ υποτροφία Τπουργείου, Οργανιςμοφ, Κοινωφελοφσ Ιδρφματοσ ι του Ι.Κ.Τ. χορθγείται με ςκοπό τθν
παρακολοφκθςθ πλιρουσ κφκλου ςπουδϊν ςε Πανεπιςτιμιο ι Σ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ, τότε ο αλλοδαπόσ υπότροφοσ δεν υποχρεοφται ςε
απόδειξθ γλωςςομάκειασ.
237 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ»
238 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
239 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
240 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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A - 21. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΓΖΔΖΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΝΞΑΗΠΖΗΕΟ ΓΛΑΟΗΕΟΕΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηα Άνζνμ 34, πανάγναθμξ 3, ημο Κ.3386/2005, υπςξ
ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 10, πανάγναθμξ 3241, ημο Κ.3536/2007, ζε αιιμδαπυ θμηηεηή ηεξ
ηνηημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα γηα
κα ζομμεηάζπεη ζε εηδηθά πνμγνάμμαηα με ζθμπυ ηεκ πναθηηθή άζθεζε ζημ ακηηθείμεκμ ηςκ
ζπμοδχκ ημο, έκακηη απμδεμίςζεξ, ή ζε πνμγνάμμαηα πναθηηθήξ άζθεζεξ πμο απμηειμφκ
ζομβαηηθέξ οπμπνεχζεηξ ζηα πιαίζηα δηαθναηηθχκ δημενχκ ζομθςκηχκ ημο ανμμδίμο
Ρπμονγείμο242, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε,
εζκηθή ζεχνεζε, δηάνθεηαξ ηζπφμξ ε μπμία δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ έλη (6) μήκεξ, με
ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ
μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 34§3», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ημο ανμυδημο, θαηά πενίπηςζε, θμνέα ακηαιιαγχκ243 απυ ηεκ μπμία ζα
πνμθφπηεη υηη μ αιιμδαπυξ γίκεηαη απμδεθηυξ ζημ πνυγναμμα γηα πναθηηθή ελάζθεζε ζημ
ακηηθείμεκμ ηςκ ζπμοδχκ ημο ζε ζογθεθνημέκε επηπείνεζε γηα μνηζμέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα πμο δεκ
οπενβαίκεη ημοξ έλη (6) μήκεξ.
Ακηίγναθμ ηίηιμο ζπμοδχκ εθυζμκ ε πναθηηθή άζθεζε γίκεηαη επί ημο ακηηθεημέκμο ηςκ
ζπμοδχκ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ244, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO245 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη246", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία

241 Με τθν επιφφλαξθ των κείμενων διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν φοιτθτζσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα με ςκοπό τθν πρακτικι άςκθςθ ςτο αντικείμενο των
ςπουδϊν τουσ, ζναντι αποηθμίωςθσ, χορθγείται άδεια διαμονισ, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ
Περιφζρειασ, θ οποία παρζχει πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, για διάςτθμα ζωσ ζξι μθνϊν, με δυνατότθτα ιςόχρονθσ
παράταςθσ, εφόςον προθγουμζνωσ ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου για το ςκοπό αυτόν και με τθν προχπόκεςθ ότι
υφίςταται βεβαίωςθ του αρμόδιου κατά περίπτωςθ φορζα ανταλλαγϊν, από τθν οποία προκφπτει ότι ο υπικοοσ τρίτθσ
χϊρασ γίνεται αποδεκτόσ ςτο πρόγραμμα για πρακτικι άςκθςθ ςτο αντικείμενο των ςπουδϊν του ςε ςυγκεκριμζνθ
επιχείρθςθ και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα.
242 Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ που αποτελοφν ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ ςτα πλαίςια διακρατικϊν
διμερϊν ςυμφωνιϊν του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ, ωσ φορζασ ανταλλαγϊν κατά τα ανωτζρω, κεωρείται ο
Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (Ο.Σ.Ε.Κ.). θμειϊνεται ότι ο Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ
& Κατάρτιςθσ αποτελεί τον εξειδικευμζνο κρατικό φορζα παροχισ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα
και ζχει τθ μορφι του Ν.Π.Δ.Δ και εποπτεφεται από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ.
το πλαίςιο των προγραμμάτων παροχισ τεχνικισ βοικειασ ο Ο.Σ.Ε.Κ., ζχει αναλάβει, ωσ αρμόδιοσ κρατικόσ φορζασ
υλοποίθςθσ, τθν υποχρζωςθ υλοποίθςθσ προγραμμάτων πρακτικισ άςκθςθσ ςε ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ
μασ για ςπουδαςτζσ Σουριςτικϊν χολϊν μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζχει υπογράψει ειδικζσ υμφωνίεσ
υνεργαςίασ με τθ Ρωςικι Διεκνι Ακαδθμία Μόςχασ και με το Πανεπιςτιμιο του Novi Sad τθσ ερβίασ.
Σο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Σουριςμοφ ζχει υπογράψει διακρατικζσ διμερείσ υμφωνίεσ με τθν Αρμενία, τθ Γεωργία, τθν
Αίγυπτο, τθν Σουρκία, τθ Μολδαβία, το Ουημπεκιςτάν, το Αηερμπαϊτηάν και τθν Ινδία.
243 Ωσ φορείσ ανταλλαγϊν κεωροφνται, οι φοιτθτικοί οργανιςμοί AIESEC (Association Internationale des Etudiants en
Sciences Economiques et Commerciales) και IAESTE (International Association for Exchanging Students for Technical
Experience), τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. ) τθσ χϊρασ μασ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ςυμφωνίεσ
ανταλλαγϊν φοιτθτϊν με αντίςτοιχα ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ.
244 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
245 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
246 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Ιε βάζε ηα πνμακαθενυμεκα επηζεμαίκεηαη υηη απμθιείεηαη εθελήξ ε είζμδμξ θαη δηαμμκή
οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ πμο επηζομμφκ κα ζομμεηάζπμοκ ζε πνμγνάμμαηα με ζθμπυ ηεκ πναθηηθή
άζθεζε ζημ ακηηθείμεκμ ηςκ ζπμοδχκ ημοξ, βάζεη «ηδηςηηθχκ ζομθςκηχκ» ειιεκηθχκ
επηπεηνήζεςκ με εθπαηδεοηηθά ηδνφμαηα ηεξ αιιμδαπήξ ή ηδηχηεξ.
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A - 22. ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΑ ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΑ ΑΠΜΙΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηα Άνζνμ 36247 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 22 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ μ μπμίμξ είκαη απμδεδεηγμέκα μηθμκμμηθά ακελάνηεημξ
(εηζμδεμαηίαξ, ζοκηαλημφπμξ ορειχκ απμιαβχκ θ.ι.π.) θαη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, ζε επίπεδμ
ζηαζενμφ εηήζημο εηζμδήμαημξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ δηαβίςζεξ248, θαη μ μπμίμξ επηζομεί κα
εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία
θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 36», εάκ
πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2249 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη ελ ηδίςκ επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ζε επίπεδμ ζηαζενμφ
εηήζημο εηζμδήμαημξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ δαπακχκ ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα,
πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή δναζηενηυηεηα, υζμ θαη
γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί
μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’ ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06) «Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη
ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ
ημο Κ.3386/2005», υπςξ ηζπφεη θάζε θμνά250.
Βεβαίςζε υηη δηαζέηεη πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη κμζειείαξ θαηά
ημ δηάζηεμα δηαμμκήξ ημο ζηεκ Γιιάδα (ιπ. ηδηςηηθή αζθαιηζηηθή ζφμβαζε ή αζθάιηζε ζε δεμυζημ
θμνέα (Ίδνομα Αζθάιηζεξ) πχναξ θαηαγςγήξ ημο απυ δεμυζημ θμνέα θιπ.) ή ημοιάπηζημκ υηη
έπεη θαηαζέζεη ζπεηηθή αίηεζε ζε αζθαιηζηηθυ θμνέα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ251, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO252 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ

247 Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ, χορθγείται άδεια διαμονισ για ζνα ζτοσ ςε υπικοο τρίτθσ χϊρασ,
εφόςον ζχει λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου και διακζτει επαρκείσ πόρουσ, ςε επίπεδο ςτακεροφ ετιςιου ειςοδιματοσ για
τθν κάλυψθ των δαπανϊν διαβίωςθσ, θ οποία μπορεί να ανανεϊνεται ανά ζτοσ, εφόςον πλθροφνται οι λοιπζσ,
προβλεπόμενεσ από το νόμο, προχποκζςεισ. Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων κακορίηεται με κοινι υπουργικι απόφαςθ
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 90 του νόμου αυτοφ.
248 Σο φψοσ των επαρκϊν πόρων και ο τρόποσ απόδειξθσ κακορίηεται με τθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ αρικ. 4415/06, ΦΕΚ
398/B/3.4.06 για τον «κακοριςμό φψουσ και τρόπου απόδειξθσ διάκεςθσ επαρκϊν πόρων που προβλζπονται ωσ
προχπόκεςθ ςτισ διατάξεισ του ν.3386/05».
249 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
250 τθν περίπτωςθ υπθκόων τρίτων χωρϊν που ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου ωσ οικονομικά ανεξάρτθτα άτομα,
το φψοσ των επαρκϊν πόρων, ορίηεται, κατ’ ελάχιςτο ςτα δφο χιλιάδεσ (2.000) ευρϊ μθνιαίωσ. τθν περίπτωςθ που ο εν
λόγω υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ ςυνοδεφεται και από τα κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 54 του ν.3386/2005 μζλθ τθσ
οικογζνειασ του, το ποςό αυτό προςαυξάνεται κατά 20% για τθ ςφηυγο και κατά 15% για κάκε τζκνο. Σο φψοσ των πόρων
αποδεικνφεται από ςφνταξθ του εξωτερικοφ, τραπεηικό λογαριαςμό ι αποδεικτικά ότι διακζτουν εξ ιδίων ικανά
οικονομικά μζςα, νόμιμθσ προζλευςθσ, για τθν κάλυψθ των δαπανϊν διαβίωςθσ τουσ χωρίσ να παρζχουν εξαρτθμζνθ
εργαςία ι να αςκοφν ανεξάρτθτθ οικονομικι δραςτθριότθτα.
251 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
252 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη253", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Γθυζμκ δεκ βεβαηχκεηαη υηη δηαζέηεη ήδε πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ
θαη κμζειείαξ θαηά ημ δηάζηεμα δηαμμκήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, αιιά υηη έπεη μυκμκ θαηαζέζεη ζπεηηθή
αίηεζε ζε αζθαιηζηηθυ θμνέα, ηαληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε
πμνεγμφμεκε ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε
πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα
ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 36, πανάγναθμξ 2 ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ
έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα
άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ254.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή
ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 36§2 ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ
πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ255, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO256 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ

253 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
254 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
255 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
256 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη257", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

257 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Α - 23. ΓΚΕΘΖΗΑ ΠΓΗΚΑ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ ΡΝΑΘΘΕΘΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 37, πανάγναθμξ 1258, ημο Κ.3386/2005, ζε αιιμδαπυ,
οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, εκήιηθμ ηέθκμ δηπιςμαηηθμφ οπαιιήιμο πμο οπενεηεί ζηεκ Γιιάδα θαη μ
μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί, μεηά απυ απυθαζε ημο Γεκ.
Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, κα εθδμζεί άδεηα παναμμκήξ. Ιε βάζε ηα πνμβιεπυμεκα
ζημ Άνζνμ 35259 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ
30/12/2005 ζημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, εθυζμκ εονίζθμκηαη εθηυξ Γιιάδμξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί εζκηθή
ζεχνεζε, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 37§1», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή
Ανπή:
Ννυζθαημ πηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ αιιμδαπχκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Γπίζεμε βεβαίςζε ηεξ μηθείαξ δηπιςμαηηθήξ ανπήξ ζηεκ Γιιάδα.
Βεβαίςζε απυ ηε Δηεφζοκζε Γζημμηοπίαξ ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθχκ γηα ηεκ δηπιςμαηηθή
ηδηυηεηα ημο γμκέα θαη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα οπενεζίαξ ημο ζηεκ Γιιάδα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ260, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO261 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη262", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.

258 τα ενιλικα τζκνα διπλωματικϊν υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτθν Ελλάδα χορθγείται, με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, άδεια διαμονισ για χρονικό διάςτθμα ίςο με το χρόνο υπθρεςίασ των γονζων τουσ. Η
ανωτζρω άδεια δεν παρζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
259 Για τθ χοριγθςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου ςε αλλοδαπό, υπικοο τρίτθσ χϊρασ, ενιλικο τζκνο διπλωματικοφ
υπαλλιλου που υπθρετεί ωσ μζλοσ διπλωματικισ ι προξενικισ αρχισ ςτθν Ελλάδα απαιτοφνται:
Α. πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ για τθν απόδειξθ του οικογενειακοφ δεςμοφ, και
Β. επίςθμθ βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ ςτθν Ελλάδα.
Γ. βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν για τθν διπλωματικι ιδιότθτα του γονζα και το
χρονικό διάςτθμα υπθρεςίασ του ςτθν Ελλάδα
260 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
261 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
262 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
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Α - 24. ΡΝΕΞΓΠΖΗΜ ΝΞΜΟΩΝΖΗΜ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ ΑΝΜΟΠΜΘΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 37, πανάγναθμξ 2263, ημο Κ.3386/2005, ζε αιιμδαπυ,
οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ εονίζθεηαη ζημ ελςηενηθυ θαη θαιείηαη ζηεκ Γιιάδα, πνμθεημέκμο
κα ενγαζζεί ςξ ηδηςηηθυξ οπενέηεξ μέιμοξ Δηπιςμαηηθήξ Απμζημιήξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 1,
ζεμείμ h) ηεξ Οφμβαζεξ ηεξ Βηέκκεξ ημο 1961 «Νενί ηςκ Δηπιςμαηηθχκ Οπέζεςκ»264, ε μπμία έπεη
θονςζεί με ημ ΚΔ. 503/1970 (ΦΓΗ 108/η.Α') μπμνεί, μεηά απυ απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ
Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, κα εθδμζεί άδεηα παναμμκήξ. Ιε βάζε ηα πνμβιεπυμεκα ζημ Άνζνμ 36265
ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 ζημοξ εκ
ιυγς αιιμδαπμφξ εθυζμκ εονίζθμκηαη εθηυξ Γιιάδμξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά,
ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ
«Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 37§2», μεηά απυ ζπεηηθή έγθνηζε ηεξ Δηεφζοκζεξ Γζημμηοπίαξ ημο ΡΝΓΛ,
θαη εάκ μη εκδηαθενυμεκμη πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπήξ:
Γπίζεμε βεβαίςζε ηεξ μηθείαξ δηπιςμαηηθήξ ανπήξ ζηεκ Γιιάδα.
Βεβαίςζε απυ ηεκ Δηεφζοκζε Γζημμηοπίαξ ημο ΡΝΓΛ γηα ηεκ δηπιςμαηηθή ηδηυηεηα ημο
πνμζθαιμφκημξ θαη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα οπενεζίαξ ημο ζηεκ Γιιάδα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ266, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO267 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη268", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,

263 Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ χορθγείται άδεια διαμονισ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, οι
οποίοι βρίςκονται ςτο εξωτερικό και καλοφνται ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να εργαςκοφν ωσ ιδιωτικοί υπθρζτεσ μελϊν
Διπλωματικϊν Αποςτολϊν.
264 A "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee
of the sending State.
265 Για τθ χοριγθςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου ςε αλλοδαπό, υπικοο τρίτθσ χϊρασ, που πρόκειται να εργαςτεί ωσ
ιδιωτικόσ υπθρζτθσ μζλουσ διπλωματικισ αποςτολισ ςτθν Ελλάδα απαιτοφνται:
Α. επίςθμθ βεβαίωςθ τθσ οικείασ διπλωματικισ αρχισ ςτθν Ελλάδα,
Β. βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν, για τθν ιδιότθτά τουσ, κακϊσ και για το χρόνο
απαςχόλθςισ τουσ ςτθν Ελλάδα.
266 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
267 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
268 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε, με
ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.

ΖΞ/ΘΗ/NΦ

Οειίδα 80 / 180

Α - 25. ΑΚΠΑΝΜΗΞΖΠΓΟ ΛΓΚΜΡ ΠΡΝΜΡ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 38269 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 23 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ πμο επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα απαζπμιεζεί ζηεκ Γιιάδα ςξ
ακηαπμθνηηήξ λέκμο ηφπμο μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή
ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 38§1», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα
Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Γκεμένςζεξ γηα ηεκ ακςηένς ηδηυηεηα ή ζογθαηάζεζε
γηα ηε δηαπίζηεοζή ημο.
Οημηπεία, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2270 ημο άνζνμο 90 ημο Κ.3386/2005, πμο κα
απμδεηθκφμοκ υηη δηαζέηεη επανθείξ πυνμοξ, κυμημεξ πνμέιεοζεξ, ηυζμ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ
δαπακχκ ηεξ δηαβίςζήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, ζοκεθηημςμέκεξ ηεξ εκδεπυμεκεξ αμμηβήξ ημο ςξ
ακηαπμθνηημφ, πςνίξ κα πανέπεη ελανηεμέκε ενγαζία ή κα αζθεί ακελάνηεηε μηθμκμμηθή
δναζηενηυηεηα, πένακ ηεξ ηδηυηεηυξ ημο ςξ ακηαπμθνηημφ, υζμ θαη γηα ηεκ θάιορε ηςκ δαπακχκ
επακαπνμχζεζήξ ημο θαη ηςκ ελυδςκ επηζηνμθήξ ημο, υπςξ αοημί μνίδμκηαη ζηεκ Η.Ρ.Α οπ’
ανηζμ. 4415/2006 (ΦΓΗ 398/Πβ΄/3.4.06) «Ηαζμνηζμυξ φρμοξ θαη ηνυπμο απυδεηλεξ δηάζεζεξ
επανθχκ πυνςκ, πμο πνμβιέπμκηαη ςξ πνμτπυζεζε ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ.3386/2005», υπςξ
ηζπφεη θάζε θμνά.
Βεβαίςζε υηη δηαζέηεη πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη κμζειείαξ θαηά
ημ δηάζηεμα δηαμμκήξ ημο ζηεκ Γιιάδα (ιπ. ηδηςηηθή αζθαιηζηηθή ζφμβαζε ή αζθάιηζε ζε δεμυζημ
θμνέα (Ίδνομα Αζθάιηζεξ) πχναξ θαηαγςγήξ ημο θιπ.) ή ημοιάπηζημκ υηη έπεη θαηαζέζεη ζπεηηθή
αίηεζε ζε αζθαιηζηηθυ θμνέα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ271, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO272 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη273", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο

269 Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ χορθγείται άδεια διαμονισ ςτουσ ανταποκριτζσ ξζνου τφπου,
εφόςον κατζχουν ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου και ζχουν διαπιςτευκεί ςτθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ. Οι ανωτζρω
υπικοοι τρίτων χωρϊν μποροφν να ςυνοδεφονται και από τα κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 54 μζλθ τθσ οικογζνειασ
τουσ για τα οποία χορθγείται, φςτερα από αίτθςθ τουσ, ατομικι άδεια διαμονισ που λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια
διαμονισ των ςυντθροφντων.
270 Όπωσ τροποποιικθκε από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων
μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ».
271 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
272 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
273 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Γθυζμκ δεκ βεβαηχκεηαη υηη δηαζέηεη ήδε πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ
θαη κμζειείαξ θαηά ημ δηάζηεμα δηαμμκήξ ημο ζηεκ Γιιάδα, αιιά υηη έπεη μυκμκ θαηαζέζεη ζπεηηθή
αίηεζε ζε αζθαιηζηηθυ θμνέα, ηαληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε
πμνεγμφμεκε ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε
πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα
ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 38 πανάγναθμξ 1 ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ
έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα
άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ274.
Οηα άημμα αοηά θαη οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ
ζα επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 38§1
ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ275, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO276 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη277", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
274 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
275 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
276 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
277 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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Α - 26. ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΖ ΓΚΩΟΠΩΚ ΘΞΕΟΗΓΖΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 39, πανάγναθμξ 1278, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 24
ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μνζυδμλμ ή μμυζνεζθμ θιενηθυ ή άιιμ ζνεζθεοηηθυ ιεηημονγυ
γκςζηήξ ζνεζθείαξ γηα ηεκ εθπιήνςζε ιεηημονγηθχκ θαη πμημακηηθχκ ακαγθχκ μ μπμίμξ επηζομεί
κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 39§1», εάκ πνμζθμμίζεη
ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ημο μηθείμο Ιεηνμπμιίηε, πνμθεημέκμο γηα μνζυδμλμ θιενηθυ ή ημο μηθείμο
εθπνμζχπμο γκςζηήξ ζνεζθείαξ ζηεκ Γιιάδα, πνμθεημέκμο γηα ζνεζθεοηηθυ ιεηημονγυ άιιμο
δυγμαημξ ή ζνεζθείαξ, με ηεκ μπμία βεβαηχκεηαη ε ηδηυηεηα ημο εκδηαθενμμέκμο ςξ μέιμοξ ηεξ
Γθθιεζίαξ ηεξ Γιιάδμξ ή ημο ακηίζημηπμο ζνεζθεοηηθμφ ηδνφμαημξ θαη μ ζθμπυξ ηεξ εηζυδμο θαη
παναμμκήξ ημο, μ μπμίμξ πνέπεη κα είκαη απμθιεηζηηθά ε άζθεζε ηεναηηθχκ θαζεθυκηςκ.
Βεβαίςζε ημο μηθείμο Ιεηνμπμιίηε, πνμθεημέκμο γηα μνζυδμλμ θιενηθυ ή ημο μηθείμο
εθπνμζχπμο γκςζηήξ ζνεζθείαξ ζηεκ Γιιάδα, πνμθεημέκμο γηα ζνεζθεοηηθυ ιεηημονγυ άιιμο
δυγμαημξ ή ζνεζθείαξ, υηη ακαιαμβάκμοκ ηεκ πιήνε θάιορε ηςκ ελυδςκ δηαβίςζεξ θαη
ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρήξ ημο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ279, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO280 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη281", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,

278 Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ επιτρζπεται να χορθγείται άδεια διαμονισ ςε λειτουργοφσ
όλων των γνωςτϊν κρθςκειϊν, υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, για ζνα ζτοσ που μπορεί να ανανεϊνεται ανά διετία και εφόςον
ζχουν λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου. Η ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου δφναται να χορθγείται, εφόςον προςκομιςκεί ςτθν
αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι βεβαίωςθ του οικείου μθτροπολίτθ, προκειμζνου για λειτουργοφσ τθσ επικρατοφςασ
κρθςκείασ ι του οικείου εκπροςϊπου τθσ γνωςτισ κρθςκείασ ςτθ Χϊρα, ότι οι ανωτζρω λειτουργοί κα αςκιςουν
αποκλειςτικά ιερατικά κακικοντα
279 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
280 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
281 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Γπηζεμαίκεηαη υηη ζφμθςκα με ημ Άνζνμ 24, πανάγναθμξ 2, ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ
Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ε Ννμλεκηθή Ανπή δφκαηαη κα
δηεκενγεί ειέγπμοξ πνμθεημέκμο κα ελαθνηβςζεί ε εγθονυηεηα ηεξ κμμηθήξ οπυζηαζεξ θαη ιμηπά
ζέμαηα κμμημμπμίεζεξ ηεξ εθάζημηε ζνεζθεοηηθήξ έκςζεξ, ηςκ κμμίμςκ εθπνμζχπςκ ηεξ θαζχξ
θαη ε γκεζηυηεηα ηςκ πνμζθμμηδυμεκςκ εγγνάθςκ. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ε ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή
μθείιεη κα αιιειμγναθήζεη ζπεηηθά, απεοζείαξ με ηε Γ2 Δηεφζοκζε Θνεζθεοηηθχκ &
Γθθιεζηαζηηθχκ Ρπμζέζεςκ ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθχκ.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 39, πανάγναθμξ 2, ημο Κ.3386/2005, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ
έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα
ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ
ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ282.
Οηα άημμα αοηά θαη οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ
ζα επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 39§2
ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
πηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ283, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO284 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη285", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
282 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
283 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
284 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
285 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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Α - 27. ΦΜΖΠΕΟΕ ΟΠΕΚ ΑΘΩΚΖΑΔΑ ΓΗΗΘΕΟΖΑΟΠΖΗΕ ΑΗΑΔΕΙΖΑ ΠΜΡ ΑΓΖΜΡ
ΜΞΜΡΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 40, πανάγναθμξ 1286, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 25 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε μμυδμλμ
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα θμηηήζεη ζηεκ Αζςκηάδα
Γθθιεζηαζηηθή Αθαδεμία ημο Αγίμο Όνμοξ287, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη
ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 40§1», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα
Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηεξ Αζςκηάδμξ Γθθιεζηαζηηθήξ Αθαδεμίαξ υηη ημκ απμδέπεηαη γηα θμίηεζε ζε αοηή
θαη ζηεκ μπμία ακαθένεηαη ε ζοκμιηθή δηάνθεηα ηςκ ζπμοδχκ.
Βεβαίςζε Ζενάξ Ιμκήξ ή ηδνφμαημξ ή ηδηχηε υηη ακαιαμβάκεη ηεκ θεδεμμκία, ηα έλμδα ζπμοδχκ
θαη δηαβίςζήξ ημο ζημ Άγημ Όνμξ.
Βεβαίςζε ηεξ Ζενάξ Γπηζηαζίαξ ή ηεξ Ζενάξ Ιμκήξ ή ημο ηδνφμαημξ ή ημο ηδηχηε, πμο έπεη
ακαιάβεη ηεκ θεδεμμκία ημο, υηη ακαιαμβάκεη ηεκ θάιορε ηςκ ελυδςκ κμζειείαξ θαη πιήνμοξ
ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρήξ ημο.
Έγγναθε ζοκαίκεζε ηςκ γμκέςκ ημο ή ημο αζθμφκημξ ηε γμκηθή μένημκα γηα ηεκ πνμβιεπυμεκε
δηαμμκή, ζε πενίπηςζε πμο μ αηηχκ είκαη θάης ηςκ 18 εηχκ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ288, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO289 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη290", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ θίκδοκμ
γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ
286 Η είςοδοσ ομόδοξου υπθκόου τρίτθσ χϊρασ για φοίτθςθ ςτθν Ακωνιάδα Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία του Αγίου Όρουσ
επιτρζπεται, εφόςον προθγουμζνωσ ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου.
287 Η ΑΘΩΝΙΑ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Ακωνιάδα Ακαδθμία ι Ακωνιάδα χολι) είναι χολι, θ οποία λειτουργεί ςτον
ξενϊνα τθσ ςκιτθσ το Αγίου Ανδρζου ςτισ Καρυζσ του Α. Όρουσ.
Ιδρφκθκε αρχικά το 1749, επί Πατριαρχίασ Κφριλλου Εϋ και ςτεγάςτθκε ςε κτίριο τθσ Μονισ Βατοπεδίου.
Από το 1930 ςτεγάηεται ςτθ Βατοπαιδινι κιτθ του Αγίου Ανδρζα και λειτουργεί μζχρι ςιμερα, με μία μόνο διακοπι λόγω
του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου, μεταξφ των ετϊν 1940 και 1953. Διακζτει:
Δθμοτικι Εκπαίδευςθ
Γυμναςιακι Εκπαίδευςθ
Λυκειακι Εκπαίδευςθ
Μεταλυκειακι Εκπαίδευςθ
Οι μακθτζσ τθσ είναι οικότροφοι και ηουν κοινοβιακά. Διδάςκονται ό,τι και οι μακθτζσ των δθμοςίων ςχολείων, και
επιπλζον εκκλθςιαςτικι μουςικι και αγιογραφία ςε όλεσ τισ τάξεισ. Επιπλζον, ςε διάφορεσ τάξεισ διδάςκονται
Λειτουργικι, Σελετουργικι, Αγιορείτικθ Ιςτορία, Ερμθνεία Ευαγγελικϊν Περικοπϊν.
288 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
289 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
290 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη
υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με ηα δηεζκή
δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ, μεηαδμηηθέξ ή
παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.
Οεμεηχκεηαη υηη ε ζπεηηθή αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε ηεξ άδεηαξ δηαμμκήξ, ηςκ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ ηεξ
παναπάκς πενηπηχζεςξ οπμβάιιεηαη, ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 40 πανάγναθμξ 2291 ημο
Κ.3386/2005 δφμ ημοιάπηζημκ μήκεξ πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ εηζυδμο, ζηεκ Ζενά Γπηζηαζία ημο
Αγίμο Όνμοξ.

291 Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ οφείλει, δφο τουλάχιςτον μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ κεϊρθςθσ ειςόδου, να υποβάλει ςτθν
Ιερά Επιςταςία του Αγίου Όρουσ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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A - 28. ΟΝΜΡΔΕ / ΓΚΩΞΖΙΖΑ ΠΜΡ ΑΓΖΜΞΓΖΠΖΗΜΡ ΙΜΚΑΖΗΜΡ ΒΖΜΡ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 41, πανάγναθμξ 1α292, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ
26 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
εκήιηθμ αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα παναμείκεη ζηεκ
πενημπή ημο Αγίμο Όνμοξ, γηα ζπμοδή ή γκςνημία ημο Αγημνείηηθμο μμκαπηθμφ βίμο μπμνεί κα
πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά,
ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ
«Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 41§1α», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηεξ θηιμλεκμφζαξ Ζενάξ Ιμκήξ ημο Αγίμο Όνμοξ υηη έπεη γίκεη απμδεθηυξ θαη
ακαιαμβάκεη κα ημο πανέπεη θαηάιομα, ηνμθή θαη ηα ιμηπά έλμδα δηαβίςζεξ.
Βεβαίςζε ηεξ θηιμλεκμφζαξ Ζενάξ Ιμκήξ ημο Αγίμο Όνμοξ υηη ακαιαμβάκεη ηεκ αζθάιηζε
γηα ηεκ θάιορε ηςκ ελυδςκ κμζειείαξ θαη πιήνμοξ ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρήξ ημο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ293, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO294 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη295", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Οεμεηχκεηαη υηη ε ζπεηηθή αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε ηεξ άδεηαξ δηαμμκήξ, ηςκ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ ηεξ
παναπάκς θαηεγμνίαξ οπμβάιιεηαη ζηεκ θηιμλεκμφζα Ζενά Ιμκή ημο Αγίμο Όνμοξ.

292 ε υπικοο τρίτθσ χϊρασ, ο οποίοσ ζχει λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου, επιτρζπεται θ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ ςτθν
περιοχι του Αγίου Όρουσ για ςπουδι ι γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικοφ βίου, φςτερα από αίτθςθ του προσ μία από
τισ είκοςι Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ και ειςιγθςθ τθσ Ιεράσ Κοινότθτασ.
293 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
294 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
295 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A - 29. ΓΚΩΞΖΙΖΑ / ΑΟΗΕΟΕ ΙΜΚΑΖΗΜΡ ΒΖΜΡ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 41, πανάγναθμξ 2296, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 26
ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
εκήιηθμ αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα παναμείκεη ζηεκ
Γιιάδα γηα κα γκςνίζεη ημ μμκαπηθυ βίμ ή κα μμκάζεη, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 41§2» εάκ o
εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηεξ θηιμλεκμφζαξ Ζενάξ Ιμκήξ υηη έπεη γίκεη δεθηυξ γηα κα γκςνίζεη ημ μμκαπηθυ βίμ
ή κα μμκάζεη.
Βεβαίςζε ηεξ θηιμλεκμφζαξ Ζενάξ Ιμκήξ υηη ακαιαμβάκεη κα ημο πανέπεη θαηάιομα,
ηνμθή θαη ηα ιμηπά έλμδα δηαβίςζήξ ημο.
Βεβαίςζε ηεξ θηιμλεκμφζαξ Ζενάξ Ιμκήξ υηη ακαιαμβάκεη ηεκ αζθάιηζε γηα ηεκ θάιορε
ηςκ ελυδςκ κμζειείαξ θαη πιήνμοξ ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρήξ ημο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ297, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO298 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη299", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.

296 . Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ επιτρζπεται να χορθγείται άδεια διαμονισ για ζνα ζτοσ, που
μπορεί να ανανεϊνεται για ιςόχρονο διάςτθμα, ςε υπικοο τρίτθσ χϊρασ ο οποίοσ επικυμεί να γνωρίςει το μοναχικό βίο ι
να μονάςει, εφόςον ζχει λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου. Η ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου χορθγείται, εφόςον προςκομιςκεί
ςτθν αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι βεβαίωςθ τθσ οικείασ Ιεράσ Μονισ ότι ζχει γίνει δεκτόσ για να γνωρίςει το
μοναχικό βίο ι να μονάςει. Η αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ διαμονισ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίςτοιχθ
βεβαίωςθ ανάλθψθσ των εξόδων ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ
297 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
298 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
299 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A – 30. ΑΞΕΓΜΖ ΜΞΓΑΚΩΙΓΚΩΚ ΜΙΑΔΩΚ ΠΜΡΞΖΟΙΜΡ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 42, πανάγναθμξ 1300, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Άνζνμ 27
ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, ενγαδυμεκμ θαη αμεηβυμεκμ απυ ημονηζηηθυ γναθείμ ημο
ελςηενηθμφ, ημ μπμίμ ζοκενγάδεηαη με ακηίζημηπμ ειιεκηθυ ημονηζηηθυ γναθείμ, μπμνεί κα
πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε, ε δηάνθεηα
ηεξ μπμίαξ δεκ ζα πνέπεη κα οπενβαίκεη ημοξ μθηχ (8) μήκεξ301, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ
42§1» πνμθεημέκμο κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα θαη κα απαζπμιεζεί ςξ Ανπεγυξ Μνγακςμέκςκ
Μμάδςκ Πμονηζμμφ (Tour Leader)302, εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε απυ ηεκ ανμυδηα οπενεζία ημο Ρπμονγείμο Νμιηηηζμμφ θαη Πμονηζμμφ (Δηεφζοκζε
Πμονηζμμφ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ υπμο εδνεφεη ημ ειιεκηθυ ημονηζηηθυ γναθείμ) ζηεκ
μπμία ζα ακαθένεηαη υηη εγθνίκεηαη ε ενγαζία ημο αιιμδαπμφ ςξ Ανπεγμφ Μνγακςμέκςκ Μμάδςκ
Πμονηζηχκ (Tour Leader).
Βεβαίςζε ημο αιιμδαπμφ ημονηζηηθμφ γναθείμο υηη μ οπυ απαζπυιεζε αιιμδαπυξ
ενγάδεηαη θαη αμείβεηαη απυ αοηυ.
Ρπεφζοκε δήιςζε ημο ειιεκηθμφ ημονηζηηθμφ γναθείμο πμο ζοκενγάδεηαη με αιιμδαπυ
ημονηζηηθυ γναθείμ υηη μ αιιμδαπυξ δεκ ζα πνμζιεθζεί γηα ενγαζία θαη υηη ζα απαζπμιεζεί εθηυξ
ημο γναθείμο γηα ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ αθηθκμφμεκςκ, μέζς αιιμδαπμφ ημονηζηηθμφ γναθείμο,
μμάδςκ ημονηζηχκ γηα ζογθεθνημέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα πμο δεκ ζα οπενβαίκεη ημοξ μθηχ (8) μήκεξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ303, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO304 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη305", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ

300 Χορθγείται ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου ςε αρχθγοφσ οργανωμζνων Ομάδων Σουριςμοφ , μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ του Τπουργείου Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ, εφόςον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ
ςτθν αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι του τόπου κατοικίασ τουσ
301 φμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 42, παράγραφοσ 3, του Ν.3386/2005 για τουσ εργαηόμενουσ και
αμειβόμενουσ από τουριςτικό γραφείο του εξωτερικοφ ωσ Αρχθγόσ Οργανωμζνων Ομάδων Σουριςμοφ (Tour Leader) το
οποίο ςυνεργάηεται με αντίςτοιχο ελλθνικό τουριςτικό γραφείο, θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εκνικισ κεωριςεωσ δεν κα πρζπει
να υπερβαίνει τουσ οκτϊ (8) μινεσ.
302 Η άδεια διαμονισ, θ οποία επιτρζπει ςτον κάτοχο τθσ να αςκεί τθν εργαςία για τθν οποία ειςιλκε ςτθ Χϊρα,
χορθγείται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ για χρονικό διάςτθμα ζωσ οκτϊ μθνϊν και δεν
ανανεϊνεται εντόσ του ίδιου ζτουσ
303 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
304 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
305 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε θαζχξ θαη ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ306.
Οεμεηχκεηαη υηη με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 45, πανάγναθμξ 1, ζεμείμ α307 ημο Κ. 3731/2008,
πανέπεηαη πιέμκ ημ δηθαίςμα ζημοξ οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ πμο εηζένπμκηαη ζηε πχνα με
ζεχνεζε εηζυδμο ςξ ανπεγμί μνγακςμέκςκ μμάδςκ ημονηζμμφ, κα οπμβάιιμοκ ηα απαηημφμεκα
δηθαημιμγεηηθά ζημ Δήμμ ή ηεκ Ημηκυηεηα ημο ηυπμο θαημηθίαξ ή δηαμμκήξ ημοξ, γηα κα εθμδηαζημφκ
με ηηξ ακηίζημηπεξ άδεηεξ παναμμκήξ, μπμηαδήπμηε ζηηγμή μεηά ηεκ είζμδυ ημοξ ζηε πχνα θαη πνηκ
ηε ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ εηζυδμο. Ηνίζεθε δειαδή υηη ημ δηάζηεμα ηςκ πέκηε εμενχκ απυ ηεκ άθηλή
ημοξ ζηε πχνα, ημ μπμίμ πνμεβιέπεημ ζημ Άνζνμ 42 πανάγναθμξ 2308 ημο Κ.3386/2005,
πνμθεημέκμο κα θαηαζέζμοκ αίηεζε γηα ελαζθάιηζε άδεηαξ παναμμκήξ, ήηακ ελαηνεηηθά ζφκημμμ.

306 ε περίπτωςθ που υπάρχει με τθ χϊρα του αλλοδαποφ διακρατικι ςυμφωνία αςφάλιςθσ για υγεία και εργατικό
ατφχθμα, αρκεί θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ τθσ χϊρασ του ότι είναι αςφαλιςμζνοσ ςτο κοινωνικοαςφαλιςτικό τθσ ςφςτθμα.
Εάν δεν υπάρχει διακρατικι ςυμφωνία, εγγφθςθ του κράτουσ προζλευςθσ ότι κα καλφψει τον αςφαλιςτικό κίνδυνο από
τισ ανωτζρω αιτίεσ ι αςφαλιςτιριο ιδιωτικισ αςφαλιςτικισ εταιρίασ κάλυψθσ των ανωτζρω κινδφνων για τθν
απαςχόλθςι του ωσ Tour Leader ςτθν Ελλάδα.
307 Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ οφείλει, πριν τθ λιξθ τθσ κεϊρθςθσ ειςόδου, να κατακζςει ςτο διμο ι ςτθν κοινότθτα του
τόπου κατοικίασ ι διαμονισ του αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ διαμονισ ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
Αρμόδια για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ είναι θ οικεία Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Περιφζρειασ.
308 Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ οφείλει, πζντε θμζρεσ από τθν άφιξθ του ςτθ Χϊρα, να κατακζςει ςτο διμο ι ςτθν κοινότθτα
του τόπου κατοικίασ ι διαμονισ του αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ διαμονισ ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά δικαιολογθτικά.
Αρμόδια για τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ είναι θ οικεία Τπθρεςία Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ τθσ Περιφζρειασ
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A - 31. ΟΡΙΙΓΠΜΕ ΟΓ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΖΗΕΟ ΓΞΓΡΚΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Ννμεδνηθυ Δηάηαγμα οπ’ ανηζμυκ 128/2008309 με ημ μπμίμ
πνμζανμυδεηαη ε ειιεκηθή κμμμζεζία πνμξ ηεκ Μδεγία 2005/71/ΓΗ ημο Οομβμοιίμο ηεξ 12εξ
Μθηςβνίμο 2005310 «ζπεηηθά με ηεκ εηδηθή δηαδηθαζία εηζδμπήξ γηα ζθμπμφξ επηζηεμμκηθήξ
ένεοκαξ311», ζε αιιμδαπυ ενεοκεηή, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ δηαζέηεη θαηάιιειμ ηίηιμ
ηνηημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ πμο δίκεη πνυζβαζε ζε δηδαθημνηθά πνμγνάμμαηα, θαη μ μπμίμξ
επηιέγεηαη απυ εγθεθνημέκμ ενεοκεηηθυ μνγακηζμυ312 θαη επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα, γηα
δηάζηεμα πμο οπενβαίκεη ημοξ ηνεηξ μήκεξ, ζημ πιαίζημ ζομβάζεςξ οπμδμπήξ με εγθεθνημέκμ313
ενεοκεηηθυ μνγακηζμυ με ζθμπυ κα οιμπμηήζεη ενεοκεηηθυ ζπέδημ γηα ημ μπμίμ απαηηείηαη μ ακςηένς
ηίηιμξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή
ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ, «ΝΔ 128/2008», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Ακηίγναθμ ηίηιμο ζπμοδχκ ηνηημβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ πμο πανέπεη πνυζβαζε ζε
δηδαθημνηθμφ επηπέδμο πνμγνάμμαηα ακηίζημηπεξ εηδηθυηεηαξ
Αθνηβέξ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ οπμδμπήξ314 με εγθεθνημέκμ ενεοκεηηθυ μνγακηζμυ απυ
ηεκ μπμία κα πνμθφπημοκ ηα ζημηπεία ημο μνγακηζμμφ, μη υνμη ζοκενγαζίαξ, μ πνυκμξ μιμθιήνςζεξ
ηεξ θαζχξ θαη ε θάιορε ημο ζοκυιμο ηςκ ελυδςκ δηαμμκήξ θαη δηαβίςζεξ ζηεκ Γιιάδα,
309 Π.Δ. 128/2008 Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2005/71/ΕΚ τθσ 12θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με
τθν ειδικι διαδικαςία ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ζρευνασ (ΦΕΚ Σεφχοσ Α'
190/15.09.2008).
310 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 289 τθσ 03/11/2005 ς. 0015 - 0022.
311 "ζρευνα", θ πρωτότυπθ εργαςία που αναλαμβάνεται με ςυςτθματικό τρόπο για να αυξθκεί το ςφνολο των γνϊςεων,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γνϊςθσ του ανκρϊπου, του πολιτιςμοφ και τθσ κοινωνίασ, κακϊσ και θ χρθςιμοποίθςθ αυτοφ
του ςυνόλου γνϊςεων για νζεσ εφαρμογζσ.
312 "ερευνθτικόσ οργανιςμόσ", κάκε ιδιωτικόσ ι δθμόςιοσ οργανιςμόσ που πραγματοποιεί ζρευνα και ζχει εγκρικεί
ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία.
313 1. Κάκε ερευνθτικόσ οργανιςμόσ ο οποίοσ πρόκειται να υποδεχκεί ερευνθτι ςφμφωνα με τθ διαδικαςία ειςόδου και
διαμονισ που ορίηεται ςτο παρόν, πρζπει να ζχει προθγουμζνωσ εγκρικεί για το ςκοπό αυτό, ςφμφωνα με τθ ςχετικι
νομοκεςία.
2. Η ζγκριςθ ερευνθτικοφ οργανιςμοφ χορθγείται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ (ΓΓΕΣ).
3. Δθμόςιοι ερευνθτικοί οργανιςμοί, ι άλλοι αντίςτοιχοι ερευνθτικοί φορείσ του δθμόςιου τομζα, ι τα ν.π.ι.δ. που
εποπτεφονται από δθμόςια αρχι, κακϊσ και αναγνωριςμζνα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΑΕΙ), δθλαδι
Πανεπιςτιμια και Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΣΕΙ), κεωροφνται εγκεκριμζνοι φορείσ για τισ ανάγκεσ του
παρόντοσ Προεδρικοφ Διατάγματοσ.
4. Ιδιωτικοί φορείσ προκειμζνου να λάβουν ζγκριςθ, υποβάλλουν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
i) Καταςτατικό του φορζα ςτο οποίο τεκμθριϊνεται θ φπαρξθ Σμιματοσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ
ii) Σεκμθρίωςθ των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του φορζα και των δαπανϊν για δραςτθριότθτεσ ζρευνασ και
τεχνολογίασ, όπωσ προκφπτουν από τα αιτιματα του φορζα για εφαρμογι φορολογικϊν εκπτϊςεων για δαπάνεσ ζρευνασ
και τεχνολογίασ, ςφμφωνα με το Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Αϋ 253/14.12.2004).
iii) Επαρκι τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ απαςχόλθςθσ ερευνθτϊν τρίτων χωρϊν.
5. Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθ ΓΓΕΣ, από τθν οποία και αξιολογοφνται. ε περίπτωςθ κετικισ
αξιολόγθςθσ χορθγείται ζγκριςθ διάρκειασ 5 ετϊν.
314 Οι ερευνθτικοί οργανιςμοί μποροφν να υπογράφουν ςυμβάςεισ υποδοχισ μόνον εφόςον ζχουν ελεγχκεί οι
ακόλουκοι όροι:
α) το ερευνθτικό ςχζδιο ζχει γίνει δεκτό από το αρμόδιο όργανο του ερευνθτικοφ οργανιςμοφ αφοφ ελεγχκοφν τα
ακόλουκα:
i) ο ςκοπόσ και θ διάρκεια τθσ ζρευνασ και θ διακεςιμότθτα των απαραίτθτων χρθματοοικονομικϊν πόρων για τθ
διεξαγωγι τθσ,
ii) τα προςόντα του ερευνθτι ςτο πλαίςιο του αντικειμζνου τθσ ζρευνασ.
β) ο ερευνθτισ διακζτει, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του, επαρκείσ πόρουσ, χωρίσ να προςφφγει ςτο ςφςτθμα
κοινωνικισ πρόνοιασ, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατϊτεροι των 900 μθνιαίωσ, ϊςτε να καλφπτει τισ δαπάνεσ του κακϊσ
και τα ζξοδα ταξιδιοφ επιςτροφισ, όπωσ τα τελευταία κακορίηονται ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν
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Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ315, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO316 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη317", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Οε πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ έπεη γίκεη δεθηυξ ςξ ενεοκεηήξ ζε
άιιμ θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ θαη θαηέπεη ηζπφμοζα άδεηα δηαμμκήξ ζημ εκ ιυγς
θνάημξ μέιμξ βάζεη ηεξ Μδεγίαξ 2005/71/ΓΗ μπμνεί κα πναγμαημπμηεί μένμξ ηεξ ένεοκαξ ημο ζηε
πχνα μαξ. Γάκ μ ενεοκεηήξ δηαμέκεη γηα πενίμδμ έςξ θαη ηνεηξ μήκεξ ζηε πχνα, ε ένεοκα μπμνεί κα
δηελάγεηαη βάζεη ηεξ ζφμβαζεξ οπμδμπήξ πμο ζοκήθζε ζημ πνχημ θνάημξ μέιμξ, εθυζμκ μ
ενεοκεηήξ δεκ απμηειεί απεηιή γηα ηε δεμυζηα ηάλε, ηε δεμυζηα αζθάιεηα ή ηε δεμυζηα ογεία. Γάκ
υμςξ μ ενεοκεηήξ δηαμείκεη ζηε πχνα γηα δηάζηεμα πμο οπενβαίκεη ημοξ ηνεηξ μήκεξ, απαηηείηαη κέα
ζφμβαζε οπμδμπήξ γηα ηε δηελαγςγή ηεξ ένεοκαξ ζηε πχνα θαζχξ θαη άδεηα δηαμμκήξ,
πνμαπαηημφμεκμ ηεξ μπμία απμηειεί ε θαημπή ζεχνεζεξ, ε μπμία πμνεγείηαη εθυζμκ
πνμζθμμηζζμφκ ηα πνμακαθενυμεκα δηθαημιμγεηηθά.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 7, πανάγναθμξ 5 ημο Ν.Δ. 128/2008 μη αιιμδαπμί
ενεοκεηέξ, οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμκηαη ή κα αθμιμοζμφκηαη απυ:
α) ηεκ/ημκ ζφδογμ ημοξ πμο έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ηεξ/ημο θαζχξ θαη ηα θάης
ηςκ 18 εηχκ άγαμα, θμηκά ηέθκα ημοξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη εθείκςκ πμο έπμοκ οημζεηεζεί,
β) ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ άγαμα ηέθκα ημοξ ή ηεξ/ημο ζοδφγμο ημοξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ
ηςκ ηέθκςκ πμο έπμοκ οημζεηεζεί, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ.318
και Οικονομίασ και Οικονομικϊν που εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 2, του άρκρου 90, του Ν. 3386/2005, όπωσ
ιςχφει.
γ) ο ερευνθτισ διακζτει, κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του, αςφάλιςθ για το ςφνολο των κινδφνων που καλφπτονται
για τουσ θμεδαποφσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
δ) θ ςφμβαςθ υποδοχισ προςδιορίηει τθ νομικι ςχζςθ και τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ των ερευνθτϊν, ςφμφωνα με τθ
ςχετικι νομοκεςία.
315 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
316 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
317 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
318 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
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Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «ΝΔ 128/2008-ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ»,
εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ319, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO320 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη321", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

319 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
320 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
321 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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A - 32. ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΗΕ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓ ΡΝΕΗΜΜΡΟ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 53322 ημο Κ.3386/2005, ζημ Άνζνμ 29 ηεξ Απυθαζεξ
ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 θαη ζημ Ννμεδνηθυ
Δηάηαγμα οπ’ ανηζ. 131/2006323 με ημ μπμίμ ε ειιεκηθή κμμμζεζία εκανμμκίδεηαη με ηεκ Μδεγία
2003/86/ΓΗ324 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 22αξ Οεπηεμβνίμο 2003 «ζπεηηθά με ημ δηθαίςμα
μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ325» (EE L 251/12 ηεξ 3.10.2003), αιιμδαπυξ326, οπήθμμξ ηνίηεξ
πχναξ, μ μπμίμξ θαημηθεί κυμημα ζηεκ Γιιάδα, επί δφμ ημοιάπηζημκ έηε, δηθαημφηαη327 κα δεηήζεη ηεκ
είζμδμ θαη δηαμμκή ζηε πχνα μειχκ ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο, εθυζμκ πιενμφκηαη, ζςνεοηηθά, μη θαηςηένς
πνμτπμζέζεηξ:
Απμδεηθκφεη ηεκ φπανλε ηεξ μηθμγεκεηαθήξ ζπέζεξ με πνυζθαημ πηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ
θαηάζηαζεξ, επίζεμα μεηαθναζμέκμ θαη επηθονςμέκμ.
Πα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο πνυθεηηαη κα θαημηθήζμοκ μαδί ημο.
Δηαζέηεη θαηάιομα ηθακυ κα θαιφρεη ηηξ ακάγθεξ ημο ηδίμο θαη ηςκ μειχκ ηεξ μηθμγέκεηάξ
ημο, γηα ηα μπμία δεηεί ηεκ επακέκςζε, θαη ημ μπμίμ πνμθφπηεη απυ επηθονςμέκμ ακηίγναθμ
ζομβμιαίμο αγμνάξ θαημηθίαξ ή ζεςνεμέκμ ακηίγναθμ ζφμβαζεξ μίζζςζεξ θαημηθίαξ απυ Δεμυζηα
Μηθμκμμηθή Ρπενεζία.
Απμδεηθκφεη, με ακηίγναθμ ημο Γθθαζανηζηηθμφ Οεμεηχμαημξ ηεξ Γθμνίαξ ημο ηειεοηαίμο
μηθμκμμηθμφ έημοξ ή με άιιμ επίζεμμ ζημηπείμ, υηη δηαζέηεη εηήζημ πνμζςπηθυ εηζυδεμα ζηαζενυ θαη
ηαθηηθυ, επανθέξ γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο328, ημ μπμίμ δεκ πνμένπεηαη απυ πνμζθογή ζημ
ζφζηεμα θμηκςκηθήξ ανςγήξ ηεξ χναξ. Πμ εηζυδεμα αοηυ δεκ μπμνεί κα είκαη μηθνυηενμ απυ ηηξ
εηήζηεξ απμδμπέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε, πνμζαολεμέκμ θαηά 20% γηα ηε ζφδογμ θαη θαηά 15%
γηα θάζε ηέθκμ. Ε ακςηένς πνμζαφλεζε ημο 15% γηα θάζε ηέθκμ δεκ απαηηείηαη ζηεκ πενίπηςζε
θαηά ηεκ μπμία θαη μη δφμ ζφδογμη δηαμέκμοκ κμμίμςξ ζηεκ Γιιάδα.
Βεβαίςζε ημο αζθαιηζηηθμφ θμνέα ζημκ μπμίμ είκαη αζθαιηζμέκμξ γηα ηεκ θάιορε ηςκ
ελυδςκ κμζειείαξ, ηαηνηθήξ θαη θανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, ε μπμία μπμνεί κα θαιφρεη θαη ηα μέιε
ηεξ μηθμγέκεηάξ ημο πμο ζα ζοκηενμφκηαη απυ αοηυκ.
322 Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ που κατοικεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα επί δφο τουλάχιςτον ζτθ δικαιοφται να ηθτιςει τθν είςοδο
και διαμονι ςτθ χϊρα μελϊν τθσ οικογζνειασ του, εφόςον πλθροφνται, ςωρευτικά, οι κατωτζρω προχποκζςεισ:
α. Αποδεικνφει τθν φπαρξθ τθσ οικογενειακισ ςχζςθσ.
β. Σα μζλθ τθσ οικογζνειασ του πρόκειται να κατοικιςουν μαηί του.
γ. Αποδεικνφει ότι διακζτει ετιςιο προςωπικό ειςόδθμα ςτακερό και τακτικό, επαρκζσ για τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ
του, το οποίο δεν προζρχεται από προςφυγι ςτο ςφςτθμα κοινωνικισ αρωγισ τθσ Χϊρασ. Σο ειςόδθμα αυτό δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από τισ ετιςιεσ αποδοχζσ του ανειδίκευτου εργάτθ, κατά 15% για κάκε τζκνο. ε περίπτωςθ κατά τθν
οποία και οι δφο ςφηυγοι διαμζνουν, νομίμωσ, ςτθ Χϊρα, εφόςον πρόκειται για επανζνωςθ των τζκνων τουσ, δεν
απαιτείται θ ανωτζρω προςαφξθςθ, κατά 15%, για κάκε τζκνο.
δ. Διακζτει πλιρθ αςφάλιςθ αςκζνειασ ωσ προσ το ςφνολο των κινδφνων που καλφπτονται για τουσ θμεδαποφσ, θ οποία
να μπορεί να καλφψει και τα μζλθ τθσ οικογζνειασ του.
323 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικ. 131/2006 . «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ ςχετικά
με το δικαίωμα οικογενειακισ επανζνωςθσ». ΦΕΚ 143, τεφχοσ Αϋ, 13 Ιουλίου 2006.
324 Επίςθμθ Εφθμερίδα αρικ. L 251 τθσ 03/10/2003 ς. 0012 – 0018.
325Οικογενειακι επανζνωςθ: Η είςοδοσ και θ διαμονι ςτθ Χϊρα των μελϊν τθσ οικογζνειασ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ που
διαμζνει νόμιμα ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου να διατθρθκεί θ ενότθτα τθσ οικογζνειάσ του, αςχζτωσ εάν οι οικογενειακοί
δεςμοί δθμιουργικθκαν πριν ι μετά τθν είςοδό του.
326 υντθρϊν: Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ που διαμζνει νόμιμα ςτθν Ελλάδα και υποβάλλει αίτθςθ οικογενειακισ
επανζνωςθσ, προκειμζνου να επιτραπεί θ είςοδοσ και διαμονι ςτα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του ςτθν Ελλάδα.
327 Ο ςυντθρϊν κα πρζπει να κατζχει άδεια διαμονισ που ζχει εκδοκεί από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ αρχζσ, διάρκειασ
ιςχφοσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, θ οποία του παρζχει τθ δυνατότθτα να αποκτιςει δικαίωμα μόνιμθσ διαμονισ, εφόςον τα
μζλθ τθσ οικογζνειάσ του είναι υπικοοι τρίτθσ χϊρασ, ανεξάρτθτα από το κακεςτϊσ τουσ.
328 Επί του παρόντοσ το ετιςιο ειςόδθμα κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο ι ίςο των οκτϊ χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ
(8.500€), προςαυξθμζνο κατά 20% για τον ζτερο ςφηυγο και κατά 15% για κάκε τζκνο.
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Οηεκ πενίπηςζε μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ με ακήιηθμ ηέθκμ ή ζηεκ πενίπηςζε πμο μ
ζοκηενχκ δεηεί ηεκ επακέκςζε με ακήιηθμ ηέθκμ πμο έπεη απμθηήζεη ζημ πιαίζημ πμιογαμηθμφ
γάμμο με άιιε ζφδογμ απυ αοηή με ηεκ μπμία έπεη επακεκςζεί ζηεκ Γιιάδα θαη γηα ημ μπμίμ ημο
έπεη ακαηεζεί κμμίμςξ ε επημέιεηα, πνμζθμμίδεη επηπιέμκ έγγναθμ ηεξ πχναξ θαημηθίαξ ημο
ηέθκμο, επίζεμα επηθονςμέκμ θαη μεηαθναζμέκμ με ημ μπμίμ απμδεηθκφεηαη ε ακάζεζε ηεξ
επημέιεηαξ απμθιεηζηηθά ζημκ ζοκηενμφκηα.
Ωξ μέιε μηθμγέκεηαξ οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ πμο μπμνμφκ κα εηζέιζμοκ ζηε χνα, ζημ πιαίζημ ηεξ
μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ, κμμφκηαη, θαηά ημ Ννμεδνηθυ Δηάηαγμα οπ’ ανηζ. 131/2006, Άνζνμ 4329,
μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά
ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα, ηέθκα ημοξ, ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα
ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ
μένημκαξ330.
Γηδηθυηενα επηζεμαίκεηαη υηη πνμθεημέκμο κα απμθεοπζμφκ θαηκυμεκα θαηάπνεζεξ, ςξ εφιμγμξ πνυκμξ
γηα ηεκ οπμβμιή αηηήμαημξ μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ ακειίθμο ηέθκμο με ημκ γμκέα ημο ζεςνείηαη ημ
πνμκηθυ δηάζηεμα ηςκ εκκέα μεκχκ πνηκ απυ ηεκ εκειηθίςζε, ζφμθςκα με ηε ζπεηηθή εγθφθιημ ΡΝΓΟ
ανηζ. 38 (με Α.Ν. 24696/05/23.12.05)331.
Ε αίηεζε γηα μηθμγεκεηαθή επακέκςζε οπμβάιιεηαη θαη ελεηάδεηαη υηακ ηα μέιε αοηά δηαμέκμοκ
εθηυξ ηεξ ειιεκηθήξ επηθνάηεηαξ θαηαηίζεηαη δε απυ ημκ ζοκηενμφκηα, ζημκ Δήμμ ή ηεκ Ημηκυηεηα
ημο ηυπμο θαημηθίαξ ημο, απυ υπμο δηαβηβάδεηαη ζηεκ Ρπενεζία Αιιμδαπχκ θαη Ιεηακάζηεοζεξ
ηεξ μηθείαξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, ε μπμία είκαη ανμυδηα κα ελεηάζεη ημ αίηεμα.
Ννμθεημέκμο μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ ηεξ μηθείαξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ ημο ηυπμο θαημηθίαξ
ημο ζοκηενμφκημξ κα εγθνίκεη ηεκ αίηεζε γηα μηθμγεκεηαθή επακέκςζε, οπμπνεμφηαη κα δεηήζεη,
ηηξ γκχμεξ ηεξ μηθείαξ αζηοκμμηθήξ ανπήξ γηα ζέμαηα πμο αθμνμφκ ζηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα
ηεξ χναξ, θαη ηεξ ανμυδηαξ ειιεκηθήξ πνμλεκηθήξ ανπήξ, με ζθμπυ ηε δηαθνίβςζε φπανλεξ
μηθμγεκεηαθήξ ζπέζεξ με ηα άημμα γηα ηα μπμία αηηείηαη ε ζοκέκςζε.
Ε πνμλεκηθή ανπή, μυιηξ ηεξ πενηέιζεη μ πιήνεξ ζπεηηθυξ θάθειμξ απυ ημκ Γεκηθυ Γναμμαηέα ηεξ
Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ ζηεκ μπμία έπεη οπμβιεζεί ημ αίηεμα ηεξ μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ,
δηεκενγεί ζπεηηθμφξ ειέγπμοξ θαη δηελάγεη ζοκεκηεφλεηξ πνμθεημέκμο κα δηαπηζηςζεί υηη ε
μηθμγεκεηαθή ζπέζε, ηδίςξ μ γάμμξ, ε οημζεζία ή ε ακαγκχνηζε ηέθκςκ δεκ έπεη ζοκαθζεί με ζθμπυ
ηε θαηαζηναηήγεζε ημο κυμμο, πνμθεημέκμο κα απμθηεζεί άδεηα δηαμμκήξ. Ε μηθμγεκεηαθή ζπέζε
ζεςνείηαη υηη έπεη ζοκαθζεί γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ηδίςξ υηακ δεκ οπάνπεη ζομβίςζε ηςκ μειχκ ηεξ
μηθμγέκεηαξ ή δεκ οθίζηαηαη δοκαηυηεηα επηθμηκςκίαξ ημοξ ή υηακ μ έκαξ ζφδογμξ αγκμεί ζέμαηα πμο
ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνμζςπηθή θαηάζηαζε ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ.
Γηδηθυηενα ελεηάδεηαη εάκ:

329 Ωσ μζλθ οικογζνειασ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ οικογενειακισ
επανζνωςθσ, νοοφνται:
α. Ο ζτεροσ των ςυηφγων, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κακϊσ και τα κάτω των 18 ετϊν άγαμα,
κοινά τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν νομίμωσ υιοκετθκεί ςτθν Ελλάδα ι με απόφαςθ που
είναι αυτοδικαίωσ εκτελεςτι ι ζχει κθρυχκεί εκτελεςτι ι ζχει αναγνωριςκεί το δεδικαςμζνο τθσ ςτθν Ελλάδα,
β. Σα λοιπά, κάτω των 18 ετϊν, άγαμα τζκνα του ςυντθροφντοσ ι του ετζρου των ςυηφγων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
τζκνων που ζχουν, κατά τα ανωτζρω, υιοκετθκεί, εφόςον θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ ζχει νομίμωσ ανατεκεί για μεν τα
τζκνα του ςυντθροφντοσ ςε αυτό, για δε τα τζκνα του ετζρου ςυηφγου ςτο ςφηυγο αυτόν.
330 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
331 Ειδικά ςε περιπτϊςεισ που αφοροφν οικογενειακι επανζνωςθ με ανιλικα τζκνα και προκειμζνου να αποφευχκοφν
φαινόμενα καταχρθςτικϊν αιτθμάτων, τα οποία ζχουν παρατθρθκεί με τθν προϊςχφουςα νομοκεςία, δεδομζνου ότι αυτά
υποβάλλονταν ςε χρόνο που το εναπομζνον διάςτθμα πριν τθν ενθλικίωςθ τουσ ιταν πολφ μικρό, ωσ εφλογοσ χρόνοσ ςτθ
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κεωρείται το χρονικό διάςτθμα των εννζα μθνϊν, που είναι το μζγιςτο διάςτθμα ολοκλιρωςθσ
τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ.
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νεζημμπμηήζεθακ ρεοδείξ ή παναπιακεηηθέξ πιενμθμνίεξ, πιαζηά ή παναπμηεμέκα
έγγναθα ή άιια πανάκμμα μέζα.
Πμ μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ δηέμεκε δηανθχξ, μεηά απυ ηεκ οπμβμιή ηεξ αίηεζεξ
μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ εθ μένμοξ ημο ζοκηενμφκημξ, με αοηυκ πανάκμμα ζηεκ ειιεκηθή
επηθνάηεηα θαη εμθακίδεηαη ζηεκ ανμυδηα δηπιςμαηηθή ή πνμλεκηθή ανπή γηα ηεκ έθδμζε ζεχνεζεξ
εηζυδμο, με ζθμπυ ηεκ παναπιάκεζή ηεξ ςξ πνμξ ημκ πναγμαηηθυ ηυπμ ηεξ δηαμμκήξ ημο.
Μ γάμμξ ή ε οημζεζία ζοκήθζεζακ με απμθιεηζηηθυ ζθμπυ κα επηηναπεί ζημ μέιμξ ηεξ
μηθμγέκεηαξ ε είζμδμξ θαη ε δηαμμκή ζημ ειιεκηθυ έδαθμξ, θαη
ζε πενίπηςζε πμιογαμίαξ, μ ζοκηενχκ δηαμέκεη ήδε με άιιε/άιιμ ζφδογμ ζηεκ Γιιάδα.
Ιεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ απαναίηεηςκ ειέγπςκ, ημ ανγυηενμ εκηυξ ηνημήκμο αθυημο ηεξ
δεηεζεί, ε ανμυδηα δηπιςμαηηθή ή πνμλεκηθή ανπή θμηκμπμηεί ζημ Γεκηθυ Γναμμαηέα ηεξ θαηά
ηυπμκ ανμυδηαξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ ηε γκχμε ηεξ ςξ πνμξ ηε βαζημυηεηα ημο αηηήμαημξ
ηεξ μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ θαη ηεκ φπανλε ηεξ μηθμγεκεηαθήξ ζπέζεξ.
Ε ζεχνεζε δεκ πμνεγείηαη εάκ δεκ πενηέιζεη ζηεκ ανμυδηα δηπιςμαηηθή ή πνμλεκηθή ανπή
απεοζείαξ απυ ηεκ θαηά ηυπμκ ανμυδηα Νενηθένεηα ε απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα με ηεκ
μπμία εγθνίκεηαη ε αίηεζε μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ ημο ζοκηενμφκημξ αιιμδαπμφ. Γπηζεμαίκεηαη
υηη ε γκχμε ηεξ Ννμλεκηθήξ ανπήξ είκαη απιή θαη υπη δεζμεοηηθή, ζα πνέπεη δε κα είκαη έγγναθε,
αηηημιμγεμέκε θαη επίθαηνε θαηά ημ πενηεπυμεκυ ηεξ. Ακ δεκ οπμβιεζεί μέζα ζηεκ ςξ άκς
πνμζεζμία, ηυηε μ Γ.Γ. Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ μπμνεί κα εθδχζεη ηεκ απυθαζή ημο θαη πςνίξ
αοηήκ. Γάκ υμςξ ε γκχμε οπμβιεζεί θακμκηθά, ηυηε ηοπυκ απυθιηζε απυ αοηήκ, ζα πνέπεη κα
αηηημιμγείηαη εηδηθχξ εθ μένμοξ ημο Γ.Γ. Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ (Άνζνμ 20 Κ. 2690/1999
ΦΓΗ 45/Α/9.3.1999 πενί θονχζεςξ ημο Ηχδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ).
Μ Γ.Γ. ηεξ μηθείαξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, αθμφ ιάβεη οπυρε ηηξ γκχμεξ ηεξ Αζηοκμμίαξ θαη
ηεξ Ννμλεκηθήξ Ανπήξ, θαη εθυζμκ εγθνίκεη ηεκ αίηεζε, εθδίδεη απυθαζε γηα μηθμγεκεηαθή επακέκςζε
ηεκ μπμία θαη δηαβηβάδεη ζηεκ μηθεία ειιεκηθή πνμλεκηθή ανπή.
Οηεκ πενίπηςζε αοηή, θαη με ηεκ επηθφιαλε ηςκ δηαηάλεςκ πενί απαγυνεοζεξ εηζυδμο ημο
άνζνμο 8 ημο Κ.3386/05, ημ Ννμλεκείμ μπμνεί κα πμνεγήζεη μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία
θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε ηςκ εκδηαθενμμέκςκ μειχκ ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο αιιμδαπμφ, εζκηθή
ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Ν.Δ 131/2006» εάκ μη εκδηαθενυμεκμη αιιμδαπμί πνμζθμμίζμοκ ζηεκ
ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ332, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO333 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη334", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
332 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
333 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
334 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Γθυζμκ δηαπηζηςζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ημο αηηήμαημξ πμνήγεζεξ ζεχνεζεξ, υηη δεκ
πιενμφκηαη μη πνμακαθενυμεκεξ πνμτπμζέζεηξ ή δεκ θαηαηίζεκηαη ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, ε
Ννμλεκηθή Ανπή ζα πνέπεη κα απμννίπηεη ημ αίηεμα θαη κα εθμδηάδεη ημκ εκδηαθενυμεκμ με έγγναθε
αηηημιμγεμέκε βεβαίςζε απυννηρεξ ημο αηηήμαημξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή ε Ννμλεκηθή Ανπή μθείιεη
κα εκεμενχκεη εγγνάθςξ ηεκ Νενηθένεηα γηα ηεκ ζπεηηθή απυννηρε, εθζέημκηαξ ακαιοηηθά ημοξ
μοζηαζηηθμφξ ιυγμοξ πμο μδήγεζακ ζε αοηή θαη αηηείηαη ηεκ ακάθιεζε ηεξ εγθνηηηθήξ απυθαζεξ
(Απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ με ηεκ μπμία εγθνίκεηαη ε αίηεζε
μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ αιιμδαπμφ )335.

335 Ζγγραφο Γ4 Διεφκυνςθσ ΑΠ Φ 3497.3/79/Α 1007/4.5.2010
ΖΞ/ΘΗ/NΦ

Οειίδα 99 / 180

A - 33. ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓΘΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΝΞΜΟΦΡΓΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 13 ημο Ν.Δ. 131/13 Ζμοιίμο 2006 (η.Α΄− Αν. Φφιιμο 143)
πενί εκανμμκίζεςξ ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηεκ Μδεγία 2003/86/ΓΗ ημο Οομβμοιίμο, ηεξ
22αξ Οεπηεμβνίμο 2003 ζπεηηθά με ημ δηθαίςμα μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ, ημ μπμίμ
ηνμπμπμηήζεθε θαη ζομπιενχζεθε με ημ Ν.Δ. 167/4 Κμεμβνίμο 2008 (η.Α΄− Αν. Φφιιμο 223),
αιιμδαπυξ, μ μπμίμξ έπεη ακαγκςνηζζεί ςξ πνυζθογαξ336, μπμνεί κα δεηήζεη μπμηεδήπμηε, γηα
ιυγμοξ μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ, ηεκ είζμδμ θαη εγθαηάζηαζε μαδί ημο ηςκ ακαθενυμεκςκ μειχκ
ηεξ μηθμγεκείαξ ζημ άνζνμ 4, πανάγναθμξ 1, ηεξ Μδεγίαξ 2003/86/ΓΗ, θαζχξ θαη ημοξ
ακαθενυμεκμοξ ζημ Άνζνμ 13, πανάγναθμξ 1, ζεμεία α), β), γ) θαη ζηεκ πανάγναθμ 2 ημο Ν.Δ.
131/13 Ζμοιίμο 2006, οπυ ημοξ πενημνηζμμφξ ηεξ παναγνάθμο 2ηεξ ίδηαξ Μδεγίαξ.
Μ πνυζθογαξ, γηα ηεκ έιεοζε ηςκ πνμακαθενμμέκςκ μειχκ ηεξ μηθμγέκεηάξ ημο ζηεκ Γιιάδα,
οπμβάιιεη ζηηξ ανμυδηεξ ανπέξ337 παναιαβήξ θαη ελέηαζεξ ηεξ αίηεζεξ αζφιμο ηα απαναίηεηα
δηθαημιμγεηηθά338.
Οηα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ακαγκςνηζμέκμο πνυζθογα, υπςξ αοηά ακαθένμκηαη ζηα άνζνα 4,
πανάγναθμξ 1339, ηεξ Μδεγίαξ 2003/86/ΓΗ θαη ζημ Άνζνμ 13, πανάγναθμξ 1, ζεμεία α340), β341),
336 φμφωνα με το Άρκρο 2, Παράγραφοσ 5 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 περί εναρμονίςεωσ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ
με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 22ασ επτεμβρίου 2003, ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ
επανζνωςθσ, Πρόςφυγασ είναι κάκε υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ ι ανικαγενισ που απολαφει κακεςτϊτοσ πρόςφυγα κατά τθν
ζννοια τθσ φμβαςθσ τθσ Γενεφθσ περί του κακεςτϊτοσ των προςφφγων τθσ 28θσ Ιουλίου 1951, ,θ οποία κυρϊκθκε με το
Ν.Δ. 3989/1959 (Αϋ 201)-, όπωσ τροποποιικθκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφθκε ςτθ Νζα Τόρκθ ςτισ 31 Ιανουαρίου
1967 ,το οποίο κυρϊκθκε με τον Α.Ν. 389/1968 (Αϋ 125)-.
337 φμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Άρκρο 2 ςθμείο 7 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 (Αϋ− 143) το οποίο τροποποιικθκε
και ςυμπλθρϊκθκε με το Άρκρο 1, Παράγραφοσ 1 του Π.Δ. 167/4 Νοεμβρίου 2008 (Αϋ− 223) αρμόδιεσ Αρχζσ παραλαβισ
και εξζταςθσ αίτθςθσ οικογενειακισ επανζνωςθσ πρόςφυγα» είναι οι Τπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που είναι
υπεφκυνεσ για να κινιςουν τθ διαδικαςία και να εξετάςουν το αίτθμα παροχισ αςφλου, ιτοι: Σα Σμιματα Αςφλου των
Διευκφνςεων Αλλοδαπϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, τα Σμιματα Αςφαλείασ των Κρατικϊν Αερολιμζνων και οι
Τποδιευκφνςεισ κακϊσ και τα Σμιματα Αςφαλείασ των Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων».
338 1 α. Αίτθςθ ςτθν οποία δθλϊνει ρθτά ότι επικυμεί τθν ζλευςθ των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του ςτθν Ελλάδα.
β. Πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι άλλο ζγγραφο επίςθμα μεταφραςμζνο ςτα ελλθνικά και
επικυρωμζνο από αρμόδια ελλθνικι αρχι, από το οποίο να προκφπτει ο οικογενειακόσ δεςμόσ των προσ ζλευςθ
προςϊπων με τον πρόςφυγα, κακϊσ και θ θλικία τουσ. Εφόςον ο πρόςφυγασ δεν μπορεί να προςκομίςει τα παραπάνω
ζγγραφα, οι αρμόδιεσ αρχζσ παραλαβισ και εξζταςθσ αςφλου λαμβάνουν υπόψθ τουσ άλλα πρόςφορα αποδεικτικά
ςτοιχεία. Απόφαςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ δεν μπορεί να κεμελιϊνεται αποκλειςτικά ςτθν μθ φπαρξθ των εν λόγω
δικαιολογθτικϊν.
γ. Ακριβζσ αντίγραφο των ταξιδιωτικϊν εγγράφων του μζλουσ ι των μελϊν τθσ οικογζνειασ.
δ. Εφόςον θ αίτθςθ για οικογενειακι επανζνωςθ αφορά τουσ γονείσ απαιτείται επιπλζον :
i) βεβαίωςθ δθμόςιου φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ με τθν οποία αποδεικνφεται ότι ο πρόςφυγασ διακζτει πλιρθ
αςφάλιςθ αςκζνειασ ωσ προσ το ςφνολο των κινδφνων που προβλζπονται για τισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ εργαηομζνων
θμεδαπϊν, θ οποία να καλφπτει και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του που κα ςυντθροφνται από αυτόν, ι
ii) εκκακαριςτικό ςθμείωμα φορολογικισ αρχισ ι οποιοδιποτε άλλο δθμόςιο ζγγραφο, από το οποίο να αποδεικνφεται
ότι διακζτει ετιςιο προςωπικό ειςόδθμα ςτακερό και τακτικό, επαρκζσ για τισ ανάγκεσ του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ του,
το οποίο δεν προζρχεται από το ςφςτθμα κοινωνικισ αρωγισ τθσ Χϊρασ. Σο ειςόδθμα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από τισ ετιςιεσ αποδοχζσ του ανειδίκευτου εργάτθ, προςαυξθμζνο κατά 20% για τθ ςφηυγο και κατά 15% για κάκε γονζα
και τζκνο και
iii) επικυρωμζνο ςυμβόλαιο αγοράσ κατοικίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ κατοικίασ κεωρθμζνθ από δθμόςια οικονομικι
υπθρεςία ι άλλο επικυρωμζνο ζγγραφο που να αποδεικνφει ότι ο πρόςφυγασ διακζτει κατάλυμα που μπορεί να καλφψει
τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ του ιδίου και τθσ οικογζνειάσ του.
2. Εφόςον θ αίτθςθ για οικογενειακι επανζνωςθ αφορά τον εκτόσ γάμου ςφντροφο του πρόςφυγα, λαμβάνονται υπόψθ
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ςχζςθσ αυτισ ιδίωσ θ φπαρξθ κοινοφ τζκνου, θ προθγοφμενθ ςυγκατοίκθςθ και κάκε άλλο
πρόςφορο αποδεικτικό μζςο.
3. Εφόςον θ αίτθςθ οικογενειακισ επανζνωςθσ δεν υποβλικθκε εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν αναγνϊριςθ του πρόςφυγα
απαιτείται επιπροςκζτωσ θ υποβολι των προβλεπόμενων από τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 1 δικαιολογθτικϊν ςε
κάκε περίπτωςθ, εκτόσ αν πρόκειται για αςυνόδευτο ανιλικο.
339 α) του/τθσ ςυηφγου του ςυντθροφντοσ·
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γ342) θαη ζηεκ πανάγναθμ 2343 ημο Ν.Δ. 131/2006, οπυ ημοξ πενημνηζμμφξ ηεξ παναγνάθμο 2344ηεξ
ίδηαξ Μδεγίαξ, αθμφ εθδμζεί ζπεηηθή απυθαζε345 γηα ηεκ μηθμγεκεηαθή ημοξ επακέκςζε απυ ηεκ
Δηεφζοκζε Αιιμδαπχκ ημο Ανπεγείμο ηεξ Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ
αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ», ηεξ μκείαξ «Ν.Δ. 131/2006-ΑΞΘΞΜ 15§1» θαη ημο ανηζμμφ
πνςημθυιιμο ηεξ πνμακαθενυμεκεξ απυθαζεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Αιιμδαπχκ, εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ
ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ346 θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ
κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ347.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ348, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO349 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
β) των ανιλικων τζκνων του ςυντθροφντοσ και του/τθσ ςυηφγου του, ςυμπεριλαμβανομζνων των τζκνων που ζχουν
υιοκετθκεί ςφμφωνα με απόφαςθ που ελιφκθ από τθν αρμόδια αρχι του ενδιαφερόμενου κράτουσ μζλουσ ι με
απόφαςθ αυτοδικαίωσ εκτελεςτι δυνάμει διεκνϊν υποχρεϊςεων του εν λόγω κράτουσ μζλουσ ι θ οποία πρζπει να
αναγνωριςκεί ςφμφωνα με τισ διεκνείσ υποχρεϊςεισ·
γ) των ανιλικων τζκνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κετϊν τζκνων του ςυντθροφντοσ, όταν ο ςυντθρϊν ζχει τθν
επιμζλεια και τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ των τζκνων. Σα κράτθ μζλθ μποροφν να επιτρζψουν τθν επανζνωςθ των τζκνων
των οποίων θ επιμζλεια είναι επιμεριςμζνθ, εφόςον ςυναινεί ο ζτεροσ δικαιοφχοσ τθσ επιμζλειασ·
δ) των ανιλικων τζκνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κετϊν τζκνων του/τθσ ςυηφγου όταν ο/θ ςφηυγοσ ζχει τθν επιμζλεια
και τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ των τζκνων. Σα κράτθ μζλθ μποροφν να επιτρζψουν τθν επανζνωςθ των τζκνων των οποίων θ
επιμζλεια είναι επιμεριςμζνθ, εφόςον ςυναινεί ο ζτεροσ δικαιοφχοσ τθσ επιμζλειασ.
Σα ανιλικα τζκνα που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο πρζπει να είναι νεότερα από τθν θλικία ενθλικίωςθσ που
προςδιορίηεται από το δίκαιο του οικείου κράτουσ μζλουσ και να μθν είναι ζγγαμα.
Κατά παρζκκλιςθ, όταν κάποιο τζκνο είναι θλικίασ άνω των δϊδεκα ετϊν και φκάνει ανεξάρτθτα από τθν υπόλοιπθ
οικογζνειά του, το κράτοσ μζλοσ μπορεί, πριν επιτρζψει τθν είςοδο και τθ διαμονι του δυνάμει τθσ παροφςασ οδθγίασ, να
εξετάηει κατά πόςον πλθροί όρο ενςωμάτωςθσ προβλεπόμενο από τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κατά τθν θμερομθνία
κζςθσ ςε εφαρμογι τθσ παροφςασ οδθγίασ.
340 των ενιλικων άγαμων τζκνων αυτοφ ι του ςυηφγου του, εφόςον αυτά δεν μποροφν αντικειμενικά να καλφψουν τισ
ανάγκεσ τουσ λόγω τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ τουσ.
341 των γονζων του, εφόςον οι τελευταίοι ςφμφωνα με υπεφκυνθ διλωςθ του πρόςφυγα ςυνοικοφςαν και ςυντθροφνταν
από αυτόν πριν τθν άφιξι τουσ ςτθν Ελλάδα και ςτεροφνται τθσ απαραίτθτθσ οικογενειακισ υποςτιριξθσ ςτθ χϊρα
καταγωγισ.
342 του εκτόσ γάμου ςυντρόφου του, με τον οποίο διατθρεί ςτακερι ςχζςθ μακράσ διαρκείασ δεόντωσ αποδεδειγμζνθ.
343 Εάν ο πρόςφυγασ είναι αςυνόδευτοσ ανιλικοσ επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ :
α. με τουσ εξ αίματοσ πρϊτου βακμοφ ανιόντεσ του, ανεξάρτθτα από τθ ςυνδρομι των προβλεπόμενων ςτθν περίπτωςθ
βϋ προχποκζςεων και
β. με το νόμιμο επίτροπο ι άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του, εφόςον ο ανιλικοσ δεν ζχει εξ αίματοσ ανιόντεσ ι αυτοί δεν
μποροφν να εντοπιςκοφν.
344 Σα κράτθ μζλθ μποροφν, με νομοκετικι ι κανονιςτικι πράξθ, να επιτρζπουν τθν είςοδο και τθ διαμονι, δυνάμει τθσ
παροφςασ οδθγίασ και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των όρων που ορίηονται ςτο κεφάλαιο IV, των ακόλουκων μελϊν
τθσ οικογζνειασ:
α) των εξ αίματοσ και πρϊτου βακμοφ ανιόντων του ςυντθροφντοσ ι του/τθσ ςυηφγου του, εφόςον ζχουν τθν ευκφνθ
ςυντιρθςισ τουσ και τα άτομα αυτά ςτεροφνται τθσ απαραίτθτθσ οικογενειακισ υποςτιριξθσ ςτθ χϊρα καταγωγισ·
β) των ενιλικων άγαμων τζκνων του ςυντθροφντοσ ι του/τθσ ςυηφγου του, εφόςον αυτά δεν μποροφν αντικειμενικά να
καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ λόγω τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ τουσ.
345 Διαβιβάηεται μζςω τθσ Σ3 Διεφκυνςθσ Διεκπεραίωςθσ και Διπλωματικοφ Σαχυδρομείου του Τπουργείου Εξωτερικϊν.
346 Όταν υπάρχει αδυναμία προςκομίςεωσ επιςιμων δικαιολογθτικϊν που να αποδεικνφουν τουσ οικογενειακοφσ
δεςμοφσ, κα πρζπει να εξετάηονται άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ ςυνζντευξθ) ι να αναλαμβάνεται οιαδιποτε άλλθ
ςχετικι ζρευνα θ οποία κα κρίνεται πρόςφορθ. Απόφαςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ δεν μπορεί να κεμελιϊνεται
αποκλειςτικά ςτθν απουςία των εν λόγω δικαιολογθτικϊν.
347 φμφωνα με τα Άρκρα 14 του Π.Δ. 131/ 2006 και 5 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 2003/86/ΕΚ, εφόςον θ αίτθςθ για οικογενειακι
επανζνωςθ αφορά τον εκτόσ γάμου ςφντροφο του πρόςφυγα, λαμβάνονται υπόψθ ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ςχζςθσ
αυτισ ιδίωσ θ φπαρξθ κοινοφ τζκνου, θ προθγοφμενθ ςυγκατοίκθςθ και κάκε άλλο πρόςφορο αποδεικτικό μζςο.
348 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
349 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη350", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Γθυζμκ δηαπηζηςζεί, θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ημο αηηήμαημξ πμνήγεζεξ ζεχνεζεξ, υηη δεκ
πιενμφκηαη μη πνμακαθενυμεκεξ πνμτπμζέζεηξ ή δεκ θαηαηίζεκηαη ηα απαναίηεηα δηθαημιμγεηηθά, ε
Ννμλεκηθή Ανπή ζα πνέπεη κα απμννίπηεη ημ αίηεμα θαη κα εθμδηάδεη ημκ εκδηαθενυμεκμ με
έγγναθε αηηημιμγεμέκε βεβαίςζε απυννηρεξ ημο αηηήμαημξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή ε Ννμλεκηθή
Ανπή μθείιεη κα εκεμενχκεη εγγνάθςξ ηεκ Νενηθένεηα γηα ηεκ ζπεηηθή απυννηρε, εθζέημκηαξ
ακαιοηηθά ημοξ μοζηαζηηθμφξ ιυγμοξ πμο μδήγεζακ ζε αοηή θαη αηηείηαη ηεκ ακάθιεζε ηεξ
εγθνηηηθήξ απυθαζεξ (Απυθαζε ηεξ Δηεφζοκζεξ Αιιμδαπχκ ημο Ανπεγείμο ηεξ Γιιεκηθήξ
Αζηοκμμίαξ γηα μηθμγεκεηαθή επακέκςζε) 351.

350 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
351 Ζγγραφο Γ4 Διεφκυνςθσ ΑΠ Φ 3497.3/79/Α 1007/4.5.2010
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A - 34. ΓΝΑΚΓΚΩΟΕ ΙΓΘΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΓΝΑΚΑΝΑΠΞΖΟΘΓΚΠΜΟ ΕΕ
ΝΑΘΖΚΚΜΟΠΕΟΑΚΠΜΟ ΕΕ ΜΙΜΓΓΚΜΡΟ352
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 60, πανάγναθμξ 5353, ημο Κ.3386/2005, υπςξ
ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 38 ημο κ.3731/2008 θαη ζημ Άνζνμ 30354 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ
Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005, ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ,
μέιμξ μηθμγέκεηαξ επακαπαηνηζζέκημξ ή παιηκκμζηήζακημξ ή μμμγεκμφξ ζημκ μπμίμ έπεη πμνεγεζεί
Γηδηθυ Δειηίμ Παοηυηεηαξ Μμμγεκμφξ (Γ.Δ.Π.Μ.), υπςξ αοηυ μνίδεηαη ζημ Άνζνμ 54 παν. 1 ημο
Κ.3386/2005355, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα ζοκεκςζεί με ημκ
επακαπαηνηζζέκηα ή παιηκκμζηήζακηα ή μμμγεκή, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 60§5», εάκ πνμζθμμίζεη
ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Γπηθονςμέκμ, θςημακηίγναθμ ημο Γηδηθμφ Δειηίμο Παοηυηεηαξ Μμμγεκμφξ (Γ.Δ.Π.Μ.)
ημο/ηεξ ζοδφγμο ή ημο ακηίζημηπμο κμμημμπμηεηηθμφ εγγνάθμο γηα ηεκ ηδηυηεηα ημο μμμγεκμφξ ή
παιηκκμζηήζακημξ.
Ννυζθαημ πηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ απυ ημ μπμίμ απμδεηθκφεηαη μ
ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Μημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο ηθακυ κα πηζημπμηήζεη υηη ε
μηθμγεκεηαθή ζπέζε, ηδίςξ μ γάμμξ, ε οημζεζία ή ε ακαγκχνηζε ηέθκςκ (π.π. ιεληανπηθή πνάλε απυ

352 Εξαιροφνται τα μζλθ οικογενείασ των εξ Αλβανίασ ομογενϊν, για τα οποία ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν υπ’αρικμ.
4000/3/10ξη’/14.5.2010 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Παραμονι και εργαςία ομογενϊν από Αλβανία» (ΦΕΚ Β
665/17.5.2010, περίπτωςθ Α-34.
353 τουσ ςυηφγουσ επαναπατριςκζντοσ ι παλιννοςτιςαντοσ ι ομογενοφσ, που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν, χορθγείται
άδεια διαμονισ διάρκειασ πζντε (5) ετϊν. θ οποία παρζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Οι χιρεσ και τα
ανιλικα τζκνα, εφόςον ο αποβιϊςασ ςφηυγοσ ιταν επαναπατριςκείσ ι παλιννοςτιςασ ι ομογενισ, λαμβάνουν αυτοτελι
άδεια διαμονισ, διάρκειασ πζντε ετϊν. Οι άδειεσ διαμονισ τθσ παροφςασ χορθγοφνται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ, είναι δυνατόν να ανανεϊνονται, κάκε φορά, για ιςόχρονο διάςτθμα και δεν υπόκεινται ςτθν
καταβολι παραβόλου.
354 ε αλλοδαπό, υπικοο τρίτθσ χϊρασ, μζλοσ οικογζνειασ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο ‘Άρκρο 54 παρ. 1 του Ν. 3386/2005,
ομογενοφσ ι παλλινοςτιςαντοσ, επικυμοφντα να ειςζλκει ςτθν Ελλάδα προκειμζνου να ςυνενωκεί με τον ομογενι ι
παλλινοςτιςαντα, δφναται να χορθγθκεί εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου, εφόςον προςκομιςκεί:
α. πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ για τθν απόδειξθ του ςυηυγικοφ ι του οικογενειακοφ δεςμοφ,
β. αντίγραφο του Ειδικοφ Δελτίου Σαυτότθτασ ι αντίςτοιχου νομιμοποιθτικοφ εγγράφου για τθν ιδιότθτα του ομογενοφσ ι
παλιννοςτιςαντοσ,
γ. επίςθμο ζγγραφο τθσ αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςτον αλλοδαπό ςφηυγο τθσ γονικισ μζριμνασ
του μθ κοινοφ με τον ομογενι, ι παλιννοςτιςαντα τζκνου του,
δ. πράξθ τζλεςθσ τθσ υιοκεςίασ, εφόςον πρόκειται για επανζνωςθ με κετό τζκνο.
Η αρμόδια διπλωματικι ι προξενικι αρχι δφναται να διενεργεί ελζγχουσ και να διεξάγει ςυνεντεφξεισ προκειμζνου να
διαπιςτωκεί εάν υφίςταται απάτθ ι εικονικόσ γάμοσ ι υιοκεςία, και μπορεί να απορρίπτει αίτθςθ ειςόδου για λόγουσ
οικογενειακισ επανζνωςθσ εφόςον καταδειχκεί ότι:
α. χρθςιμοποιικθκαν ψευδείσ ι παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ, πλαςτά ι παραποιθμζνα ζγγραφα ι άλλα παράνομα μζςα
και/ι
β. ο γάμοσ ι θ υιοκεςία ςυνιφκθςαν με αποκλειςτικό ςκοπό να επιτραπεί ςτο μζλοσ τθσ οικογζνειασ θ είςοδοσ και θ
διαμονι ςτο ελλθνικό ζδαφοσ.
355 α. Οι ςφηυγοι, εφόςον ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, κακϊσ και τα κάτω των 18 ετϊν άγαμα, φυςικά και
υιοκετθμζνα τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν υιοκετθκεί.
β. Σα λοιπά, κάτω των 18 ετϊν, άγαμα τζκνα του ςυντθροφντοσ ι του ετζρου των ςυηφγων, ςυμπεριλαμβανομζνων των τζκνων που
ζχουν υιοκετθκεί, εφόςον του ζχει ανατεκεί θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ.
Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
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ειιεκηθή δεμυζηα ανπή ή πνυζθαημ πηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ αιιμδαπχκ ανπχκ)
δεκ έπεη ζοκαθζεί με θφνημ ζθμπυ ηεκ θαηαζηναηήγεζε ηςκ δηαηάλεςκ ημο κυμμο.
Γπίζεμμ έγγναθμ ηεξ ανμυδηαξ αιιμδαπήξ ανπήξ ζπεηηθά με ηεκ ακάζεζε ζημκ αιιμδαπυ
ζφδογμ ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ ημο με θμηκμφ με ημκ μμμγεκή, ή παιηκκμζηήζακηα ηέθκμο ημο.
Ννάλε ηέιεζεξ ηεξ οημζεζίαξ, εθυζμκ πνυθεηηαη γηα επακέκςζε με ζεηυ ηέθκμ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ356, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO357 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη358", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.

356 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
357 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
358 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Α - 35. ΜΙΜΓΓΚΓΖΟ ΑΝΜ ΠΕΚ ΑΘΒΑΚΖΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ οπ’ ανηζμ. 4000/3/10λδ’/14.5.2010 Ημηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε
«Ναναμμκή θαη ενγαζία μμμγεκχκ απυ Αιβακία»359, απυ ηεκ έκανλε ηζπφμξ ηεξ, πμνεγείηαη Άδεηα
Δηαμμκήξ Γκηαίμο Πφπμο (ΑΔΓΠ) θαη Γηδηθυ Δειηίμ Παοηυηεηαξ Μμμγεκμφξ (ΓΔΠΜ) ζηηξ αθυιμοζεξ
θαηεγμνίεξ πνμζχπςκ:
Α) μμμγεκείξ με αιβακηθή ηζαγέκεηα,
Β) ακήιηθα ηέθκα μμμγεκχκ με αιβακηθή ηζαγέκεηα,
Γ) αιιμδαπμί ζφδογμη ηςκ μμμγεκχκ, ακελανηήηςξ ηζαγέκεηαξ.
Δ) αιιμδαπά ακήιηθα ηέθκα ηςκ αιιμδαπχκ ζοδφγςκ ηςκ μμμγεκχκ απυ πνμεγμφμεκμ γάμμ, ηςκ
μπμίςκ έπμοκ ηε γμκηθή μένημκα,
Γ) εκ πενεία αιιμδαπμί ζφδογμη ηςκ μμμγεκχκ, μη μπμίμη δηαμέκμοκ κυμημα ζηε πχνα.
Οημοξ ακαθενυμεκμοξ ζηεκ ςξ άκς θαηεγμνία Α) μμμγεκείξ με αιβακηθή ηζαγέκεηα θαη ζημοξ
ελμμμημύμεκμοξ με αοημύξ Βιάπμοξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη
ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ»
ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ζηεκ πνχηε ζεηνά ηεξ μκείαξ «ΗΡΑ 4000/3/10λδ’/14.5.2010ΑΞ.2§1Α» θαη ζηε δεφηενε ζεηνά ηεξ μκείαξ «ΜΙΜΓΓΚΕΟ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα
Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ γέκκεζεξ αιβακηθχκ ανπχκ.
Νηζημπμηεηηθυ γάμμο αιβακηθχκ ανπχκ.
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ αιβακηθχκ ανπχκ, ηυζμ ημο ηδίμο, υζμ θαη ηεξ
παηνηθήξ ημο μηθμγέκεηαξ.
Ε ζεχνεζε αοηή δφκαηαη κα ακακεχκεηαη, εθυζμκ μ αηηχκ απμδεηθκφεη ιυγμοξ ακςηέναξ βίαξ γηα ηεκ
με έγθαηνε θαηάζεζε ημο αηηήμαημξ γηα πμνήγεζε Γ.Δ.Π.Μ. θαη Α.Δ.Γ.Π.
Οηα ακαθενυμεκα ζηεκ ςξ άκς θαηεγμνία Β) ακήιηθα ηέθκα μμμγεκώκ με αιβακηθή ηζαγέκεηα μπμνεί
κα πμνεγεζεί μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά,
ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ζηεκ πνχηε ζεηνά
ηεξ μκείαξ «ΗΡΑ 4000/3/10λδ’/14.5.2010–ΑΞ.2§1Β» θαη ζηε δεφηενε ζεηνά ηεξ μκείαξ
«ΑΚΕΘΖΗΑ ΠΓΗΚΑ ΜΙΜΓΓΚΜΡΟ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ γέκκεζεξ.
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ.
Ηάζε άιιμ επίζεμμ ζημηπείμ ή έγγναθμ, πμο απμδεηθκφεη ηεκ ζογγεκηθή ημοξ ζπέζε με ημκ
μμμγεκή.
Ννμθεημέκμο πενί ζεηχκ ή ακαγκςνηζμέκςκ ηέθκςκ, ζπεηηθέξ πνάλεηξ ηςκ ανμυδηςκ
ειιεκηθχκ ανπχκ ή Δηθαζηενίςκ.
Οημοξ ακαθενυμεκμοξ ζηεκ ςξ άκς θαηεγμνία Γ) αιιμδαπμύξ ζοδύγμοξ μμμγεκώκ, ακελανηήηςξ
ηζαγέκεηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή
ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ, ζηεκ πνχηε ζεηνά ηεξ μκείαξ «ΗΡΑ 4000/3/10λδ’/14.5.2010–ΑΞ.2§1Γ» θαη ζηε
δεφηενε ζεηνά ηεξ μκείαξ «ΑΘΘΜΔΑΝΜΟ ΟΡΔΡΓΜΟ ΜΙΜΓΓΚΜΡΟ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ
ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ γάμμο αιβακηθχκ ανπχκ
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ αιβακηθχκ ανπχκ.

359 Σ. Β’ 665/17.5.2010. Αντικατζςτθςε τθν υπ’αρικμ. 4000/3/10-δ/9.5.2005 ΚΤΑ (ΦΕΚ 646 τ.Βϋ), όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με τθν υπ’αρικμ. 4000/3/10-νβ/8.5.2006 ΚΤΑ (ΦΕΚ − 583 τ.Βϋ).
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Οημηπεία, απυ ηα μπμία κα απμδεηθκφεηαη ε με ιφζε ημο γάμμο με ημκ μμμγεκή ζφδογμ.
Οηα ακαθενυμεκα ζηεκ ςξ άκς θαηεγμνία Δ) αιιμδαπά ακήιηθα ηέθκα ηςκ αιιμδαπώκ ζοδύγςκ ηςκ
μμμγεκώκ από πνμεγμύμεκμ γάμμ, μπμνεί κα πμνεγεζεί μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη
ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ»
ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ζηεκ πνχηε ζεηνά ηεξ μκείαξ «ΗΡΑ 4000/3/10λδ’/14.5.2010–
ΑΞ.2§1Δ» θαη ζηε δεφηενε ζεηνά ηεξ μκείαξ «ΠΓΗΚΑ ΑΘΘΜΔΑΝΜΡ, ΟΡΔΡΓΜΡ ΜΙΜΓΓΚΜΡΟ»,
εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ γέκκεζεξ
Ηάζε άιιμ επίζεμμ έγγναθμ, με ημ μπμίμ απμδεηθκφεηαη υηη μ αιιμδαπυξ γμκέαξ, έπεη ηεκ
γμκηθή μένημκα αοημφ.
θαη επηπιέμκ, γηα υιεξ ηηξ ςξ άκς θαηεγμνίεξ
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ360, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO361 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη362", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Γπηζεμαίκεηαη υηη, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 4 παν. 2 ηεξ ςξ άκς ΗΡΑ, ε αίηεζε ακακέςζεξ ηεξ άδεηαξ
δηαμμκήξ εκηαίμο ηφπμο θαη ημο εηδηθμφ δειηίμο ηαοηυηεηαξ μμμγεκμφξ οπμβάιιεηαη εκηυξ ημο
ηειεοηαίμο ηνημήκμο, πνμ ηεξ ιήλεξ ηςκ θαηεπμμέκςκ ηίηιςκ. Οε πενίπηςζε οπμβμιήξ ημο ςξ άκς
αηηήμαημξ, μεηά ηε ιήλε ηεξ ηζπφμξ αοηχκ, αοηυ ελεηάδεηαη ζφμθςκα με ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο
άνζνμο 2 ηεξ ΗΡΑ (ανπηθή πμνήγεζε) θαη ζοκεπχξ απαηηείηαη εθ κέμο πμνήγεζε εηδηθήξ ζεχνεζεξ
εηζυδμο.

360 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
361 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
362 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 1. ΙΓΘΕ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΩΚ ΕΕ ΝΞΜΛΓΚΖΗΩΚ ΑΞΩΚ - ΙΓΘΕ ΔΖΓΘΚΩΚ
ΜΞΓΑΚΖΟΙΩΚ - ΟΡΔΡΓΜΖ & ΠΓΗΚΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 2, πανάγναθμξ 1, ζεμείμ β363, ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ
Άνζνμ 34364 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ
30/12/2005, πνμθεημέκμο κα πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, πμο
ένπεηαη γηα κα ακαιάβεη οπενεζία ςξ μέιμξ δηπιςμαηηθήξ ή πνμλεκηθήξ ανπήξ, θαζχξ θαη ζημ/ζηε
ζφδογμ θαη ηα ακήιηθα ηέθκα ημο/ηεξ, απαηηείηαη πνμεγμφμεκε επίζεμε ακαθμίκςζε απυ ημ
Ρπμονγείμ Γλςηενηθχκ ημο θνάημοξ απμζημιήξ θαη ε ζφμθςκε γκχμε ηεξ Δηεφζοκζεξ
Γζημμηοπίαξ ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθχκ.
Ακηίζημηπα πνμθεημέκμο κα πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, πμο
ένπεηαη γηα κα ακαιάβεη οπενεζία ςξ μέιμξ Δηεζκμφξ Μνγακηζμμφ ή Γναθείμο Δηεζκμφξ
Μνγακηζμμφ, θαζχξ θαη ζημκ/ζηε ζφδογμ θαη ηα ακήιηθα ηέθκα ημο/ηεξ, απαηηείηαη ακηίζημηπε
επίζεμε ακαθμίκςζε απυ ηεκ ανμυδηα Δηεφζοκζε ή ημ Γναθείμ ημο Δηεζκμφξ Μνγακηζμμφ θαη ε
ζφμθςκε γκχμε ηεξ Δηεφζοκζεξ Γζημμηοπίαξ ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθχκ.
Οημοξ πνμακαθενυμεκμοξ μπμνεί κα πμνεγεζεί, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, «Ρ.Α. 4000/2005-ΑΞΘΞΜ 34»
μεηά απυ ζπεηηθή έγθνηζε ημο Ρπμονγείμο Γλςηενηθχκ θαη εάκ μη εκδηαθενυμεκμη πνμζθμμίζμοκ
ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ365, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO366 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη367", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).

363 Οι διατάξεισ του νόμου αυτοφ δεν ζχουν εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ προςϊπων, εκτόσ αν ορίηεται
διαφορετικά ςε επί μζρουσ διατάξεισ του:
β. τουσ διαπιςτευμζνουσ ςε Πρεςβείεσ, Προξενεία ι διεκνείσ οργανιςμοφσ με ζδρα τθν Ελλάδα υπαλλιλουσ, κακϊσ και
ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που προςλαμβάνονται ςτισ ωσ άνω υπθρεςίεσ ωσ διοικθτικό προςωπικό, ςτισ ςυηφγουσ και
τα τζκνα αυτϊν.
364 Για τθ χοριγθςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου ςε αλλοδαπό που ζρχεται για να αναλάβει υπθρεςία ωσ μζλοσ
διπλωματικισ ι προξενικισ αρχισ, ςτον/ςτθ ςφηυγο και τα ανιλικα τζκνα, απαιτείται προθγοφμενθ επίςθμθ ανακοίνωςθ
από το Τπουργείο Εξωτερικϊν του κράτουσ αποςτολισ και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Εξωτερικϊν.
Για τθ χοριγθςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου ςε αλλοδαπό που ζρχεται για να αναλάβει υπθρεςία ωσ μζλοσ Διεκνοφσ
Οργανιςμοφ ι Γραφείου Διεκνοφσ Οργανιςμοφ, ςτον/ςτθ ςφηυγο και τα ανιλικα τζκνα, απαιτείται αντίςτοιχθ επίςθμθ
ανακοίνωςθ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ ι το Γραφείο του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου
Εξωτερικϊν
365 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
366 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
367 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 2. ΔΕΙΜΟΖΜ ΟΡΙΦΓΞΜΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 45, πανάγναθμξ 1368, ημο Κ.3386/2005, με Ημηκή
Απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ Γζςηενηθχκ θαη Γλςηενηθχκ μπμνεί κα πμνεγεζεί άδεηα δηαμμκήξ ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, εθυζμκ αηηημιμγεμέκα ζοκηνέπμοκ ζημ πνυζςπυ ημο ιυγμη
δεμμζίμο ζομθένμκημξ 369. Ιε βάζε ηα πνμβιεπυμεκα ζημ Άνζνμ 33370 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ
Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 ζημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, εθυζμκ
εονίζθμκηαη εθηυξ Γιιάδμξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ημο ζογθεθνημέκμο Άνζνμο ζημ
μπμίμ βαζίδεηαη ημ αίηεμα «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 45§1».
Ε εκ ιυγς ζεχνεζε δφκαηαη κα πμνεγείηαη αθμφ πενηέιζεη ζημ Ννμλεκείμ, μέζς ημο Ρπμονγείμο
Γλςηενηθχκ, ακηίγναθμ ηεξ πνμακαθενυμεκεξ Ημηκήξ Απυθαζεξ ηςκ Ρπμονγχκ Γζςηενηθχκ θαη
Γλςηενηθχκ ή Απυθαζε, ημο θαηά πενίπηςζε ανμυδημο θμνέα, με ηεκ μπμία πηζημπμηείηαη ε
φπανλε ιυγςκ δεμμζίμο ζομθένμκημξ θαη εγθνίκεηαη ε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ γηα ημ ιυγμ αοηυ
θαη μ εκδηαθενυμεκμξ αιιμδαπυξ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ371, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO372 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη373", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
368 Με απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και Εξωτερικϊν χορθγείται άδεια
διαμονισ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, εφόςον αιτιολογθμζνα ςυντρζχει δθμόςιο ςυμφζρον. Η ανωτζρω άδεια διαμονισ
παρζχει ςτον υπικοο τρίτθσ χϊρασ δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Η άδεια διαμονισ χορθγείται για χρονικό
διάςτθμα ενόσ ζτουσ και μπορεί να ανανεϊνεται για ιςόχρονο διάςτθμα. Η αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ διαμονισ
τθσ παραγράφου αυτισ υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ.
369 Κατά κανόνα θ εν λόγω ΚΤΑ ςυνιςτά ατομικι διοικθτικι πράξθ και εκδίδεται μετά τθν είςοδο του αλλοδαποφ ςτθ
χϊρα.
370 Με τθν επιφφλαξθ τθσ κατά το άρκρο 45 παράγραφοσ 1 του Ν. 3386/2005 προβλεπόμενθσ Κοινισ Τπουργικισ
Απόφαςθσ, για τθ χοριγθςθ εκνικισ κεϊρθςθσ ειςόδου για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ
ευρίςκεται εκτόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, πρζπει να ζχει περιζλκει ςτθν αρμόδια διπλωματικι ι προξενικι αρχι απ’
ευκείασ από τθ Διεφκυνςθ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ θ απόφαςθ τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ εκνικισ αρχισ με τθν οποία πιςτοποιείται θ φπαρξθ λόγου
δθμοςίου ςυμφζροντοσ και εγκρίνεται θ χοριγθςθ άδειασ διαμονισ ςτον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό για το λόγο αυτό.
371 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
372 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
373 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 45, πανάγναθμξ 2374 ημο Κ.3386/2005 θαη ημ Άνζνμ
33375 ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ
30/12/2005 ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ
ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ
ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18
εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη
οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε
άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ376.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρήξ ημοξ
δεκ ζα επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ
αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ
45§2 ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ377, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO378 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ πίκαθα ηςκ ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηάβαζε ηςκ
ελςηενηθχκ ζοκυνςκ θαη επηδέπμκηαη ζεχνεζε, με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία πνέπεη κα
οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
374 Οι παραπάνω υπικοοι τρίτων χωρϊν μποροφν να ςυνοδεφονται και από τα κατά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 54
μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ, ςτα οποία χορθγείται ατομικι άδεια διαμονισ που λιγει ταυτόχρονα με τθν άδεια διαμονισ
των ςυντθροφντων.
375 Αντίςτοιχθ εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου δφνανται επίςθσ να λάβουν και τα μζλθ τθσ οικογζνειασ του ωσ άνω αλλοδαποφ,
όπου αυτό απαιτείται, και όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ‘Άρκρο 54 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, εφόςον τον ςυνοδεφουν, υπό τον
όρο ότι τα ζξοδα διαβίωςθσ και ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψισ τουσ δεν κα επιβαρφνουν το εκνικό ςφςτθμα πρόνοιασ.
Ο ςυηυγικόσ ι οικογενειακόσ δεςμόσ αποδεικνφεται με πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
376 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
377 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
378 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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B - 3. ΑΚΘΞΩΝΖΟΠΖΗΜΖ ΘΜΓΜΖ
ΝΞΜΟΩΝΑ ΠΑ ΜΝΜΖΑ ΦΖΘΜΛΓΚΜΡΚΠΑΖ ΟΓ ΖΔΞΡΙΑΠΑ ΕΕ ΟΓ ΚΜΙΖΗΑ ΝΞΜΟΩΝΑ
ΗΜΖΚΩΦΓΘΜΡΟ ΟΗΜΝΜΡ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 44, πανάγναθμξ 1379, εδάθημ γ380, ημο Κ.3386/2005,
υπςξ αοηυ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 42 παν. 1 Κ. 3907/2011, με Ημηκή Απυθαζε ηςκ
Γζςηενηθχκ, Απμθέκηνςζεξ θαη Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ θαη Γνγαζίαξ θαη Ημηκςκηθήξ
Αζθάιηζεξ μπμνεί κα πμνεγεζεί άδεηα δηαμμκήξ ζε ακειίθμοξ πμο απμδεδεηγμέκα πνήδμοκ
πνμζηαηεοηηθχκ μέηνςκ θαη θηιμλεκμφκηαη απυ ηδνφμαηα ή άιια κμμηθά πνυζςπα θμηκςθειμφξ
ζθμπμφ, εθυζμκ ε επηζηνμθή ημοξ ζε αζθαιέξ πενηβάιιμκ είκαη αδφκαηε 381.
Οημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, με βάζε ηα πνμβιεπυμεκα ζημ Άνζνμ 32382 ηεξ
Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005 μπμνεί κα
πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 44§1γ».
Ε εκ ιυγς ζεχνεζε πμνεγείηαη εθυζμκ μη εκδηαθενυμεκμη πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή
Ανπή:
Βεβαίςζε ηδνφμαημξ ή κμμηθμφ πνμζχπμο θμηκςθειμφξ ζθμπμφ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη ε
θηιμλεκία θαη ε θάιορε ηςκ ελυδςκ δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ.
Έγγναθμ εηζαγγειηθήξ ανπήξ με ημ μπμίμ παναγγέιιεηαη ε ημπμζέηεζε ημο ακειίθμο ζημ ίδνομα
ή κμμηθυ πνυζςπμ θμηκςθειμφξ ζθμπμφ.
Ηαηαζηαηηθυ ιεηημονγίαξ ζημ μπμίμ πνμβιέπεηαη μ ζθμπυξ ημο ηδνφμαημξ ή ΦΓΗ ίδνοζεξ θαη
ιεηημονγίαξ ημο κμμηθμφ πνμζχπμο.
Απυθαζε δημνηζμμφ ημο κυμημμο εθπνμζχπμο ημο ηδνφμαημξ ή μνγάκμο δημίθεζεξ ημο κμμηθμφ
πνμζχπμο,
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ παναμμκήξ383,
ζοκμδεουμεκε από μία πρόζθαηη, έγτρωμη, θωηογραθία ηοσ αιηούνηος, η οποία θα πρέπει να πληροί ηις

ζτεηικές προδιαγραθές ποσ ηάζζονηαι από ηον ICAO384 και περιλαμβάνονηαι ζηο «Παράρηημα 2» ηης
Εγκσκλίοσ.

Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη385", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
379 Με απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ, επιτρζπεται να χορθγείται
άδεια διαμονισ για λόγουσ ανκρωπιςτικισ φφςεωσ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν.
380 Ενιλικοι, κφματα ενδοοικογενειακισ βίασ ι ανίκανοι να επιμελθκοφν των υποκζςεϊν τουσ εξαιτίασ λόγων υγείασ ι
ανιλικοι που αποδεδειγμζνα χριηουν προςτατευτικϊν μζτρων και φιλοξενοφνται από ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα
κοινωφελοφσ ςκοποφ, εφόςον θ επιςτροφι τουσ ςε αςφαλζσ περιβάλλον είναι αδφνατθ
381 Κατά κανόνα θ εν λόγω ΚΤΑ ςυνιςτά ατομικι διοικθτικι πράξθ και εκδίδεται μετά τθν είςοδο του αλλοδαποφ ςτθ
χϊρα.
382 Για τισ περιπτϊςεισ του Άρκρου 44 παρ. 1 εδ. γϋ του ν. 3386/2005, δφναται να χορθγθκεί εκνικι κεϊρθςθ ειςόδου,
εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ ευρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ, ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ αλλοδαπϊν:
πρόςωπα τα οποία φιλοξενοφνται ςε Ιδρφματα ι ςε νομικά πρόςωπα κοινωφελοφσ ςκοποφ.
383 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
384 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
385 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
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B - 4. ΑΚΘΞΩΝΖΟΠΖΗΜΖ ΘΜΓΜΖ
ΑΚΕΘΖΗΜΖ ΡΝΜ ΠΕΚ ΓΝΖΙΓΘΓΖΑ ΓΘΘΕΚΖΗΩΚ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΩΚ ΕΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΩΚ
ΚΜΙΖΙΩΟ ΔΖΑΙΓΚΜΚΠΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΕΕ ΟΓ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΡΖΜΘΓΟΖΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 44, πανάγναθμξ 1386, εδάθημ δ387 ημο Κ.3386/2005, υπςξ
αοηυ ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 42 παν. 1 Κ. 3907/2011, με Ημηκή Απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ
Γζςηενηθχκ, Απμθέκηνςζεξ θαη Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ θαη Γνγαζίαξ θαη Ημηκςκηθήξ
Αζθάιηζεξ μπμνεί κα πμνεγεζεί άδεηα δηαμμκήξ ζε αιιμδαπμφξ οπεθυμοξ ηνίηεξ πχναξ ακειίθμοξ,
ηεκ επημέιεηα ηςκ μπμίςκ έπμοκ ειιεκηθέξ μηθμγέκεηεξ ή μηθμγέκεηεξ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ με
κυμημε δηαμμκή ζηε χνα ή γηα ηα μπμία είκαη εθθνεμήξ δηαδηθαζία οημζεζίαξ388.
Α. Οημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, με βάζε ηα πνμβιεπυμεκα ζημ Άνζνμ 32389
ηεξ Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Γλςηενηθχκ με Α.Ν. 3497.3/550/ ΑΟ 4000 ηεξ 30/12/2005
μπμνεί κα πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05-ΑΞΘΞΜ 44§1δ»,
εάκ πνμζθμμηζζμφκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Όηακ πνόθεηηαη γηα ακήιηθα ηεκ επημέιεηα ηςκ μπμίςκ έπμοκ ειιεκηθέξ μηθμγέκεηεξ ή
μηθμγέκεηεξ οπεθόςκ ηνίηςκ πςνώκ με κόμημε δηαμμκή ζηεκ Γιιάδα:
Απυθαζε ειιεκηθήξ ή αιιμδαπήξ δηθαζηηθήξ ανπήξ με ακαγκςνηζμέκμ ημ δεδηθαζμέκμ ζηεκ
Γιιάδα, υπμο αοηυ απαηηείηαη, γηα ηεκ ακάζεζε ή παναπχνεζε ηεξ επημέιεηαξ.
Ρπεφζοκε δήιςζε μηθμγέκεηαξ υηη θηιμλεκεί θαη θαιφπηεη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη
ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ ημο ακειίθμο.
Αθνηβέξ θςημακηίγναθμ ηζπονήξ άδεηαξ δηαμμκήξ ημο αζθμφκημξ ηεκ επημέιεηα, υηακ
πνυθεηηαη γηα οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ ή θςημακηίγναθμ δειηίμο ηαοηυηεηαξ ζε πενίπηςζε πμο μ
αζθχκ ηεκ επημέιεηα είκαη Έιιεκαξ οπήθμμξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ390, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO391 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη 392", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
386 Με απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ, επιτρζπεται να χορθγείται
άδεια διαμονισ για λόγουσ ανκρωπιςτικισ φφςεωσ ςε υπθκόουσ τρίτων χωρϊν.
387 Ανιλικα, τθν επιμζλεια των οποίων ζχουν ελλθνικζσ οικογζνειεσ ι οικογζνειεσ υπθκόων τρίτων χωρϊν με νόμιμθ
διαμονι ςτθ Χϊρα ι για τα οποία είναι εκκρεμισ διαδικαςία υιοκεςίασ.
388 Κατά κανόνα θ εν λόγω ΚΤΑ ςυνιςτά ατομικι διοικθτικι πράξθ και εκδίδεται μετά τθν είςοδο του αλλοδαποφ ςτθ
χϊρα.
389 Για τισ περιπτϊςεισ του Άρκρου 44 παρ. 1 εδ. γϋ και δϋ του ν. 3386/2005, δφναται να χορθγθκεί εκνικι κεϊρθςθ
ειςόδου, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ ευρίςκεται εκτόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ, ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ αλλοδαπϊν:
Α. πρόςωπα τα οποία φιλοξενοφνται ςε Ιδρφματα ι ςε νομικά πρόςωπα κοινωφελοφσ ςκοποφ,
Β. ανιλικα τθν επιμζλεια των οποίων ζχουν Ελλθνικζσ οικογζνειεσ ι οικογζνειεσ υπθκόων τρίτων χωρϊν με νόμιμθ
διαμονι ςτθ χϊρα, και
Γ. ανιλικα για τα οποία είναι εκκρεμισ διαδικαςία υιοκεςίασ.
390 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
391 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
392 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή
ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ
Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ, μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ
επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.
Όηακ πνόθεηηαη γηα ακήιηθα γηα ηα μπμία είκαη εθθνεμήξ δηαδηθαζία οημζεζίαξ:
Βεβαίςζε υηη έπεη οπμβιεζεί αίηεζε εκχπημκ ηεξ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ανπήξ γηα ηεκ
οημζεζία ή βεβαίςζε υηη έπεη οπμβιεζεί αίηεζε γηα ακαγκχνηζε απυθαζεξ αιιμδαπήξ ανπήξ γηα
ηεκ οημζεζία θαζχξ θαη έθζεζε θμηκςκηθήξ οπενεζίαξ.
Ρπεφζοκε δήιςζε μηθμγέκεηαξ υηη θηιμλεκεί θαη θαιφπηεη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη
ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Αθνηβέξ θςημακηίγναθμ ηζπονήξ άδεηαξ δηαμμκήξ υηακ πνυθεηηαη γηα οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ
ή θςημακηί γναθμ δειηίμο ηαοηυηεηαξ ζε πενίπηςζε πμο μ οημζεηχκ είκαη Έιιεκαξ οπήθμμξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ393, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO394 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη395", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Β. Ιε βάζε ηεκ ίδηα δηαδηθαζία πμνεγείηαη εζκηθή ζεχνεζε εηζυδμο θαη ζε πενίπηςζε θαηά ηεκ
μπμία δηαθναηηθή οημζεζία πμο έπεη ηειεζζεί ελ μιμθιήνμο ζηεκ αιιμδαπή, εθθνεμεί πνμξ
ακαγκχνηζε απυ ηηξ ειιεκηθέξ δηθαζηηθέξ ανπέξ, θαη δεηείηαη ε είζμδμξ ημο οημζεημφμεκμο ηέθκμο
θαη ε ζοκαθυιμοζε κμμημμπμίεζε ηεξ δηαμμκήξ ημο ζηεκ Γιιάδα έςξ ηεκ έθδμζε ηεξ ζπεηηθήξ
απυθαζεξ.
Γ. Απυ 1.1.2010 ηέζεθε ζε ηζπφ μ Κ. 3765/2009396, με ημκ μπμίμ θονχζεθε ε «Οφμβαζε γηα ηεκ
πνμζηαζία ηςκ παηδηχκ θαη ηε ζοκενγαζία ζπεηηθά με ηε δηαθναηηθή οημζεζία» πμο οπμγνάθεθε ζηε
άγε ζηηξ 29.5.1993397398.

393 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
394 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
395 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
396 ΦΕΚ Α’ 101/2009
397 The Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry
Adoption
398 Οι χϊρεσ που ζχουν κυρϊςει τθν εν λόγω φμβαςθ, εμφαίνονται ςτθν ιςτοςελίδα
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45. τθν ίδια ιςτοςελίδα αναγράφονται οι Κεντρικζσ Αρχζσ
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Οημοξ ακειίθμοξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, γηα ημοξ μπμίμοξ έπεη εθθηκήζεη δηαθναηηθή οημζεζία ζημ
πιαίζημ ηεξ ακςηένς Οφμβαζεξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε
εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Κ.3386/05ΑΞΘΞΜ 44§1δ», εάκ πνμζθμμηζζμφκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Γπίζεμμ έγγναθμ ηεξ ανμυδηαξ ανπήξ ηεξ πχναξ πνμέιεοζεξ ημο ακειίθμο, απυ ημ μπμίμ
πνμθφπηεη υηη πιενμφκηαη μη πνμτπμζέζεηξ πμο μνίδεη ε πνμακαθενυμεκε Οφμβαζε ηεξ άγεξ γηα
ηε μεηάβαζε ημο ακειίθμο ζηε πχνα οπμδμπήξ.
Βεβαίςζε ημο οπμρήθημο ζεημφ γμκέα ή ηςκ οπμρήθηςκ ζεηχκ γμκέςκ απυ θμηκμφ υηη
ακαιαμβάκμοκ ηε θηιμλεκία θαη πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη ελυδςκ
κμζειείαξ ημο αιιμδαπμφ.
Ακηίγναθμ εκ ηζπφ άδεηαξ δηαμμκήξ ζε πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία ηεκ επημέιεηα
ακαιαμβάκεη μηθμγέκεηα οπεθυςκ ηνίηεξ πχναξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ399, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO400 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη401", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.

των ςυμβαλλομζνων μερϊν, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ
φμβαςθ.
399 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
400 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
401 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 5. ΓΘΓΘΜΚΠΖΗΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 10402 ημο Ν.Δ. 101/2008403 «πενί εκανμμκίζεςξ ηεξ
ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηηξ πνμβιέρεηξ ηεξ Μδεγίαξ 2004/114/ΓΗ404 ζπεηηθά με ηηξ πνμτπμζέζεηξ
θαη ημοξ θακυκεξ εηζυδμο θαη δηαμμκήξ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ ζηεκ Γιιεκηθή Γπηθνάηεηα με ζθμπυ
ηηξ ζπμοδέξ ή ηεκ εζειμκηηθή οπενεζία», αιιμδαπυξ, πμο έπεη γίκεη δεθηυξ ζε πνυγναμμα
εζειμκηηθήξ οπενεζίαξ405, δηάνθεηαξ άκς ηςκ ηνηχκ μεκχκ, μπμνεί κα ιάβεη, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε
δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Ν.Δ.
101/2008–ΑΞΘΞΜ 4», εάκ πνμζθμμίζεη:
Ρπεφζοκε δήιςζε, με ηεκ μπμία μ θμνέαξ οιμπμίεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ εζειμκηηθήξ
οπενεζίαξ ακαιαμβάκεη πιήνςξ ηα έλμδα ηαληδίμο, δηαβίςζεξ, θαηαιφμαημξ, επακαπαηνηζμμφ θαη
ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, θαζχξ θαη θάζε άιιε δαπάκε πμο ζα πνμθφρεη θαηά ηε δηάνθεηα
δηαμμκήξ ημο εζειμκηή ζηεκ Γιιάδα, πενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ελυδςκ ηοπυκ εθπαίδεοζήξ ημο γηα
ηεκ εθπιήνςζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημο θαη ε μπμία πενηιαμβάκεη επίζεξ, πενηγναθή ηςκ θαζεθυκηςκ
ημο θαη ηςκ υνςκ άζθεζήξ ημοξ, θαζχξ θαη ημο ςνανίμο ενγαζίαξ ημο,
Ακηίγναθμ αζθαιηζηενίμο ζομβμιαίμο αζηηθήξ εοζφκεξ, πμο έπεη ζοκάρεη μ θμνέαξ
οιμπμίεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ εζειμκηηθήξ οπενεζίαξ, γηα μπμηαδήπμηε αλίςζε απμδεμίςζεξ ήζειε
πνμβάιεη μ εζειμκηήξ εηξ βάνμξ ημο ηδίμο ή ηνίηςκ, θαηά ηε δηάνθεηα πανμπήξ ηεξ εζειμκηηθήξ
οπενεζίαξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ406, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO407 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη408", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Νηζημπμηεηηθυ, εάκ δεκ πνμθφπηεη απυ ημ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ, υηη έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ
έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο.
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή θαηάζηαζε ημο
αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη
πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε
δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ
ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ.

402 Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει γίνει δεκτόσ ςε πρόγραμμα εκελοντικισ υπθρεςίασ, διάρκειασ άνω των τριϊν
μθνϊν, γίνεται δεκτόσ για διαμονι ςτθν Ελλάδα, εφόςον ζχει λάβει ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου για το ςκοπό αυτό.
403 Φφλλο 157 / Σεφχοσ Α’ / 31 Ιουλίου 2008.
404 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 375/12 τθσ 23.12.2004.
405Πρόγραμμα δραςτθριοτιτων αλλθλεγγφθσ που βαςίηεται ςε εκνικό ι κοινοτικό πρόγραμμα και επιδιϊκει ςτόχουσ
γενικοφ ενδιαφζροντοσ.
406 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
407 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
408 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη
υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με ηα δηεζκή
δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ, μεηαδμηηθέξ ή
παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.
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B - 6. ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΠΕΟ ΖΑΝΩΚΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ ΑΘΕΚΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 5301/29.03.06409 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ
μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα απαζπμιεζεί ςξ
εθπαηδεοηηθυξ ζηεκ Ζαπςκηθή Οπμιή Αζεκχκ410, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία
θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ»
ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 5301/29.03.06-Ζ.Ο.Α», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ
ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Απυθαζε ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ ημο Ρπμονγείμο Γζκηθήξ Ναηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ γηα ηεκ
έγθνηζε άδεηαξ δηδαζθαιίαξ γηα ημ οπυρε ζπμιηθυ έημξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ411, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO412 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη413", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ θίκδοκμ
γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ
ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη
υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με ηα δηεζκή
δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ, μεηαδμηηθέξ ή
παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε, με ηεκ
μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ
ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 5301/29-03-06, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ,
ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ πανάγναθμ 1 ημο
άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ
18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ

409 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006.
410 Mε βάςθ τθν ΑΠ Φ.63574/10501/02/1.5.2002 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ υπιχκθςαν ςτισ
ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του Ν. 2910/01 οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί τθσ Ιαπωνικισ χολισ Ακθνϊν (ΦΕΚ
378/Β’).
411 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
412 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
413 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο
ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ414.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 5301/29.03.06Ζ.Ο.Α/ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ415, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO416 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη417", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

414 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
415 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
416 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
417 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 7. ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΠΩΚ ΟΜΘΩΚ ΑΙΓΞΖΗΑΚΖΗΕΟ ΝΑΞΜΖΗΖΑΟ ΑΘΕΚΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 5301/29.03.06418 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ,
μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα απαζπμιεζεί ςξ
εθπαηδεοηηθυξ ζε Οπμιή ηεξ Αμενηθακηθήξ Νανμηθίαξ Αζεκχκ419, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ
αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α
5301/29.03.06-Ο.Α.Ν.Α», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Απυθαζε ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ ημο Ρπμονγείμο Γζκηθήξ Ναηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ
γηα ηεκ έγθνηζε άδεηαξ δηδαζθαιίαξ γηα ημ οπυρε ζπμιηθυ έημξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ420, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO421 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη422", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 5301/29-03-06, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ,
ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ πανάγναθμ 1 ημο
άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ
418 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006
419 Mε βάςθ τθν ΑΠ Φ.63574/2657/5.2.2002 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ υπιχκθςαν ςτισ
ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του Ν. 2910/01 οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτθρίων των χολϊν
Αμερικανικισ Παροικίασ Ακθνϊν (ΦΕΚ 128/Β’).
420 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
421 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
422 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ
θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ
ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ423.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 5301/29.03.06Ο.Α.Ν.Α/ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ424, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO425 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη426", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

423 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
424 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
425 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
426 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 8. ΠΜΡΞΗΜΖ ΙΓΠΑΗΘΕΠΜΖ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΟΠΑ ΙΓΖΜΚΜΠΖΗΑ ΟΜΘΓΖΑ ΠΕΟ
ΘΞΑΗΕΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 5301/29.03.06427 ζε Πμφνθμ οπήθμμ, μ μπμίμξ
επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα απαζπμιεζεί ςξ
μεηαθιεηυξ εθπαηδεοηηθυξ ζε μεημκμηηθυ ζπμιείμ ηεξ Θνάθεξ428, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ
αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α
5301/29.03.06-Π.Ι.Γ», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ429, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO430 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη431", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 5301/29-03-06, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ,
ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ πανάγναθμ 1 ημο
άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ
18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ
θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ
ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ432.

427 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006
428 Mε βάςθ τθν ΑΠ Φ.63574/22686/02/31.12.2002 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ, Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων και Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ υπιχκθςαν ςτισ
ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του Ν. 2910/01 οι Σοφρκοι μετακλθτοί εκπαιδευτικοί ςτα μειονοτικά χολεία τθσ
Θράκθσ (ΦΕΚ 11/Β’)
429 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
430 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
431 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
432 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανθλίκων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, πζραν των ανθλίκων
τζκνων αυτοφ με τθ ςφηυγο με τθν οποία ζχει ιδθ επανενωκεί ςτθ Χϊρα. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
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Οηα άημμα αοηά μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε,
εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 5301/29.03.06-Π.Ι.Γ/ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ
πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ433, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO434 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη435", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.

433 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
434 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
435 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 9. ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ ΜΖ ΜΝΜΖΜΖ ΔΖΓΙΓΚΑΚ, ΚΜΙΖΙΩΟ, ΟΠΜ
ΝΑΞΓΘΘΜΚ, ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΓΖΑ ΘΜΓΜΡΟ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΗΕΟ ΓΝΑΚΓΚΩΟΕΟ ΗΑΖ
ΑΚΑΩΞΕΟΑΚ, ΑΝΜΔΓΔΓΖΓΙΓΚΑ, ΑΝΜ ΠΕΚ ΩΞΑ ΓΖΑ ΚΑ ΦΜΖΠΕΟΜΡΚ ΟΓ Α.Γ.Ζ.
ΩΞΑΟ ΠΜΡ ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΡ, ΑΝΜ ΠΜ ΜΝΜΖΜ ΗΑΖ ΑΝΜΦΜΖΠΕΟΑΚ, ΕΕ ΓΖΑ ΠΕΚ
ΓΗΝΘΕΞΩΟΕ ΠΩΚ ΟΠΞΑΠΖΩΠΖΗΩΚ ΠΜΡΟ ΡΝΜΞΓΩΟΓΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 13096/20.06.07436 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ
μπμίμξ δηέμεκε, κμμίμςξ, ζημ πανειζυκ, ζηεκ Γιιάδα γηα ιυγμοξ μηθμγεκεηαθήξ επακέκςζεξ, θαη
ακαπχνεζε, απμδεδεηγμέκα, απυ ηε πχνα γηα κα θμηηήζεη ζε Α.Γ.Ζ. πχναξ ημο ελςηενηθμφ, απυ ημ
μπμίμ θαη απμθμίηεζε ή γηα ηεκ εθπιήνςζε ηςκ ζηναηηςηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ θαη μ μπμίμξ
επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 13096/20.06.07», εάκ
πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Αθνηβέξ θςημακηίγναθμ πηοπίμο Α.Γ.Ζ. ελςηενηθμφ ή βεβαίςζε ηςκ ανμμδίςκ ανπχκ ηεξ
πχναξ πνμέιεοζεξ ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη ε εθπιήνςζε ηςκ
ζηναηηςηηθχκ ημο οπμπνεχζεςκ.
Αθνηβέξ θςημακηίγναθμ πνμεγμφμεκεξ άδεηαξ δηαμμκήξ.
Αθνηβέξ θςημακηίγναθμ ηςκ ηζπομοζχκ αδεηχκ δηαμμκήξ ηςκ γμκέςκ ή βεβαηχζεςκ υηη
έπμοκ θαηαζέζεη εμπνυζεζμα πιήνε δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ ακακέςζή ημοξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ παναμμκήξ437,
ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα πιενμί
ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO438 θαη πενηιαμβάκμκηαη ζημ «Νανάνηεμα 2»
ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη439", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή θαηάζηαζε
ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη
πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε
δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε
βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.

436 ΦΕΚ 1263 /τ.Β’/24 Ιουλίου 2007
437 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
438 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
439 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
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B - 10. ΑΙΓΞΖΗΑΚΜΖ ΡΝΕΗΜΜΖ ΝΜΡ ΓΖΟΓΞΜΚΠΑΖ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΟΠΜ ΝΘΑΖΟΖΜ
ΠΩΚ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΩΚ ΠΜΡ ΑΙΓΞΖΗΑΚΖΗΜΡ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΡ ΖΔΞΡΙΑΠΜΟ
ΓΘΘΑΔΜΟ (ΖΔΞΡΙΑ FULBRIGHT).
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 16703/10.08.07 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηςκ Εκςμέκςκ
Νμιηηεηχκ ηεξ Αμενηθήξ, μ μπμίμξ έπεη γίκεη δεθηυξ ζε εθπαηδεοηηθυ ίδνομα ή άιιμ μνγακηζμυ
ζηεκ Γιιάδα, ζημ πιαίζημ ηςκ δναζηενημηήηςκ ημο Αμενηθακηθμφ Γθπαηδεοηηθμφ Ζδνφμαημξ
Γιιάδμξ (Ίδνομα Fulbright)440, θαη μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ
Γιιάδα μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή
ζεχνεζε, γηα ηε δηεθπεναίςζε ηεξ μπμίαξ δεκ θαηαβάιιμκηαη ηέιε, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ
ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α
16703/10.08.07», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ημο Αμενηθακηθμφ Γθπαηδεοηηθμφ Ζδνφμαημξ Γιιάδμξ (Ίδνομα Fulbright) υηη μ
εκδηαθενυμεκμξ έπεη γίκεη δεθηυξ ζε πνυγναμμά ημο, θαη ζηεκ μπμία ακαθένεηαη μ ζθμπυξ ημο
πνμγνάμμαημξ θαη ε δηάνθεηα δηαμμκήξ ημο ζογθεθνημέκμο πνμζχπμο, θαζχξ θαη υηη ημ Ίδνομα
ακαιαμβάκεη ηα έλμδα δηαμμκήξ θαη επηζηνμθήξ ημο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ441, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO442 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη443", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε

440 υμφωνία από 23 Απριλίου 1948, μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Κυβερνιςεωσ και τθσ Κυβερνιςεωσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν
τθσ Αμερικισ, περί τθσ χρθςιμοποιιςεωσ κεφαλαίων διατεκζντων ςυμφϊνωσ προσ τασ περί Παροχισ Πιςτϊςεωσ
υμφωνίασ, αίτινεσ υπεγράφθςαν τθ 16θ Μαΐου 1946, 25θ επτεμβρίου 1946, 4θ Οκτωβρίου 1946 και 6θ Ιανουαρίου
1948 μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Κυβερνιςεωσ και τθσ Κυβερνιςεωσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ, όπωσ κυρϊκθκε
με τον Ν. 3152/1955 (ΦΕΚ 64 Αϋ)
441 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
442 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
443 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πνμακαθενυμεκε Η.Ρ.Α 16703/10.08.07, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ ηα, θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο Άνζνμο 4444, ημο Ννμεδνηθμφ Δηαηάγμαημξ οπ’ ανηζ. 131/2006 μέιε ηεξ
μηθμγέκεηάξ ημοξ.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 16703/10.08.07ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ445, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO446 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη447", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
444 Ωσ μζλθ οικογζνειασ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ οικογενειακισ
επανζνωςθσ, νοοφνται:
α. Ο ζτεροσ των ςυηφγων, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κακϊσ και τα κάτω των 18 ετϊν άγαμα,
κοινά τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν νομίμωσ υιοκετθκεί ςτθν Ελλάδα ι με απόφαςθ που
είναι αυτοδικαίωσ εκτελεςτι ι ζχει κθρυχκεί εκτελεςτι ι ζχει αναγνωριςκεί το δεδικαςμζνο τθσ ςτθν Ελλάδα,
β. Σα λοιπά, κάτω των 18 ετϊν, άγαμα τζκνα του ςυντθροφντοσ ι του ετζρου των ςυηφγων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
τζκνων που ζχουν, κατά τα ανωτζρω, υιοκετθκεί, εφόςον θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ ζχει νομίμωσ ανατεκεί για μεν τα
τζκνα του ςυντθροφντοσ ςε αυτό, για δε τα τζκνα του ετζρου ςυηφγου ςτο ςφηυγο αυτόν.
445 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
446 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
447 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 11. ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜΖ ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΦΖΘΖΝΝΖΚΩΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΙΓ
ΓΝΩΚΡΙΖΑ «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)».
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 16343/21.07.08 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ,
μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα απαζπμιεζεί ςξ
εθπαηδεοηηθυξ ζημ ζπμιείμ ηςκ Φηιηππίκςκ ζηεκ Γιιάδα με επςκομία «KATIPUNAN
PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)», ζημ μπμίμ με βάζε ημ ανηζ.
117869/Δ2/07.11.2006 έγγναθμ ημο Ρπμονγείμο Γζκηθήξ Ναηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ έπεη
πμνεγεζεί πνμζςνηκή άδεηα ιεηημονγίαξ μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία
θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 16343/21.07.08», εάκ
πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Απυθαζε ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ ημο Ρπμονγείμο Γζκηθήξ Ναηδείαξ θαη Θνεζθεομάηςκ
γηα ηεκ έγθνηζε άδεηαξ δηδαζθαιίαξ γηα ημ οπυρε ζπμιηθυ έημξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ448, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO449 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη450", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πνμακαθενυμεκε Η.Ρ.Α 16343/21.07.08, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ ηα, θαηά

448 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
449 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
450 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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ηεκ πανάγναθμ 1 ημο Άνζνμο 4451, ημο Ννμεδνηθμφ Δηαηάγμαημξ οπ’ ανηζ. 131/2006 μέιε ηεξ
μηθμγέκεηάξ ημοξ.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 16343/21.07.08ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ452, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO453 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη454", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

451 Ωσ μζλθ οικογζνειασ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ οικογενειακισ
επανζνωςθσ, νοοφνται:
α. Ο ζτεροσ των ςυηφγων, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κακϊσ και τα κάτω των 18 ετϊν άγαμα,
κοινά τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν νομίμωσ υιοκετθκεί ςτθν Ελλάδα ι με απόφαςθ που
είναι αυτοδικαίωσ εκτελεςτι ι ζχει κθρυχκεί εκτελεςτι ι ζχει αναγνωριςκεί το δεδικαςμζνο τθσ ςτθν Ελλάδα,
β. Σα λοιπά, κάτω των 18 ετϊν, άγαμα τζκνα του ςυντθροφντοσ ι του ετζρου των ςυηφγων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
τζκνων που ζχουν, κατά τα ανωτζρω, υιοκετθκεί, εφόςον θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ ζχει νομίμωσ ανατεκεί για μεν τα
τζκνα του ςυντθροφντοσ ςε αυτό, για δε τα τζκνα του ετζρου ςυηφγου ςτο ςφηυγο αυτόν.
452 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
453 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
454 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 12. ΦΜΖΠΕΟΕ ΟΓ ΟΜΘΓΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΓΖΞΖΟΠΩΚ ΑΓΞΜΟΗΑΦΩΚ, ΜΖ
ΜΝΜΖΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΙΓ ΓΓΗΞΖΟΕ ΠΕΟ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΝΜΘΖΠΖΗΕΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΑΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 11762/17.06.08455 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, μ
μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα θμηηήζεη ζε Οπμιή
Γθπαίδεοζεξ πεηνηζηχκ αενμζθαθχκ456, ε μπμία ιεηημονγεί με έγθνηζε ηεξ Ρπενεζίαξ Νμιηηηθήξ
Αενμπμνίαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή
ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 11762/17.06.08», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Θεςνεμέκμ ακηίγναθμ απυ ηεκ Ρπενεζία Νμιηηηθήξ Αενμπμνίαξ ηεξ απυθαζεξ έγθνηζεξ
ιεηημονγίαξ ηεξ Οπμιήξ Γθπαίδεοζεξ πεηνηζηχκ αενμπιάκςκ, ζηεκ μπμία έπεη εγγναθεί μ οπήθμμξ
ηνίηεξ πχναξ.
Βεβαίςζε ηεξ Οπμιήξ Γθπαίδεοζεξ πεηνηζηχκ αενμπιάκςκ, ζηεκ μπμία έπεη εγγναθεί μ
οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ φρμξ ηςκ εηεζίςκ δηδάθηνςκ θαη απυδεηλε
γηα ηεκ θαηαβμιή απυ ημκ αηημφκηα πμζμφ ίζμο, ημοιάπηζημκ, με ημ έκα ηνίημ (1/3) αοηχκ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ παναμμκήξ457,
ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα πιενμί
ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO458 θαη πενηιαμβάκμκηαη ζημ «Νανάνηεμα 2»
ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη459", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή θαηάζηαζε
ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη
πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε
δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ
ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
455 ΦΕΚ 1126 /τ.Β’/ 18 Ιουνίου 2008.
456 φμφωνα με τθν Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ λειτουργοφν ςιμερα ςτθ χϊρα μασ επτά αεροπορικζσ ςχολζσ. το
Νομό Αττικισ θ OLYMPIC AVIATION FLIGHT TRAINING ACADEMY, θ GLOBAL AIR SERVICES SA, θ FLIGHT SIMULATOR CENTRE
LTD και θ DIDAVIA AVIATION TRAINING & SERVICES S.A), ςτο Νομό Ηρακλείου θ CRETAN EAGLE LTD, ςτο Νομό
Δωδεκανιςου θ F.A.S RHODES PILOTS ACADEMY και ςτο Νομό Καβάλασ θ EGNATIA AVIATION LTD.
457 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
458 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
459 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 13. ΟΠΓΘΓΩΟΕ ΗΜΖΚΩΚ ΠΓΚΖΗΩΚ ΓΞΑΙΙΑΠΓΖΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 22466/14.10.08, ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ,
μ μπμίμξ έπεη επηιεγεί κα ζηειεπχζεη Ημηκή Πεπκηθή Γναμμαηεία, ζημ πιαίζημ ηςκ Γπηπεηνεζηαθχκ
Ννμγναμμάηςκ ημο ζηυπμο «Γονςπασθή Γδαθηθή Οοκενγαζία», ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ
άνζνςκ 29, 30 θαη 33 πενίπηςζε (ε) ημο Κ. 3614/2007 (ΦΓΗ 267 Α’) πενί «Δηαπεηνίζεςξ,
ειέγπμο θαη εθανμμγήξ ακαπηοληαθχκ πανεμβάζεςκ γηα ηεκ πνμγναμμαηηθή πενίμδμ 2007-2013»
θαη μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά
απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε
εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α
22466/14.10.08», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Βεβαίςζε ηεξ Ημηκήξ Πεπκηθήξ Γναμμαηείαξ γηα ηα Γπηπεηνεζηαθά Ννμγνάμμαηα ημο
ζηυπμο «Γονςπασθή Γδαθηθή Οοκενγαζία» υηη μ αηηχκ έπεη γίκεη δεθηυξ γηα ηεκ ζηειέπςζε ηεξ
οπενεζίαξ, ζηεκ μπμία ακαθένεηαη μ ζθμπυξ ημο πνμγνάμμαημξ θαη ε δηάνθεηα δηαμμκήξ ημο
ζογθεθνημέκμο πνμζχπμο. Οηεκ ίδηα βεβαίςζε ζα πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη ημ μκμμαηεπχκομμ, ημ
παηνχκομμ, ε εμενμμεκία γέκκεζεξ θαη μ ανηζμυξ δηαβαηενίμο ημο εκδηαθενυμεκμο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ460, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO461 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη462", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πνμακαθενυμεκε Η.Ρ.Α 22466/14-10-08, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ ηα, θαηά
460 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
461 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
462 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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ηεκ πανάγναθμ 1 ημο Άνζνμο 4463, ημο Ννμεδνηθμφ Δηαηάγμαημξ οπ’ ανηζ. 131/2006 μέιε ηεξ
μηθμγέκεηάξ ημοξ.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 22466/14.10.08ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ464, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO465 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη466", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Πέιμξ, επηζεμαίκεηαη υηη ε αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ, οπμβάιιεηαη, πνηκ απυ ηε
ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ, ζηε Δ/κζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Νμιηηηθήξ ημο Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ, ε μπμία
θαη ηεκ ελεηάδεη θαηά πνμηεναηυηεηα.

463 Ωσ μζλθ οικογζνειασ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ οικογενειακισ
επανζνωςθσ, νοοφνται:
α. Ο ζτεροσ των ςυηφγων, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κακϊσ και τα κάτω των 18 ετϊν άγαμα,
κοινά τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν νομίμωσ υιοκετθκεί ςτθν Ελλάδα ι με απόφαςθ που
είναι αυτοδικαίωσ εκτελεςτι ι ζχει κθρυχκεί εκτελεςτι ι ζχει αναγνωριςκεί το δεδικαςμζνο τθσ ςτθν Ελλάδα,
β. Σα λοιπά, κάτω των 18 ετϊν, άγαμα τζκνα του ςυντθροφντοσ ι του ετζρου των ςυηφγων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
τζκνων που ζχουν, κατά τα ανωτζρω, υιοκετθκεί, εφόςον θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ ζχει νομίμωσ ανατεκεί για μεν τα
τζκνα του ςυντθροφντοσ ςε αυτό, για δε τα τζκνα του ετζρου ςυηφγου ςτο ςφηυγο αυτόν.
464 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
465 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
466 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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B - 14. ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΓ ΘΡΓΑΠΞΖΗΓΟ ΓΠΑΖΞΓΖΓΟ, ΓΓΗΑΠΑΟΠΕΙΓΚΓΟ ΟΓ
ΠΞΖΠΕ ΩΞΑ, ΠΕΟ ΙΕΠΞΖΗΕΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ
«ΑΚΩΚΡΙΜΟ ΓΠΑΖΞΖΑ ΠΟΖΙΓΚΠΩΚ ΠΖΠΑΚ».
Α. Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 22468/14.10.08 ζε οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ,
απαζπμιμφμεκμ ςξ δηεοζοκηηθυ ζηέιεπμξ (Γεκηθυξ Δηεοζοκηήξ, Δηεοζοκηήξ, Ρπμδηεοζοκηήξ ή
Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ) ζε ζογαηνηθή εηαηνεία, εγθαηεζηεμέκε ζε ηνίηε πχνα, ηεξ μεηνηθήξ
ειιεκηθήξ εηαηνείαξ, με ηεκ επςκομία «ΑΚΩΚΡΙΜΟ ΓΠΑΖΞΖΑ ΠΟΖΙΓΚΠΩΚ ΠΖΠΑΚ», μ
μπμίμξ απμζπάηαη γηα ζογθεθνημέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα ζηεκ έδνα ηεξ μεηνηθήξ ειιεκηθήξ
εηαηνείαξ, θαη επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά
απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε
εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α
22468/14.10.08», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Ννυζθαημ πηζημπμηεηηθυ ημο ανμυδημο θμνέα ηεξ πχναξ εγθαηάζηαζεξ ηεξ ζογαηνηθήξ
εηαηνείαξ γηα ηεκ μεημπηθή ζφκζεζε θαη ηεκ έδνα ηεξ εηαηνείαξ, επίζεμα ζεςνεμέκμο θαη
επηθονςμέκμο, απυ ημ μπμίμ ζα πηζημπμηείηαη υηη ε εηαηνεία πνμέιεοζεξ ημο ενγαδμμέκμο
απμηειεί ζογαηνηθή ηεξ ειιεκηθήξ εηαηνείαξ.
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ απυζπαζεξ μεηαλφ ηεξ ζογαηνηθήξ εηαηνείαξ θαη
ηεξ μεηνηθήξ ειιεκηθήξ, ζηεκ έδνα ηεξ μπμίαξ απμζπάηαη μ ενγαδυμεκμξ, απυ ηεκ μπμία ζα
πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυζπαζεξ ζηεκ Γιιάδα θαη ε ζέζε εοζφκεξ ζηεκ ζογαηνηθή
εηαηνεία ημο εκδηαθενυμεκμο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Γπηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ με ηεκ εηαηνεία ζηεκ μπμία
απμζπάηαη, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ε ζέζε εοζφκεξ ζηεκ
Γηαηνεία ημο εκδηαθενυμεκμο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ μη μπμίεξ δεκ
μπμνεί κα είκαη μηθνυηενεξ απυ αοηέξ ηεξ θιαδηθήξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ ή ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε
υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε Γνγαζίαξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ467, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO468 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη469", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
467 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
468 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
469 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε ή Βεβαίςζε ηεξ Γηαηνείαξ ή ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο ηεξ υηη ε Γηαηνεία
ακαιαμβάκεη ηεκ πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ θαηά
ημ δηάζηεμα ηεξ απαζπυιεζεξ ζηεκ Γιιάδα.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πνμακαθενυμεκε Η.Ρ.Α 22468/14-10-08, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ ηα, θαηά
ηεκ πανάγναθμ 1 ημο Άνζνμο 4470, ημο Ννμεδνηθμφ Δηαηάγμαημξ οπ’ ανηζ. 131/2006 μέιε ηεξ
μηθμγέκεηάξ ημοξ.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 22468/14.10.08ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ ημπηθχκ ανμυδηςκ ανπχκ απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ471, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO472 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη473", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
470 Ωσ μζλθ οικογζνειασ υπθκόου τρίτθσ χϊρασ που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο τθσ οικογενειακισ
επανζνωςθσ, νοοφνται:
α. Ο ζτεροσ των ςυηφγων, εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κακϊσ και τα κάτω των 18 ετϊν άγαμα,
κοινά τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν νομίμωσ υιοκετθκεί ςτθν Ελλάδα ι με απόφαςθ που
είναι αυτοδικαίωσ εκτελεςτι ι ζχει κθρυχκεί εκτελεςτι ι ζχει αναγνωριςκεί το δεδικαςμζνο τθσ ςτθν Ελλάδα,
β. Σα λοιπά, κάτω των 18 ετϊν, άγαμα τζκνα του ςυντθροφντοσ ι του ετζρου των ςυηφγων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
τζκνων που ζχουν, κατά τα ανωτζρω, υιοκετθκεί, εφόςον θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ ζχει νομίμωσ ανατεκεί για μεν τα
τζκνα του ςυντθροφντοσ ςε αυτό, για δε τα τζκνα του ετζρου ςυηφγου ςτο ςφηυγο αυτόν.
471 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
472 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
473 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε, με ηεκ
μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε
Β. Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 22468/14-10-08 οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ
απαζπμιείηαη ζε ζογαηνηθή εηαηνεία, εγθαηεζηεμέκε ζε ηνίηε πχνα, ηεξ μεηνηθήξ ειιεκηθήξ
εηαηνείαξ, με ηεκ επςκομία «ΑΚΩΚΡΙΜΟ ΓΠΑΖΞΖΑ ΠΟΖΙΓΚΠΩΚ ΠΖΠΑΚ» θαη μ μπμίμξ
απμζπάηαη γηα ιυγμοξ εθπαίδεοζεξ θαη γηα πνμκηθυ δηάζηεμα μέπνη έλη μήκεξ ζηεκ έδνα ηεξ
μεηνηθήξ εηαηνείαξ θαη μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα μπμνεί κα
πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με
ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ
μκείαξ «Η.Ρ.Α 22468/14.10.08» εάκ o εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή
Ανπή:
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ απυζπαζεξ μεηαλφ ηεξ ζογαηνηθήξ εηαηνείαξ θαη
ηεξ μεηνηθήξ ειιεκηθήξ, ζηεκ έδνα ηεξ μπμίαξ απμζπάηαη μ ενγαδυμεκμξ, ζηεκ μπμία ακαθένεηαη
ημ μκμμαηεπχκομμ θαη ε εηδηθυηεηά ημο ενγαδμμέκμο πμο απμζπάηαη, ημ πνμκηθυ δηάζηεμα ηεξ
απυζπαζεξ, θαζχξ θαη ε ακάιερε ηςκ ελυδςκ δηαμμκήξ, θαη επηζηνμθήξ ημο.
Γπηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ με ηεκ εηαηνεία, ζηεκ μπμία
απμζπάηαη, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ θαη μη μεκηαίεξ
απμδμπέξ μη μπμίεξ δεκ μπμνεί κα είκαη μηθνυηενεξ απυ αοηέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε υπςξ
θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε θιαδηθή ζφμβαζε ενγαζίαξ ή ηεκ Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή
Οφμβαζε Γνγαζίαξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ474, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO475 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη476", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
474 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
475 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
476 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε ή Βεβαίςζε ηεξ Γηαηνείαξ ή ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο ηεξ υηη ε Γηαηνεία
ακαιαμβάκεη ηεκ πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ θαηά
ημ δηάζηεμα ηεξ απαζπυιεζεξ ζηεκ Γιιάδα.
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B - 15. ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΠΕΚ ΓΠΑΖΞΓΖΑ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «ARGO
ΑΚΩΚΡΙΕ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ» ΗΑΖ ΔΖΑΗΞΖΠΖΗΜ ΠΖΠΘΜ «ARGO AIRWAYS»
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 13689/26 Ιαΐμο 2009477 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ
πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα απαζπμιεζεί
ςξ πηιυημξ, μεπακηθυξ αενμζθαθχκ, ακηηπνυεδνμξ θαη δηεοζοκηήξ ζηεκ εηαηνεία με ηεκ επςκομία
«ARGO ΑΚΩΚΡΙΕ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ478» θαη δηαθνηηηθυ ηίηιμ «ARGO AIRWAYS»,
μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με
ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ
«Η.Ρ.Α 13689/26.05.09», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ με ηεκ εηαηνεία «ARGO ΑΚΩΚΡΙΕ
ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ» θαη δηαθνηηηθυ ηίηιμ «ARGO AIRWAYS», απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη
ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ημ είδμξ ηεξ ενγαζίαξ θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ μη μπμίεξ πνέπεη
κα είκαη ακχηενεξ απυ αοηέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε, υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή
Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε Γνγαζίαξ ή ακηίγναθμ ημο ΦΓΗ δεμμζίεοζεξ ημο δημνηζμμφ ημο
ακηηπνμέδνμο.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ479, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO480 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη481", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.

477 ΦΕΚ 1060 /τ.Β’/ 2 Ιουνίου 2009.
478 H ςφςταςθ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ, με τθν επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΤΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ARGO AIRWAYS», δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ αρικ. 13402/22.11.2007, τεφχοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εταιρειϊν
Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ.
Με το αρικ. ΤΠΑ/Δ2/Γ/464/15.01.2009 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Πτθτικϊν Προτφπων τθσ Τπθρεςίασ Πολιτικισ Αεροπορίασ,
βεβαιϊνεται ότι θ εταιρεία «ARGO AIRWAYS» ζχει υποβάλλει αίτθςθ από 16.01.2008 για χοριγθςθ άδειασ
Αερομεταφορζα και άδειασ Εκμετάλλευςθσ.
479 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
480 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
481 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 13689/26 Ιαΐμο 2009, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ
ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ
πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 4 ημο Ν.Δ 131/2006482 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ έηενμξ ηςκ
ζοδφγςκ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο, θαζχξ θαη ηα θάης ηςκ 18 εηχκ
άγαμα, θμηκά ηέθκα ημοξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη εθείκςκ πμο έπμοκ κμμίμςξ οημζεηεζεί ζηεκ
Γιιάδα ή με απυθαζε πμο είκαη αοημδηθαίςξ εθηειεζηή ή έπεη θενοπζεί εθηειεζηή ή έπεη
ακαγκςνηζζεί ημ δεδηθαζμέκμ ηεξ ζηεκ Γιιάδα, ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ ηέθκςκ πμο έπμοκ, θαηά ηα
ακςηένς, οημζεηεζεί, εθυζμκ ε άζθεζε ηεξ επημέιεηαξ έπεη κμμίμςξ ακαηεζεί γηα μεκ ηα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ζε αοηυ, γηα δε ηα ηέθκα ημο εηένμο ζοδφγμο ζημ ζφδογμ αοηυκ483.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 13689/26.05.09ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ αιιμδαπχκ ανμυδηςκ ανπχκ μεηαθναζμέκμ
θαη επηθονςμέκμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ484, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO485 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη486", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε, ακελανηήηςξ
πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο δεμημονγμφκ
θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη επί μένμοξ
πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή ζομπενηθμνά
ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με
ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,

482 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ
επανζνωςθσ» (Φ.Ε.Κ. 143/Αϋ)
483 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανιλικων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, εκτόσ των
περιπτϊςεων που του/τθσ ζχει ανατεκεί νομίμωσ θ επιμζλεια. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο που
ηει μαηί του/τθσ ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
484 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
485 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
486 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή
πενίζαιρε.
Γπηζεμαίκεηαη υηη ε αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ, ηςκ πνμακαθενμμέκςκ οπμβάιιεηαη,
πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ, ζηε Δ/κζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Νμιηηηθήξ ημο Ρπμονγείμο
Γζςηενηθχκ.
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B - 16. ΑΝΑΟΜΘΜΡΙΓΚΜΖ ΟΠΕΚ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΠΑΖΞΓΖΑ ΠΕΟ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑΟ
ΠΕΟ ΙΜΘΔΑΒΖΑΟ ΙΓ ΠΕΚ ΓΝΩΚΡΙΖΑ «AIR MOLDOVA»
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 17136 / 2 Ζμοιίμο 2009487 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ
πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα
απαζπμιεζεί ςξ κυμημμξ εθπνυζςπμξ, δηεοζοκηήξ, ζηέιεπμξ ή ενγαδυμεκμξ ζηεκ αενμπμνηθή
εηαηνεία ηεξ Δεμμθναηίαξ ηεξ Ιμιδαβίαξ με ηεκ επςκομία «AIR MOLDOVA», εηαηνεία ε μπμία
ιεηημονγεί ζηεκ Γιιάδα488 δοκάμεη δηαθναηηθήξ ζομθςκίαξ πμο έπεη θονςζεί με ημ Κ.
3306/2005489, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε,
εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 17136/02.07.09», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Γπηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ
πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ε ζέζε εοζφκεξ ζηεκ εηαηνία ημο εκδηαθενυμεκμο οπεθυμο ηνίηεξ
πχναξ θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ μη μπμίεξ δεκ ζα πνέπεη κα είκαη μηθνυηενεξ απυ αοηέξ ημο
ακεηδίθεοημο ενγάηε υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε
Γνγαζίαξ ή ακηίγναθμ απυθαζεξ ημο ανμυδημο μνγάκμο ηεξ εηαηνείαξ γηα ηεκ ηδηυηεηα ημοξ ςξ
κυμημςκ εθπνμζχπςκ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ490, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO491 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη492", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.

487 Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Κ.Τ.Α 26270 (ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/7 Νοεμβρίου 2011/ ςελ 36871.) «περί κακοριςμοφ τθσ
διαδικαςίασ και των προχποκζςεων υπαγωγισ ςτισ ρυκμίςεισ του Ν. 3386/2005 υπθκόων τρίτων χωρϊν, νομίμων
εκπροςϊπων, διευκυντϊν, ςτελεχϊν και λοιπϊν εργαηομζνων ςε αλλοδαπζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ
λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα δυνάμει διακρατικϊν ςυμφωνιϊν, που ζχουν κυρωκεί με νόμο», και ειδικότερα τθσ
παραγράφου 12 καταργικθκε θ κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ,
Εξωτερικϊν, Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Προςταςίασ και Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν 17136/09/02.07.2009 (ΦΕΚ
1372 /τ.Β’/ 10 Ιουλίου 2009). - Βλ. αναλυτικά τμιμα Β-18 τθσ παροφςθσ Εγκυκλίου
488 φμφωνα με το υπ’ αρικ. Δ1/Β/4168/03.12.2008 ζγγραφο του Σμιματοσ Διμερϊν Αεροπορικϊν υμφωνιϊν τθσ
Δ/νςθσ Αεροπορικισ Εκμετάλλευςθσ τθσ Τπθρεςίασ Πολιτικισ Αεροπορίασ βεβαιϊνεται ότι θ αεροπορικι εταιρεία με τθν
επωνυμία «AIR MOLDOVA» είναι ο διοριςμζνοσ αερομεταφορζασ από πλευράσ Μολδαβίασ για τθν εκτζλεςθ πτιςεων
μεταξφ των δφο κρατϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 3306/2005.
489 Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ αεροπορικϊν μεταφορϊν μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ
κυβζρνθςθσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Μολδαβίασ». του ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 /τ.Α’/ 27 Ιανουαρίου 2005).
490 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
491 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
492 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 17136/09 / 2 Ζμοιίμο 2009, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ
ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ
πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 4 ημο Ν.Δ 131/2006493 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ έηενμξ ηςκ
ζοδφγςκ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο, θαζχξ θαη ηα θάης ηςκ 18 εηχκ
άγαμα, θμηκά ηέθκα ημοξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη εθείκςκ πμο έπμοκ κμμίμςξ οημζεηεζεί ζηεκ
Γιιάδα ή με απυθαζε πμο είκαη αοημδηθαίςξ εθηειεζηή ή έπεη θενοπζεί εθηειεζηή ή έπεη
ακαγκςνηζζεί ημ δεδηθαζμέκμ ηεξ ζηεκ Γιιάδα, ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ ηέθκςκ πμο έπμοκ, θαηά ηα
ακςηένς, οημζεηεζεί, εθυζμκ ε άζθεζε ηεξ επημέιεηαξ έπεη κμμίμςξ ακαηεζεί γηα μεκ ηα ηέθκα
ημο ζοκηενμφκημξ ζε αοηυ, γηα δε ηα ηέθκα ημο εηένμο ζοδφγμο ζημ ζφδογμ αοηυκ494.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 17136/02.07.09ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ αιιμδαπχκ ανμυδηςκ ανπχκ μεηαθναζμέκμ
θαη επηθονςμέκμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ495, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO496 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη 497", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
493 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ
επανζνωςθσ» (Φ.Ε.Κ. 143/Αϋ)
494 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανιλικων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, εκτόσ των
περιπτϊςεων που του/τθσ ζχει ανατεκεί νομίμωσ θ επιμζλεια. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο που
ηει μαηί του/τθσ ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
495 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
496 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
497 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Πέιμξ, επηζεμαίκεηαη υηη ε αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ, ηςκ πνμακαθενμμέκςκ
οπμβάιιεηαη, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ, ζηε Δ/κζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Νμιηηηθήξ ημο
Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ.
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B-17. ΑΠΜΙΑ ΝΜΡ ΙΓΠΑΗΖΚΜΡΚΠΑΖ ΑΝΜ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕ ΟΓ ΠΞΖΠΕ
ΩΞΑ ΙΓ ΟΗΜΝΜ ΠΕΚ ΝΑΞΜΕ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ ΟΠΜ ΝΘΑΖΟΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ ΙΓΠΑΛΡ ΓΝΖΓΖΞΕΟΕΟ ΓΓΗΑΠΓΟΠΕΙΓΚΕΟ ΟΓ Η-Ι ΠΕΟ Γ.Γ. Ή ΠΜΡ
Γ.Μ.. ΗΑΖ ΑΚΠΖΟΠΜΖΕΟ ΝΜΡ ΑΟΗΓΖ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΓΟ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α. 5205/11/28.02.2011498, ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ
πχναξ μ μπμίμξ, απαζπμιείηαη ςξ ελεηδηθεομέκμ ηεπκηθυ πνμζςπηθυ ζε επηπείνεζε, ε μπμία είκαη
εγθαηεζηεμέκε ζε ηνίηε πχνα θαη μ μπμίμξ, υπςξ πνμβιέπεηαη απυ ζπεηηθή ζφμβαζε, ηεκ μπμία ε
επηπείνεζε, υπμο απαζπμιείηαη, έπεη ζοκάρεη με επηπείνεζε εγθαηεζηεμέκε ζε θνάημξ μέιμξ ηεξ
Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο, μθείιεη κα πανέπεη ζογθεθνημέκε
οπενεζία πνμξ επηπείνεζε πμο αζθεί ηηξ δναζηενηυηεηεξ ηεξ ζηεκ Γιιάδα, ζημ πιαίζημ ζφμβαζεξ
πνμμήζεηαξ ηεπκηθμφ ελμπιηζμμφ μεηαλφ ηεξ ηειεοηαίαξ θαη ηεκ εγθαηεζηεμέκεξ ζε θνάημξ μέιμξ
ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο επηπείνεζεξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί,
μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά ζηε δχκε
εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α.
5205/11/28.02.2011», εθυζμκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ πνμμήζεηαξ ηεπκηθμφ ελμπιηζμμφ μεηαλφ ηεξ
επηπείνεζεξ ε μπμία είκαη εγθαηεζηεμέκε ζε θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ημο
Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο θαη ηεξ επηπείνεζεξ πμο αζθεί ηεκ δναζηενηυηεηά ηεξ ζηεκ Γιιάδα,
θαη με ηεκ μπμία επηπνυζζεηα πνμβιέπεηαη ε πανμπή ζογθεθνημέκςκ οπενεζηχκ πμο αθμνμφκ
απμθιεηζηηθχξ ζηεκ εγθαηάζηαζε, δμθημαζηηθή ιεηημονγία θαη εθπαίδεοζε γηα ημκ πεηνηζμυ θαη ηεκ
ζοκηήνεζε ημο ελμπιηζμμφ αοημφ, ημ δηάζηεμα πανμπήξ ηςκ οπενεζηχκ θαη μ ανηζμυξ θαη ε
εηδηθυηεηα ηςκ αηυμςκ πμο ζα απαζπμιεζμφκ.
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ μεηαλφ ηεξ επηπείνεζεξ, ε μπμία είκαη εγθαηεζηεμέκε
ζε θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο θαη ηεξ
εγθαηεζηεμέκεξ ζε ηνίηε πχνα επηπείνεζεξ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη υηη ε εγθαηεζηεμέκε ζε
θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο επηπείνεζε ηεξ
ακαζέηεη ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπμγναθείζαξ ζφμβαζεξ με ηεκ εγθαηεζηεμέκε ζηεκ Γιιάδα επηπείνεζε.
Απμδεηθηηθυ μηζζμδμζίαξ ηεξ επηπείνεζεξ απυ ηεκ μπμία μεηαθηκμφκηαη μη οπήθμμη ηνίηςκ
πςνχκ, επίζεμα επηθονςμέκμ θαη μεηαθναζμέκμ, απυ ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη υηη μη απμδμπέξ ημοξ
δεκ είκαη μηθνυηενεξ απυ ηηξ μνηδυμεκεξ ζηηξ ακηίζημηπεξ ζοιιμγηθέξ ζομβάζεηξ ενγαζίαξ, ακάιμγα
με ηεκ εηδηθυηεηα ηςκ ενγαδμμέκςκ.
Βεβαίςζε επαγγειμαηηθήξ επάνθεηαξ απυ ηε Δ/κζε Ρπμζηήνηλεξ Βημμεπακηχκ ηεξ Γεκηθήξ
Γναμμαηείαξ Βημμεπακίαξ γηα ηεκ πενίπηςζε πμο μη οπενεζίεξ πμο πνυθεηηαη κα πανάζπεη μ οπήθμμξ
ηεξ ηνίηεξ πχναξ αθμνμφκ α) εθηέιεζε μειέηεξ, επίβιερε ιεηημονγίαξ, ζοκηήνεζε ειεθηνμιμγηθχκ
εγθαηαζηάζεςκ, β) ειεθηνμζογθμιιήζεηξ, γ) πεηνηζμυ μεπακεμάηςκ ένγμο, δ) εθηέιεζε, ζοκηήνεζε
θαη επηζθεοή οδναοιηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, ε) εθηέιεζε θαη ζοκηήνεζε εγθαηαζηάζεςκ θαοζηήνςκ
ογνχκ ή αενίςκ θαοζίμςκ499.

498 ΦΕΚ 434/τεφχοσ Β’/17.03.2011
499 Η επιχείρθςθ που αςκεί τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτθν Ελλάδα και προσ τθν οποία μετακινείται ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ
υποβάλλει ςτθ Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Βιομθχανιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ αίτθςθ/διλωςθ,
ςυνοδευόμενθ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Παραρτιματοσ Β τθσ ΚΤΑ 5205/11. Η
Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Βιομθχανιϊν εξετάηει τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και, αναλόγωσ, χορθγεί εντόσ 20 θμερϊν τισ
αιτοφμενεσ βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ επάρκειασ, για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν ωσ άνω επιχείρθςθ, που πρόκειται να
αςκιςουν τισ δθλωκείςεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ και διαβιβάηει κατάλογο με τα ςτοιχεία των υπθκόων τρίτων
χωρϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςτθν Δ/νςθ Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν,
Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και ςτθν αρμόδια ελλθνικι προξενικι αρχι προκειμζνου αυτι να
χορθγιςει τθν ειδικι κεϊρθςθ ειςόδου.
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Οηεκ πενίπηςζε πμο μη ςξ άκς επαγγειμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ αθμνμφκ εθείκεξ πμο
ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 2500 ημο Ηακμκηζμμφ 303/2008/ΓΗ501 γηα ηε ζέζπηζε, ειάπηζηςκ
απαηηήζεςκ θαη ηςκ υνςκ αμμηβαίαξ ακαγκχνηζεξ γηα ηεκ πηζημπμίεζε εηαηνεηχκ θαη πνμζςπηθμφ
υζμκ αθμνά ημ ζηαζενυ ελμπιηζμυ ρφλεξ, θιημαηηζμμφ θαη ακηιηχκ ζενμυηεηαξ πμο πενηέπεη
μνηζμέκα θζμνημφπα αένηα ζενμμθεπίμο, ηυηε μ εκδηαθενυμεκμξ μθείιεη κα πνμζθμμίζεη ημ
πνμβιεπυμεκμ ζημ άνζνμ 4 ημο εκ ιυγς Ηακμκηζμμφ πηζημπμηεηηθυ.502
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ503, ζοκμδεουμεκε απυ μηα πνυζθαηε, έγπνςμε θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO504 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη505", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, πμο ζα βεβαηχκεη υηη μ
οπήθμμξ ηνίηεξ πχναξ δεκ πάζπεη απυ κυζεμα, ημ μπμίμ, ζφμθςκα με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ
Ναγθυζμηα Μνγάκςζε Ργείαξ (Ν.Μ.Ρ.), μπμνεί κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, θαζχξ
θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε
μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε ζεχνεζε,
με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε επακαπαηνηζμμφ γηα
ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή θαη έθηαθηε κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε
ή βεβαίςζε ηεξ Γηαηνείαξ ή βεβαίςζε ηεξ εηαηνείαξ ή ημο κυμημμο εθπνυζςπμο ηεξ υηη ε εηαηνεία,

500 το προςωπικό που αςκεί α) ζλεγχο για διαρροζσ των εφαρμογϊν που περιζχουν 3 ι περιςςότερα kg φκοριοφχων
αερίων κερμοκθπίου, κακϊσ και των εφαρμογϊν που περιζχουν 6 ι περιςςότερα kg φκοριοφχων αερίων κερμοκθπίου ςε
ερμθτικϊσ ςφραγιςμζνα ςυςτιματα τα οποία φζρουν τθ ςχετικι επιςιμανςθ· β) ανάκτθςθ· γ) εγκατάςταςθ·
δ)ςυντιρθςθ ι εξυπθρζτθςθ και ςτισ εταιρείεσ που αςκοφν τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: α) εγκατάςταςθ,· β)
ςυντιρθςθ ι εξυπθρζτθςθ. Ο εν λόγω κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςτισ δραςτθριότθτεσ παραγωγισ και επιςκευισ που
αςκοφνται ςτον τόπο παραγωγισ ςτακεροφ ψυκτικοφ εξοπλιςμοφ, εξοπλιςμοφ κλιματιςμοφ και αντλιϊν κερμότθτασ που
περιζχουν φκοριοφχα αζρια κερμοκθπίου.
501 Επίςθμθ Εφθμερίδα L92/3 με θμερομθνία 3.4.2008
502 Ο φορζασ πιςτοποίθςθσ ορίηεται από τθν αρμόδια αρχι κράτουσ μζλουσ ι από άλλεσ, εξουςιοδοτθμζνεσ προσ τοφτο
οντότθτεσ, για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν ςτο προςωπικό ι ςτισ εταιρείεσ. Φορζασ πιςτοποίθςθσ χορθγεί
πιςτοποιθτικό ςτο προςωπικό που ζχει επιτφχει ςε κεωρθτικζσ και πρακτικζσ εξετάςεισ οι οποίεσ διοργανϊνονται από
φορζα αξιολόγθςθσ και καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ για τθν αντίςτοιχθ κατθγορία. Σο εν λόγω
πιςτοποιθτικό περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) το όνομα του φορζα πιςτοποίθςθσ, το πλιρεσ
ονοματεπϊνυμο του κατόχου, τον αρικμό του πιςτοποιθτικοφ και, ενδεχομζνωσ, τθν θμερομθνία λιξθσ ·β) τθν κατθγορία
πιςτοποίθςθσ του προςωπικοφ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 4 παράγραφοσ 2, και τισ ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ
επιτρζπεται να αςκεί ο κάτοχοσ του πιςτοποιθτικοφ· γ) τθν θμερομθνία χοριγθςθσ και τθν υπογραφι του χορθγιςαντοσ.
503 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
504 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex A-Photograph Guidlines.pdf
505 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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απυ ηεκ μπμία μεηαθηκμφκηαη μη ενγαδυμεκμη οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, ακαιαμβάκεη ηεκ θάιορε
ελυδςκ κμζειείαξ, ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ.
Πέιμξ, επηζεμαίκεηαη υηη ε αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ, ηςκ πνμακαθενμμέκςκ
οπμβάιιεηαη, πνηκ ηε ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ, ζηε Δ/κζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Νμιηηηθήξ ημο Ρπμονγείμο
Γζςηενηθχκ.
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B - 18. ΓΗΝΞΜΟΩΝΜΖ, ΔΖΓΡΘΡΚΠΓΟ, ΟΠΓΘΓΜΖ ΗΑΖ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΜΖ ΟΓ ΑΘΘΜΔΑΝΓΟ
ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΓΟ ΓΠΑΖΞΓΖΓΟ ΜΖ ΜΝΜΖΓΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΟΠΕΚ ΓΘΘΑΔΑ ΔΡΚΑΙΓΖ
ΔΖΑΗΞΑΠΖΗΩΚ ΟΡΙΦΩΚΖΩΚ, ΝΜΡ ΓΜΡΚ ΗΡΞΩΘΓΖ ΙΓ ΚΜΙΜ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 26270 / 7 Μθηςβνίμο 2011506 ζε αιιμδαπυ, οπήθμμ
ηνίηεξ πχναξ, μ μπμίμξ επηζομεί κα εηζέιζεη θαη κα εγθαηαζηαζεί ζηεκ Γιιάδα πνμθεημέκμο κα
απαζπμιεζεί ςξ κυμημμξ εθπνυζςπμξ, δηεοζοκηήξ, ζηέιεπμξ ή ενγαδυμεκμξ ζε αιιμδαπή
αενμπμνηθή εηαηνεία, ε μπμία ιεηημονγεί ζηεκ Γιιάδα δοκάμεη δηαθναηηθήξ ζομθςκίαξ πμο έπεη
θονςζεί με Κυμμ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε,
εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 26270/07.10.11», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Γπηθονςμέκμ θςημακηίγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ ενγαζίαξ, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ
πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ, ε ζέζε εοζφκεξ ζηεκ εηαηνία θαη μη μεκηαίεξ απμδμπέξ ημο μη μπμίεξ
δεκ ζα πνέπεη κα είκαη μηθνυηενεξ απυ αοηέξ ημο ακεηδίθεοημο ενγάηε υπςξ θαζμνίδμκηαη απυ ηεκ
εθάζημηε Γζκηθή Γεκηθή Οοιιμγηθή Οφμβαζε Γνγαζίαξ ή ακηίγναθμ απυθαζεξ ημο ανμυδημο μνγάκμο
ηεξ εηαηνείαξ γηα ηεκ ηδηυηεηα ημοξ ςξ κυμημςκ εθπνμζχπςκ.
Γηα ημκ κυμημμ εθπνυζςπμ βεβαίςζε ηεξ εηαηνείαξ ή ανμυδηαξ ανπήξ ημο θνάημοξ
πνμέιεοζεξ, απυ ηεκ μπμία ζα πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ θαη ημ είδμξ ηεξ
ενγαζίαξ ημο.
Γηα ημοξ ιμηπμφξ ενγαδμμέκμοξ, βεβαίςζε ημο κυμημμο εθπνμζχπμο ηεξ εηαηνείαξ, απυ ηεκ
μπμία ζα πνμθφπηεη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απαζπυιεζεξ θαη ημ είδμξ ηεξ ενγαζίαξ.
Βεβαίςζε ηεξ Ρπενεζίαξ Νμιηηηθήξ Αενμπμνίαξ (Ρ.Ν.Α.) γηα ημ θαζεζηχξ πμο δηέπεη ηεκ
εθηέιεζε πηήζεςκ ηεξ ζογθεθνημέκεξ αενμπμνηθήξ εηαηνείαξ απυ/πνμξ ηεκ Γιιάδα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ507, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO508 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα μπμία μπμνεί κα δηαζέημοκ ζεχνεζε509", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,

506 ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/ 7 Νοεμβρίου 2011/ ςελ 36871.
507 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
508http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
509 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Η.Ρ.Α 26270 / 7 Μθηςβνίμο 2011, ημοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ
ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ
πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 4 ημο Ν.Δ 131/2006510 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ, δει. μ έηενμξ ηςκ
ζοδφγςκ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο, θαζχξ θαη ηα θάης ηςκ 18 εηχκ
άγαμα, θμηκά ηέθκα ημοξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη εθείκςκ πμο έπμοκ κμμίμςξ οημζεηεζεί ζηεκ
Γιιάδα ή με απυθαζε πμο είκαη αοημδηθαίςξ εθηειεζηή ή έπεη θενοπζεί εθηειεζηή ή έπεη
ακαγκςνηζζεί ημ δεδηθαζμέκμ ηεξ ζηεκ Γιιάδα, ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, άγαμα ηέθκα ημο
ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ ηέθκςκ πμο έπμοκ, θαηά ηα
ακςηένς, οημζεηεζεί, εθυζμκ ε άζθεζε ηεξ επημέιεηαξ έπεη κμμίμςξ ακαηεζεί γηα μεκ ηα ηέθκα
ημο ζοκηενμφκημξ ζε αοηυ, γηα δε ηα ηέθκα ημο εηένμο ζοδφγμο ζημ ζφδογμ αοηυκ511.
Οηα άημμα αοηά, οπυ ημκ υνμ υηη ηα έλμδα δηαβίςζεξ θαη ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ δεκ ζα
επηβανφκμοκ ημ εζκηθυ μαξ ζφζηεμα πνυκμηαξ, μπμνεί κα πμνεγεζεί, μεηά απυ αοημπνυζςπε
πανμοζία θαη ζπεηηθή ζοκέκηεολε, εζκηθή ζεχνεζε με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «Η.Ρ.Α 26270/07.10.11ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ», εάκ πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ηςκ αιιμδαπχκ ανμυδηςκ ανπχκ μεηαθναζμέκμ
θαη επηθονςμέκμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ512.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ έκηοπμ αίηεζεξ γηα ζεχνεζε μαθνάξ
παναμμκήξ513, ζοκμδεουμεκε απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα
πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO514 θαη πενηιαμβάκμκηαη
ζημ «Νανάνηεμα 2» ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη 515", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη

510 «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 2003/86/ΕΚ ςχετικά με το δικαίωμα οικογενειακισ
επανζνωςθσ» (Φ.Ε.Κ. 143/Αϋ)
511 Δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ ανιλικων τζκνων του/τθσ ςυντθροφντοσ και άλλου/θσ ςυηφγου, εκτόσ των
περιπτϊςεων που του/τθσ ζχει ανατεκεί νομίμωσ θ επιμζλεια. ε περίπτωςθ πολυγαμίασ, αν ο/θ ςυντθρϊν ζχει ιδθ ςφηυγο
που ηει μαηί του/τθσ ςτθν Ελλάδα, δεν επιτρζπεται θ οικογενειακι επανζνωςθ με άλλο/θ ςφηυγο.
512 ε περίπτωςθ μθ κοινϊν τζκνων, δθμόςιο ζγγραφο των αλλοδαπϊν αρχϊν επίςθμα επικυρωμζνο και
μεταφραςμζνο από το οποίο κα προκφπτει ο ςυγγενικόσ δεςμόσ των τζκνων και του ετζρου των ςυηφγων
ςυνοδευόμενο από επίςθμο ζγγραφο αλλοδαπισ αρχισ, με το οποίο κα βεβαιϊνεται θ δυνατότθτα διαμονισ τουσ ςτθν
Ελλάδα (π.χ. απόφαςθ αλλοδαποφ δικαςτθρίου, ζγγραφθ ςυμφωνία των γονζων για τον επιμεριςμό τθσ επιμζλειασ των
τζκνων που ζχει περιβλθκεί το νόμιμο τφπο κ.λ.π.). τθν περίπτωςθ που ο ςυντθρϊν ηθτεί τθν επανζνωςθ με ανιλικο
τζκνο που ζχει αποκτιςει ςτο πλαίςιο ιςχυροφ γάμου με άλλθ ςφηυγο από αυτι με τθν οποία ζχει επανενωκεί ςτθν
Ελλάδα (πολυγαμία) και για το οποίο του ζχει ανατεκεί νομίμωσ θ επιμζλεια, προςκομίηει επιπλζον ζγγραφο τθσ χϊρασ
κατοικίασ του τζκνου, επίςθμα επικυρωμζνο και μεταφραςμζνο με το οποίο αποδεικνφεται θ ανάκεςθ τθσ επιμζλειασ
αποκλειςτικά ςτον ςυντθροφντα.
513 Αντίγραφο παρατίκεται ςτο Παράρτθμα 1 τθσ Εγκυκλίου.
514 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
515 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ. Οε πενηπηχζεηξ πμο οθίζηαηαη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απυθαζε,
ακελανηήηςξ πμηκήξ, θαη πνμθεημέκμο κα δηαθνηβχκεηαη ε ζοκάθεηα ημο αδηθήμαημξ με ιυγμοξ πμο
δεμημονγμφκ θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δεηείηαη εηδηθή αηηημιμγία θαη ζηαζμίδμκηαη
επί μένμοξ πανάμεηνμη υπςξ ε βανφηεηα ημο αδηθήμαημξ, ε οπμηνμπή θαη ε εκ γέκεη παναβαηηθή
ζομπενηθμνά ημο οπεθυμο ηνίηεξ πχναξ.
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα
πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα
με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη απυ άιιεξ ιμημχδεηξ,
μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ
δεμυζηαξ ογείαξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.
Αθνηβέξ θςημακηίγναθμ ηεξ ηζπφμοζαξ άδεηαξ δηαμμκήξ ημο ζοκηενμφκημξ ή ηεξ
βεβαίςζεξ πμο πμνεγείηαη με ηεκ οπμβμιή ηεξ ζπεηηθήξ αίηεζεξ γηα ακακέςζε ηεξ άδεηαξ
δηαμμκήξ ημο, εθυζμκ αοηυξ εονίζθεηαη ήδε ζηεκ Γιιάδα
Πέιμξ, επηζεμαίκεηαη υηη ε αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ, ηςκ πνμακαθενμμέκςκ
οπμβάιιεηαη, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ, ζηε Δ/κζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Νμιηηηθήξ ημο
Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ.
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Γ - 1. ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ, ΙΓΘΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΈΘΘΕΚΑ ΡΝΕΗΜΜΡ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 61516 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Ν.Δ. 106/2007517 με ημ
μπμίμ εκζςμαηχζεθε ζημ εζκηθυ δίθαημ ε Μδεγία 2004/38/ΓΗ518 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη
ημο Οομβμοιίμο, ηεξ 29εξ Απνηιίμο 2004, ζπεηηθά με ημ δηθαίςμα ηςκ πμιηηχκ ηεξ Έκςζεξ θαη
ηςκ μειχκ ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ κα θοθιμθμνμφκ θαη κα δηαμέκμοκ ειεφζενα ζηεκ επηθνάηεηα ηςκ
θναηχκ μειχκ, ζε μέιε μηθμγέκεηαξ Έιιεκα519, πμο είκαη οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, ηα μπμία ημκ ζοκμδεφμοκ
ή επηζομμφκ κα ημκ ζοκακηήζμοκ, εθυζμκ αοηυξ δηαμέκεη ζηε χνα θαη ε δηάνθεηα δηαμμκήξ ημοξ οπενβεί
ημοξ ηνεηξ μήκεξ, πμνεγείηαη «Δειηίμ Δηαμμκήξ μέιμοξ μηθμγέκεηαξ Έιιεκα».
Οημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ μη μπμίεξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ πανάνηεμα Ζ
(Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε
δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001 ηεξ Γ.Γ520, εθυζμκ
εονίζθμκηαη εθηυξ Γιιάδμξ θαη ημκ ζοκμδεφμοκ ή επηζομμφκ κα ημκ ζοκακηήζμοκ, μπμνεί κα πμνεγεζεί
ζεχνεζε521, βναπείαξ δηαμμκήξ ηφπμο C522, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ

516 ε μζλθ οικογζνειασ Ζλλθνα, που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν, τα οποία τον ςυνοδεφουν ι επικυμοφν να τον
ςυναντιςουν, εφόςον αυτόσ διαμζνει νόμιμα ςτθ Χϊρα και θ διάρκεια διαμονισ τουσ υπερβεί τουσ τρεισ μινεσ,
χορθγείται "Δελτίο Διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ Ζλλθνα". Σο Δελτίο αυτό, το οποίο είναι ατομικό, για τα μζλθ τθσ
οικογζνειασ τθσ επόμενθσ παραγράφου, χορθγείται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ, υπό τθν
επιφφλαξθ εξζταςθσ λόγων δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ και ςυνδρομισ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου αυτοφ. Σο ανωτζρω Δελτίο ζχει διάρκεια πζντε ζτθ. Οι κάτοχοι του Δελτίου Διαμονισ δικαιοφνται να εργάηονται.
517 ΦΕΚ/Σεφχοσ Αϋ/135/21.6.2007.
518 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 229 τθσ 29.6.2004. Με τθν Οδθγία 2004/38/ΕΚ τροποποιικθκε ο
κανονιςμόσ (ΕΟΚ) αρικ. 1612/68 και καταργικθκαν οι οδθγίεσ 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ,
75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 τθσ 30.4.2004, ς. 77).
519 Ωσ μζλθ οικογζνειασ Ζλλθνα ςφμφωνα με το Άρκρο 2 του Π.Δ. 106/2007 νοοφνται:
α. Οι ςφηυγοι, κακϊσ και τα κάτω των 21 ετϊν φυςικά και υιοκετθμζνα τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν
υιοκετθκεί ι ανεξαρτιτωσ θλικίασ, εφόςον ςυντθροφνται από αυτοφσ.
β. Σα λοιπά τζκνα του Ζλλθνα ι του ενόσ ζκτων ςυηφγων, τα οποία δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 21 ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των τζκνων που ζχουν υιοκετθκεί, εφόςον του ζχει ανατεκεί θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ, ι ανεξαρτιτωσ
θλικίασ, όταν ςυντθροφνται από αυτοφσ,
γ. Οι απευκείασ ανιόντεσ του Ζλλθνα και του ετζρου των ςυηφγων, που ςυντθροφνται από αυτοφσ.
Επίςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 3 του Π.Δ. 106/2007 και με τθν επιφφλαξθ τυχόν ατομικοφ δικαιϊματοσ ελεφκερθσ
κυκλοφορίασ και διαμονισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηεται κατά προτεραιότθτα και γενικϊσ διευκολφνεται, ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία, θ είςοδοσ και θ διαμονι των ακόλουκων προςϊπων:
(α) Κάκε άλλου μζλουσ τθσ οικογζνειασ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, το οποίο δεν εμπίπτει ςτα
αναφερόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 2 πρόςωπα, εφόςον το μζλοσ τοφτο ςυντθρείται από τον ζχοντα ίδιο δικαίωμα
διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι ηει υπό τθ ςτζγθ του ςτθ χϊρα προζλευςθσ ι εφόςον ςοβαροί λόγοι υγείασ κακιςτοφν
απολφτωσ αναγκαία τθν προςωπικι φροντίδα του εν λόγω μζλουσ τθσ οικογζνειασ από τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ και
(β) ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, του *τθσ+ ςυντρόφου, με τον οποίο ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ ζχει ςτακερι ςχζςθ, προςθκόντωσ
αποδεδειγμζνθ.
ε κάκε περίπτωςθ γίνεται ενδελεχισ εξζταςθ τθσ προςωπικισ κατάςταςθσ και αιτιολογείται κάκε άρνθςθ ειςόδου ι
διαμονισ των προςϊπων αυτϊν.
520 Όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα V του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ
χορθγθκειςϊν κεωριςεων θ χϊρα μασ απαιτεί τθν κατοχι ομοιόμορφθσ Θεϊρθςθσ Ειςόδου από τουσ κατόχουσ
διπλωματικϊν, επίςθμων ι υπθρεςιακϊν διαβατθρίων των Ηνωμζνων Πολιτειϊν Αμερικισ, ενϊ δεν απαιτεί κεϊρθςθ
προκειμζνου για κατόχουσ κοινϊν διαβατθρίων τθσ εν λόγω χϊρασ.
521 ε περιπτϊςεισ που τα μζλθ τθσ οικογζνειασ διζμεναν με τον Ζλλθνα ςε άλλο κράτοσ- μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και κατζχουν δελτίο διαμονισ ωσ μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, δεδομζνου ότι ο Ζλλθνασ είχε αςκιςει το δικαίωμα
τθσ κινθτικότθτασ ι άδεια διαμονισ ενιαίου τφπου, τα πρόςωπα αυτά, ςτο πλαίςιο τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ,
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ κεϊρθςθσ ειςόδου.
522 Η εν λόγω κεϊρθςθ δεν είναι απαραίτθτο να ζχει χορθγθκεί από ελλθνικι προξενικι αρχι τθσ χϊρασ από τθν οποία
ειςζρχεται ο ενδιαφερόμενοσ. Μπορεί δθλαδι να ζχει εκδοκεί από άλλθ χϊρα Schengen, θ οποία ιταν και ο κφριοσ
προοριςμόσ του ενδιαφερομζνου, αρκεί να μθν ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ, από τθν θμερομθνία πρϊτθσ ειςόδου
ςτον ενιαίο χϊρο Schengen.
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«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ ΓΘΘΕΚΑ», εάκ μη
εκδηαθενυμεκμη πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ
γηα ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ523}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε
μπμία ζα πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO524 θαη
πενηιαμβάκμκηαη ζημ Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη525", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ526 με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ.
Μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη, θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο, ηθακυ κα πηζημπμηήζεη υηη ε
μηθμγεκεηαθή ζπέζε, ηδίςξ μ γάμμξ, ε οημζεζία ή ε ακαγκχνηζε ηέθκςκ δεκ έπεη ζοκαθζεί με θφνημ ζθμπυ ηεκ
θαηαζηναηήγεζε ηςκ δηαηάλεςκ ημο κυμμο.
Ηαη επηπνυζζεηα, εθυζμκ πνυθεηηαη
Α. γηα ζύδογμ πμιίηε Έιιεκα:
Ακηίγναθμ ηεξ ιεληανπηθήξ πνάλεςξ γάμμο απυ ημ μπμίμ κα εμθαίκεηαη ε δήιςζε ημο γάμμο
ζηεκ ανμυδηα οπενεζία (Γηδηθυ Θεληανπείμ) ή πηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηαζηάζεςξ,
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ημο δειηίμο αζηοκμμηθήξ ηαοηυηεηαξ ημο Έιιεκα.
Β. γηα ηέθκα Έιιεκα ή ημο εηένμο ηςκ ζοδύγςκ ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ οημζεηεμέκςκ
ηέθκςκ αοηώκ:
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ημο δειηίμο αζηοκμμηθήξ ηαοηυηεηαξ ημο Έιιεκα,
Θεληανπηθή πνάλε γέκκεζεξ ή άιιμ επίζεμμ έγγναθμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ
δεζμυξ,
Γπίζεμμ έγγναθμ αιιμδαπήξ ανπήξ, απυ ημ μπμίμ ζα πνμθφπηεη ε δοκαηυηεηα δηαμμκήξ ζηεκ
Γιιάδα εθυζμκ δεκ πνυθεηηαη γηα θμηκά ή εκήιηθα ηέθκα (π.π. απυθαζε αιιμδαπμφ δηθαζηενίμο,
έγγναθε ζομθςκία ηςκ γμκέςκ γηα ημκ επημενηζμυ ηεξ επημέιεηαξ ηςκ ηέθκςκ πμο έπεη πενηβιεζεί
ημ κυμημμ ηφπμ θ.ι.π.),
Ννάλε οημζεζίαξ, υπμο αοηή απαηηείηαη,
Ρπεφζοκε δήιςζε ημο Έιιεκα υηη ζα ζογθαημηθήζμοκ θαη υηη ακαιαμβάκεη ηα έλμδα
ζοκηήνεζεξ θαη δηαβίςζεξ ηςκ ηέθκςκ ζηεκ Γιιάδα,
Μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο ηθακυ κα πηζημπμηήζεη υηη μη
ακςηένς εκήιηθμη ζοκηενμφκηαη απυ ημοξ ζοδφγμοξ.
Γ. γηα απεοζείαξ ακηόκηεξ Έιιεκα ή ημο εηένμο ηςκ ζοδύγςκ:

523 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
524 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
525 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
526 Κατά τθν επιβολι περιοριςμϊν ςτο δικαίωμα διαμονισ μελϊν τθσ οικογζνειασ Ζλλθνα ι πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, εξ αιτίασ
τθσ ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό τουσ λόγων δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, κα πρζπει να ςυνεκτιμάται ότι κάκε μζτρο που
λαμβάνεται για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι δθμόςιασ αςφάλειασ πρζπει να είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ,
και να κεμελιϊνεται αποκλειςτικά ςτθν προςωπικι ςυμπεριφορά του προςϊπου που αφορά. Προθγοφμενεσ ποινικζσ
καταδίκεσ δεν αποτελοφν αυτοτελϊσ λόγουσ για τθ λιψθ τζτοιων μζτρων. Η προςωπικι ςυμπεριφορά του προςϊπου που
αφορά το μζτρο πρζπει να ςυνιςτά πραγματικι, ενεςτϊςα και αρκοφντωσ ςοβαρι απειλι που ςτρζφεται κατά
κεμελιϊδουσ ςυμφζροντοσ τθσ κοινωνίασ.
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Αθνηβέξ ακηίγναθμ ημο αζηοκμμηθμφ δειηίμο ηαοηυηεηαξ ημο Έιιεκα,
Θεληανπηθή πνάλε γέκκεζεξ ημο Έιιεκα ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ ή άιιμ επίζεμμ έγγναθμ
απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ,
Ρπεφζοκε δήιςζε ημο Έιιεκα υηη ζα ζογθαημηθήζμοκ θαη υηη ακαιαμβάκεη ηα έλμδα
ζοκηήνεζεξ θαη δηαβίςζεξ ηςκ ακηυκηςκ ζηεκ Γιιάδα,
Μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο ηθακυ κα πηζημπμηήζεη υηη μη
ακςηένς ζοκηενμφκηαη απυ ημοξ ζοδφγμοξ, ηδίςξ έγγναθμ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ηεξ πχναξ
θαηαγςγήξ ή πνμέιεοζεξ, ημ μπμίμ πηζημπμηεί υηη ζοκηενμφκηαη απυ ημκ Έιιεκα πμιίηε.
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Γ - 2. ΡΝΕΗΜΜΖ ΠΞΖΠΩΚ ΩΞΩΚ, ΙΓΘΕ ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑΟ ΝΜΘΖΠΕ ΑΘΘΜΡ ΗΞΑΠΜΡΟ ΙΓΘΜΡΟ ΠΕΟ Γ.Γ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 61527 ημο Κ.3386/2005 θαη ζημ Ν.Δ. 106/2007528, με ημ
μπμίμ εκζςμαηχζεθε ζημ εζκηθυ δίθαημ ε Μδεγία 2004/38/ΓΗ529 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη
ημο Οομβμοιίμο, ηεξ 29εξ Απνηιίμο 2004, ζπεηηθά με ημ δηθαίςμα ηςκ πμιηηχκ ηεξ Έκςζεξ θαη
ηςκ μειχκ ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ κα θοθιμθμνμφκ θαη κα δηαμέκμοκ ειεφζενα ζηεκ επηθνάηεηα ηςκ
θναηχκ μειχκ, ζε μέιε μηθμγέκεηαξ πμιίηε άιιμο θνάημοξ-μέιμοξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ 530,531, πμο
είκαη οπήθμμη ηνίηςκ πςνχκ, ηα μπμία ημκ ζοκμδεφμοκ ή επηζομμφκ κα ημκ ζοκακηήζμοκ, εθυζμκ αοηυξ
δηαμέκεη κυμημα θαη μυκημα ζηε χνα μαξ θαη ε δηάνθεηα δηαμμκήξ ημοξ οπενβεί ημοξ ηνεηξ μήκεξ,
πμνεγείηαη "Δειηίμ Δηαμμκήξ μέιμοξ μηθμγέκεηαξ πμιίηε θνάημοξ - μέιμοξ ηεξ Γ.Γ.".
Οημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ μη μπμίεξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ πανάνηεμα Ζ
(Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε
δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001 ηεξ Γ.Γ532, εθυζμκ
εονίζθμκηαη εθηυξ Γιιάδμξ θαη ημκ ζοκμδεφμοκ ή επηζομμφκ κα ημκ ζοκακηήζμοκ, εθυζμκ αοηυξ δηαμέκεη
κυμημα ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα πμνεγεζεί ζεχνεζε533 βναπείαξ δηαμμκήξ ηφπμο C534, με ακαθμνά, ζηε
527 ε μζλθ οικογζνειασ πολίτθ άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν, τα
οποία τον ςυνοδεφουν ι επικυμοφν να τον ςυναντιςουν, εφόςον αυτόσ διαμζνει νόμιμα ςτθ Χϊρα και θ διάρκεια
διαμονισ τουσ υπερβεί τουσ τρεισ μινεσ, χορθγείται "Δελτίο Διαμονισ μζλουσ οικογζνειασ πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ
Ε.Ε.". Σο Δελτίο αυτό, το οποίο είναι ατομικό, για τα μζλθ τθσ οικογζνειασ τθσ επόμενθσ παραγράφου, χορθγείται με
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Περιφζρειασ, υπό τθν επιφφλαξθ εξζταςθσ λόγων δθμόςιασ τάξθσ και
αςφάλειασ και ςυνδρομισ των προχποκζςεων τθσ παραγράφου 4 του άρκρου αυτοφ. Σο ανωτζρω Δελτίο ζχει διάρκεια
πζντε ζτθ, ι τθν προβλεπόμενθ περίοδο διαμονισ του πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε., εφόςον αυτι είναι μικρότερθ των
πζντε ετϊν. Οι κάτοχοι του Δελτίου Διαμονισ δικαιοφνται να εργάηονται.
528 ΦΕΚ/Σεφχοσ Αϋ/135/21.6.2007.
529 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 229 τθσ 29.6.2004.
530 Ωσ μζλθ οικογζνειασ πολίτθ άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. ςφμφωνα με το Άρκρο 2 του Π.Δ. 106/2007 νοοφνται:
α. Οι ςφηυγοι, κακϊσ και τα κάτω των 21 ετϊν φυςικά και υιοκετθμζνα τζκνα τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που ζχουν
υιοκετθκεί ι ανεξαρτιτωσ θλικίασ, εφόςον ςυντθροφνται από αυτοφσ.
β. Σα λοιπά τζκνα του πολίτθ άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ενόσ ζκτων ςυηφγων, τα οποία δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 21 ο ζτοσ
τθσ θλικίασ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τζκνων που ζχουν υιοκετθκεί, εφόςον του ζχει ανατεκεί θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ,
ι ανεξαρτιτωσ θλικίασ, όταν ςυντθροφνται από αυτοφσ,
γ. Οι απευκείασ ανιόντεσ του πολίτθ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. και του ετζρου των ςυηφγων, που ςυντθροφνται από αυτοφσ.
Επίςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 3 του Π.Δ. 106/2007 και με τθν επιφφλαξθ τυχόν ατομικοφ δικαιϊματοσ ελεφκερθσ
κυκλοφορίασ και διαμονισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηεται κατά προτεραιότθτα και γενικϊσ διευκολφνεται, ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία, θ είςοδοσ και θ διαμονι των ακόλουκων προςϊπων:
(α) Κάκε άλλου μζλουσ τθσ οικογζνειασ του πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, το οποίο δεν εμπίπτει ςτα
αναφερόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 2 πρόςωπα, εφόςον το μζλοσ τοφτο ςυντθρείται από τον ζχοντα ίδιο δικαίωμα
διαμονισ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ ι ηει υπό τθ ςτζγθ του ςτθ χϊρα προζλευςθσ ι εφόςον ςοβαροί λόγοι υγείασ κακιςτοφν
απολφτωσ αναγκαία τθν προςωπικι φροντίδα του εν λόγω μζλουσ τθσ οικογζνειασ από τον πολίτθ τθσ Ζνωςθσ και
(β) ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ, του *τθσ+ ςυντρόφου, με τον οποίο ο πολίτθσ τθσ Ζνωςθσ ζχει ςτακερι ςχζςθ, προςθκόντωσ
αποδεδειγμζνθ.
ε κάκε περίπτωςθ γίνεται ενδελεχισ εξζταςθ τθσ προςωπικισ κατάςταςθσ και αιτιολογείται κάκε άρνθςθ ειςόδου ι
διαμονισ των προςϊπων αυτϊν.
531 Ωσ μζλθ οικογζνειασ πολίτθ άλλου κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε. που διαμζνει ςτθ Χϊρα για λόγουσ ςπουδϊν, νοοφνται μόνον ο/θ
ςφηυγοσ και τα ςυντθροφμενα τζκνα.
532 Όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα V του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ
χορθγθκειςϊν κεωριςεων θ χϊρα μασ απαιτεί τθν κατοχι ομοιόμορφθσ Θεϊρθςθσ Ειςόδου από τουσ κατόχουσ
διπλωματικϊν, επίςθμων ι υπθρεςιακϊν διαβατθρίων των Ηνωμζνων Πολιτειϊν Αμερικισ, ενϊ δεν απαιτεί κεϊρθςθ
προκειμζνου για κατόχουσ κοινϊν διαβατθρίων τθσ εν λόγω χϊρασ.
533 ε περιπτϊςεισ που τα μζλθ τθσ οικογζνειασ διζμεναν με τον Ζλλθνα ςε άλλο κράτοσ- μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
και κατζχουν δελτίο διαμονισ ωσ μζλθ οικογζνειασ πολίτθ τθσ Ζνωςθσ, δεδομζνου ότι ο Ζλλθνασ είχε αςκιςει το δικαίωμα
τθσ κινθτικότθτασ ι άδεια διαμονισ ενιαίου τφπου, τα πρόςωπα αυτά, ςτο πλαίςιο τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ,
απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ κεϊρθςθσ ειςόδου.
534 Η εν λόγω κεϊρθςθ δεν είναι απαραίτθτο να ζχει χορθγθκεί από ελλθνικι προξενικι αρχι τθσ χϊρασ από τθν οποία
ειςζρχεται ο ενδιαφερόμενοσ. Μπορεί δθλαδι να ζχει εκδοκεί από άλλθ χϊρα Schengen, θ οποία ιταν και ο κφριοσ
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δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ
«ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ ΓΓ/ΓΜ535», εάκ μη εκδηαθενυμεκμη πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ γηα
ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ - ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ
Ζ536}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα
πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO537 θαη πενηιαμβάκμκηαη ζημ
Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη538", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία πνέπεη
κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ539 με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή
θαηάζηαζε ημο αηημφκημξ.
Μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη, θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο, ηθακυ κα πηζημπμηήζεη υηη ε
μηθμγεκεηαθή ζπέζε, ηδίςξ μ γάμμξ, ε οημζεζία ή ε ακαγκχνηζε ηέθκςκ δεκ έπεη ζοκαθζεί με θφνημ ζθμπυ ηεκ
θαηαζηναηήγεζε ηςκ δηαηάλεςκ ημο κυμμο.
Ηαη επηπνυζζεηα, εθυζμκ πνυθεηηαη:
Α. γηα ζύδογμ πμιίηε άιιμο θνάημοξ – μέιμοξ ηεξ Γ.Γ:
Ακηίγναθμ ηεξ ιεληανπηθήξ πνάλεξ γάμμο ή ηζμδφκαμμο εγγνάθμο πμο απμδεηθκφεη ηε
ζογγεκηθή ζπέζε, ημ μπμίμ ζα πνέπεη κα πνμένπεηαη απυ ηεκ οπενεζία πμο πνμβιέπεη ε εζκηθή
κμμμζεζία ημο εκ ιυγς θνάημοξ ή ιεληανπηθή πνάλε γάμμο ειιεκηθήξ δεμυζηαξ ανπήξ ζε πενίπηςζε
ηέιεζεξ γάμμο ζηεκ Γιιάδα,
Γπηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ.
Β. γηα ηέθκα πμιίηε άιιμο θνάημοξ – μέιμοξ ηεξ Γ.Γ. ή ημο εηένμο ηςκ ζοδύγςκ
ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ οημζεηεμέκςκ ηέθκςκ αοηώκ:
Αθνηβέξ ακηίγναθμ ηεξ βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ,
Θεληανπηθή πνάλε γέκκεζεξ ή άιιμ επίζεμμ έγγναθμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ
δεζμυξ,
Γπίζεμμ έγγναθμ αιιμδαπήξ ανπήξ, απυ ημ μπμίμ ζα πνμθφπηεη ε δοκαηυηεηα δηαμμκήξ ζηεκ
Γιιάδα εθυζμκ δεκ πνυθεηηαη γηα θμηκά ή εκήιηθα ηέθκα (π.π. απυθαζε αιιμδαπμφ δηθαζηενίμο,
προοριςμόσ του ενδιαφερομζνου, αρκεί να μθν ζχει παρζλκει ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ, από τθν θμερομθνία πρϊτθσ ειςόδου
ςτον ενιαίο χϊρο Schengen.
535 Άδεια διαμονισ χορθγείται ζςτω και εάν δεν αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενοσ είναι μζλοσ οικογζνειασ Ζλλθνα,
κακότι το κυρίαρχο ςτοιχείο εν προκειμζνω είναι θ διαςφάλιςθ τθσ νόμιμθσ ειςόδου. Εάν αναγράφεται θ ςυγκεκριμζνθ
παρατιρθςθ, απλϊσ αποτελεί ζνα επιπλζον ςτοιχείο ότι ζχει διενεργθκεί από τθν αρμόδια προξενικι αρχι ουςιαςτικόσ
ζλεγχοσ για τθν διακρίβωςθ τθσ ςυγγενικισ ςχζςθσ και των απαιτοφμενων προχποκζςεων, ςτοιχεία τα οποία οφτωσ ι
άλλωσ κα ελεγχκοφν και από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ, προκειμζνου να χορθγθκεί ςτουσ
εν λόγω υπθκόουσ τρίτων χωρϊν δελτίο διαμονισ.
536 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
537 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
538 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
539 Κατά τθν επιβολι περιοριςμϊν ςτο δικαίωμα διαμονισ μελϊν τθσ οικογζνειασ Ζλλθνα ι πολίτθ τθσ Ζνωςθσ τουσ,
λόγω ςυνδρομισ ςτο πρόςωπό τουσ λόγων δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ κα πρζπει να ςυνεκτιμάται ότι κάκε μζτρο που
λαμβάνεται για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι δθμόςιασ αςφάλειασ πρζπει να είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ,
και να κεμελιϊνεται αποκλειςτικά ςτθν προςωπικι ςυμπεριφορά του προςϊπου που αφορά. Προθγοφμενεσ ποινικζσ
καταδίκεσ δεν αποτελοφν αυτοτελϊσ λόγουσ για τθ λιψθ τζτοιων μζτρων. Η προςωπικι ςυμπεριφορά του προςϊπου που
αφορά το μζτρο πρζπει να ςυνιςτά πραγματικι, ενεςτϊςα και αρκοφντωσ ςοβαρι απειλι που ςτρζφεται κατά
κεμελιϊδουσ ςυμφζροντοσ τθσ κοινωνίασ.
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έγγναθε ζομθςκία ηςκ γμκέςκ γηα ημκ επημενηζμυ ηεξ επημέιεηαξ ηςκ ηέθκςκ πμο έπεη πενηβιεζεί
ημ κυμημμ ηφπμ θ.ι.π.),
Ννάλε οημζεζίαξ, υπμο αοηή απαηηείηαη,
Ρπεφζοκε δήιςζε ημο πμιίηε άιιμο θνάημοξ – μέιμοξ ηεξ Γ.Γ υηη ζα ζογθαημηθήζμοκ θαη υηη
ακαιαμβάκεη ηα έλμδα ζοκηήνεζεξ θαη δηαβίςζεξ ηςκ ηέθκςκ ζηεκ Γιιάδα,
Μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο ηθακυ κα πηζημπμηήζεη υηη μη
ακςηένς εκήιηθμη ζοκηενμφκηαη απυ ημοξ ζοδφγμοξ.
Γ. γηα απεοζείαξ ακηόκηεξ πμιίηε άιιμο θνάημοξ – μέιμοξ ηεξ Γ.Γ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδύγςκ:
Αθνηβέξ ακηίγναθμ ηεξ βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ .
Θεληανπηθή πνάλε γέκκεζεξ ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ ή άιιμ
επίζεμμ έγγναθμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ.
Ρπεφζοκε δήιςζε ημο πμιίηε άιιμο θνάημοξ – μέιμοξ ηεξ Γ.Γ υηη ζογθαημηθμφκ θαη υηη
ακαιαμβάκεη ηα έλμδα ζοκηήνεζεξ θαη δηαβίςζεξ ηςκ ακηυκηςκ ζηεκ Γιιάδα.
Μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο ηθακυ κα πηζημπμηήζεη υηη μη
ακςηένς ζοκηενμφκηαη απυ ημοξ ζοδφγμοξ, ηδίςξ έγγναθμ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ηεξ πχναξ
θαηαγςγήξ ή πνμέιεοζεξ, ημ μπμίμ πηζημπμηεί υηη ζοκηενμφκηαη απυ ημκ πμιίηε ηεξ Έκςζεξ, .
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Γ - 3. ΓΜΚΓΖΟ ΑΚΕΘΖΗΩΚ ΕΙΓΔΑΝΩΚ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Άνζνμ 94540 ημο Κ.3386/2005, με απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα
ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ επηηνέπεηαη κα πμνεγείηαη Δειηίμ Δηαμμκήξ ζε γμκείξ ακήιηθςκ εμεδαπχκ.
Οημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ μη μπμίεξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ πανάνηεμα Ζ
(Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε
δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001 ηεξ Γ.Γ541, εθυζμκ
εονίζθμκηαη εθηυξ Γιιάδμξ θαη ζοκμδεφμοκ ή επηζομμφκ κα ζοκακηήζμοκ ημκ ακήιηθμ εμεδαπυ μπμνεί κα
πμνεγεζεί ζεχνεζε βναπείαξ δηαμμκήξ ηφπμο C με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ
«ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «ΜΖΗΜΓΓΚΓΖΑ ΓΘΘΕΚΑ», εάκ μ
εκδηαθενυμεκμξ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νηζημπμηεηηθυ απυ ημ μπμίμ απμδεηθκφεηαη μ ζογγεκηθυξ δεζμυξ (Θεληανπηθή Ννάλε
γέκκεζεξ, πνάλε ακαγκχνηζεξ θ.μ.θ) .
Νηζημπμηεηηθυ μηθμγεκεηαθήξ θαηάζηαζεξ ημο Έιιεκα γμκέα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ γηα
ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ - ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ
Ζ542}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα
πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO543 θαη πενηιαμβάκμκηαη ζημ
Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη544", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία πνέπεη
κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Οε πενίπηςζε δηαδογίμο, απμδείλεηξ υηη μ αηηχκ αιιμδαπυξ γμκέαξ ελαθμιμοζεί κα έπεη ηε
γμκηθή μένημκα ημο ακειίθμο.

540 Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ επιτρζπεται να χορθγείται το Δελτίο Διαμονισ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 61 του νόμου αυτοφ και με ανάλογθ τιρθςθ των προχποκζςεων του Κεφαλαίου ΙΑ' ςε γονείσ
ανιλικων θμεδαπϊν.
541 Οπωσ αναφζρεται ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 539/2001 του
υμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου 2001 ,Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ C 74/40 - 20.3.2008 (2008/C 74/12)- θ
χϊρα μασ απαιτεί τθν κατοχι Θεϊρθςθσ Ειςόδου από τουσ κατόχουσ διπλωματικϊν, επίςθμων ι υπθρεςιακϊν
διαβατθρίων των ΗΠΑ, ενϊ δεν απαιτεί κεϊρθςθ προκειμζνου για κατόχουσ κοινϊν διαβατθρίων τθσ εν λόγω χϊρασ.
542 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
543 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
544 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Γ - 4. ΟΡΚΠΞΜΦΜΖ ΓΘΘΕΚΩΚ ΡΝΕΗΜΩΚ Ε ΡΝΕΗΜΩΚ Η-Ι ΓΓ ΙΓ ΠΜΚ ΜΝΜΖΜ
ΔΖΑΠΕΞΜΡΚ ΟΠΑΘΓΞΕ ΟΓΟΕ ΝΞΜΟΕΗΜΚΠΩΟ ΑΝΜΔΓΔΓΖΓΙΓΚΕ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ ΗΡΑ 23443/7.9.2011 «Ηαζμνηζμυξ ημο ηφπμο άδεηαξ δηαμμκήξ
πμο πμνεγείηαη ζε οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ζοκηνυθμοξ πμιίηε ηεξ Γ. Γ. ή Έιιεκα, με ημκ μπμίμ
δηαηενμφκ ζηαζενή ζπέζε πνμζεθυκηςξ απμδεδεηγμέκε»545, επηηνέπεηαη ε είζμδμξ θαη δηαμμκή ζηεκ
Γιιάδα ζε οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ζοκηνυθμοξ πμιίηε ηεξ Γ. Γ. ή Έιιεκα, με ημκ μπμίμ δηαηενμφκ
ζηαζενή ζπέζε πνμζεθυκηςξ απμδεδεηγμέκε, θαη ημκ ζοκμδεφμοκ θαηά ηεκ είζμδυ ημο ζηε πχνα ή
εηζένπμκηαη ζηεκ Γιιάδα, πνμθεημέκμο κα ημκ επηζθεθζμφκ ή κα ζοκεκςζμφκ με αοηυκ.
Οημοξ εκ ιυγς αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ μη μπμίεξ πενηιαμβάκμκηαη ζημ πανάνηεμα Ζ
(Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε
δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001 ηεξ Γ.Γ546, εθυζμκ
εονίζθμκηαη εθηυξ Γιιάδμξ θαη ημκ ζοκμδεφμοκ ή επηζομμφκ κα ημκ ζοκακηήζμοκ, εθυζμκ αοηυξ δηαμέκεη
κυμημα ζηεκ Γιιάδα, μπμνεί κα πμνεγεζεί ζεχνεζε βναπείαξ δηαμμκήξ ηφπμο C547, αηειχξ θαη με
απιμοζηεομέκε δηαδηθαζία, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «ΗΡΑ 23443/7.9.2011548», εάκ μη εκδηαθενυμεκμη
πνμζθμμίζμοκ ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ γηα
ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ - ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ
Ζ549}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα
πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO550 θαη πενηιαμβάκμκηαη ζημ
Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη551", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία πνέπεη
κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή θαηάζηαζε
ημο αηημφκημξ.
Μπμημδήπμηε ζημηπείμ ζεςνείηαη, θαηά ηεκ θνίζε ημο πνμλέκμο, ηθακυ κα πηζημπμηήζεη ηε
ζηαζενυηεηα ηεξ ζπέζεξ. Ωξ ηεθμήνηα ηεξ ζηαζενυηεηαξ ηεξ ζπέζεξ ιμγίδμκηαη ε θαηαπςνηζμέκε
ζομβίςζε ή ε φπανλε θμηκμφ ή οημζεηεμέκμο ηέθκμο ημο αηημφκημξ θαη ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ ή ημο
Έιιεκα. Ε ζηαζενυηεηα ηεξ ζπέζεξ μπμνεί επίζεξ κα πνμθφπηεη απυ ημ γεγμκυξ υηη αοημί έπμοκ
545 ΦΕΚ 2225/τ. Β/4.10.2011, ςελ. 30441
546 Όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα V του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ
χορθγθκειςϊν κεωριςεων θ χϊρα μασ απαιτεί τθν κατοχι ομοιόμορφθσ Θεϊρθςθσ Ειςόδου από τουσ κατόχουσ
διπλωματικϊν, επίςθμων ι υπθρεςιακϊν διαβατθρίων των Ηνωμζνων Πολιτειϊν Αμερικισ, ενϊ δεν απαιτεί κεϊρθςθ
προκειμζνου για κατόχουσ κοινϊν διαβατθρίων τθσ εν λόγω χϊρασ.
547 Η εν λόγω κεϊρθςθ μπορεί να χορθγθκεί από ελλθνικι προξενικι αρχι ι προξενικι αρχι άλλθσ χϊρασ Schengen.
548 Άδεια διαμονισ χορθγείται ζςτω και εάν ςτθ κεϊρθςθ δεν αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ εν λόγω ΚΤΑ, κακότι το
κυρίαρχο ςτοιχείο εν προκειμζνω είναι θ διαςφάλιςθ τθσ νόμιμθσ ειςόδου. Εάν αναγράφεται θ ςυγκεκριμζνθ
παρατιρθςθ, απλϊσ αποτελεί ζνα επιπλζον ςτοιχείο ότι ζχει διενεργθκεί από τθν αρμόδια προξενικι αρχι ουςιαςτικόσ
ζλεγχοσ για τθν διακρίβωςθ τθσ ςυγγενικισ ςχζςθσ και των απαιτοφμενων προχποκζςεων, ςτοιχεία τα οποία οφτωσ ι
άλλωσ κα ελεγχκοφν και από το Τπουργείο Εςωτερικϊν, προκειμζνου να χορθγθκεί ςτουσ εν λόγω υπθκόουσ τρίτων
χωρϊν δελτίο διαμονισ.
549 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
550 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
551 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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ακαιάβεη θμηκέξ μαθνμπνυζεζμεξ κμμηθέξ, θμηκςκηθέξ ή μηθμκμμηθέξ δεζμεφζεηξ. Γηδηθυηενα, γηα ηεκ
απυδεηλε ζοκδνμμήξ ηςκ ακαθενμμέκςκ ηεθμενίςκ, ζα οπμβάιιμκηαη επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ημο
ζομθχκμο ειεφζενεξ ζομβίςζεξ ή ακηίζημηπμο εγγνάθμο πμο θαηά ημ δίθαημ ηεξ πχναξ πνμέιεοζεξ
ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ πηζημπμηεί θαηαπςνηζμέκε ζομβίςζε ή ακηίγναθμ ιεληανπηθήξ πνάλεξ
γέκκεζεξ θμηκμφ ηέθκμο ημο αηημφκημξ θαη ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ ή ημο Έιιεκα ή πνάλε οημζεζίαξ.
Οε θάζε άιιε πενίπηςζε, ζα οπμβάιιμκηαη ζημηπεία απυ ηα μπμία πνμθφπημοκ μαθνμπνυζεζμεξ
κμμηθέξ, θμηκςκηθέξ ή μηθμκμμηθέξ δεζμεφζεηξ.
Έγγναθα πμο απμδεηθκφμοκ θμηκή θαημηθία (π.π. μηζζςηήνημ ζομβυιαημ, ιμγανηαζμμί).
Γηα ημοξ ζοκηνυθμοξ πμιηηχκ άιιςκ Η-Ι ΓΓ επηθονςμέκμ ακηίγναθμ ηεξ βεβαίςζεξ
εγγναθήξ ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ, εθυζμκ αοηυξ δηαμέκεη ήδε ζηεκ Γιιάδα
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πνμακαθενυμεκε Η.Ρ.Α 23443/7.9.2011, ημοξ αιιμδαπμφξ,
οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα αθμιμοζήζμοκ ηα θάης ημο
21μο έημοξ θμηκά ηέθκα ηςκ ζοκηνυθςκ, θαζχξ θαη εθείκα ημο εηένμο ηςκ ζοκηνυθςκ,
Οηα άημμα αοηά, ακ δεκ έπμοκ ηεκ ειιεκηθή οπεθμυηεηα ή οπεθμυηεηα Η-Ι ΓΓ θαη είκαη οπήθμμη ηνίηςκ
πςνχκ μη μπμίμη πενηιαμβάκμκηαη ζημ πανάνηεμα Ζ (Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ
οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ
μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001 ηεξ Γ.Γ552 μπμνεί κα πμνεγεζεί επίζεξ ζεχνεζε βναπείαξ δηαμμκήξ
ηφπμο C553, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ
ζεχνεζεξ, ηεξ μκείαξ «ΗΡΑ 23443/7.9.2011554», εάκ μη εκδηαθενυμεκμη πνμζθμμίζμοκ ζηεκ
ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ
γηα ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ555}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε
μπμία ζα πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO556 θαη
πενηιαμβάκμκηαη ζημ Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη557", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ακηίγναθμ πμηκηθμφ μεηνχμο ηςκ αιιμδαπχκ Ανπχκ με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη ε πμηκηθή θαηάζηαζε
ημο αηημφκημξ.
552 Όπωσ αναφζρεται ςτο Παράρτθμα V του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ
χορθγθκειςϊν κεωριςεων θ χϊρα μασ απαιτεί τθν κατοχι ομοιόμορφθσ Θεϊρθςθσ Ειςόδου από τουσ κατόχουσ
διπλωματικϊν, επίςθμων ι υπθρεςιακϊν διαβατθρίων των Ηνωμζνων Πολιτειϊν Αμερικισ, ενϊ δεν απαιτεί κεϊρθςθ
προκειμζνου για κατόχουσ κοινϊν διαβατθρίων τθσ εν λόγω χϊρασ.
553 Η εν λόγω κεϊρθςθ μπορεί να χορθγθκεί από ελλθνικι προξενικι αρχι ι προξενικι αρχι άλλθσ χϊρασ Schengen.
554 Άδεια διαμονισ χορθγείται ζςτω και εάν ςτθ κεϊρθςθ δεν αναγράφεται ο αρικμόσ τθσ εν λόγω ΚΤΑ, κακότι το
κυρίαρχο ςτοιχείο εν προκειμζνω είναι θ διαςφάλιςθ τθσ νόμιμθσ ειςόδου. Εάν αναγράφεται θ ςυγκεκριμζνθ
παρατιρθςθ, απλϊσ αποτελεί ζνα επιπλζον ςτοιχείο ότι ζχει διενεργθκεί από τθν αρμόδια προξενικι αρχι ουςιαςτικόσ
ζλεγχοσ για τθν διακρίβωςθ τθσ ςυγγενικισ ςχζςθσ και των απαιτοφμενων προχποκζςεων, ςτοιχεία τα οποία οφτωσ ι
άλλωσ κα ελεγχκοφν και από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ, προκειμζνου να χορθγθκεί ςτουσ
εν λόγω υπθκόουσ τρίτων χωρϊν δελτίο διαμονισ.
555 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
556 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
557 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Αθνηβέξ ακηίγναθμ ηεξ βεβαίςζεξ εγγναθήξ ημο πμιίηε ηεξ Έκςζεξ, εθυζμκ αοηυξ δηαμέκεη
ήδε ζηεκ Γιιάδα.
Θεληανπηθή πνάλε γέκκεζεξ ή άιιμ επίζεμμ έγγναθμ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη μ ζογγεκηθυξ
δεζμυξ,
Γπίζεμμ έγγναθμ αιιμδαπήξ ανπήξ, απυ ημ μπμίμ ζα πνμθφπηεη ε δοκαηυηεηα δηαμμκήξ ζηεκ
Γιιάδα εθυζμκ δεκ πνυθεηηαη γηα θμηκά ή εκήιηθα ηέθκα (π.π. απυθαζε αιιμδαπμφ δηθαζηενίμο,
έγγναθε ζομθςκία ηςκ γμκέςκ γηα ημκ επημενηζμυ ηεξ επημέιεηαξ ηςκ ηέθκςκ πμο έπεη πενηβιεζεί
ημ κυμημμ ηφπμ θ.ι.π.),
Ννάλε οημζεζίαξ, υπμο αοηή απαηηείηαη,
Ρπεφζοκε δήιςζε ημο Έιιεκα ή ημο πμιίηε άιιμο θνάημοξ – μέιμοξ ηεξ Γ.Γ υηη ζα
ζογθαημηθήζμοκ θαη υηη ακαιαμβάκεη ηα έλμδα ζοκηήνεζεξ θαη δηαβίςζεξ ηςκ ηέθκςκ ζηεκ Γιιάδα.

Πέιμξ, επηζεμαίκεηαη υηη ε αίηεζε γηα ηε πμνήγεζε άδεηαξ δηαμμκήξ, ηςκ πνμακαθενμμέκςκ
οπμβάιιεηαη, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ ζεχνεζεξ, ζηε Δ/κζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Νμιηηηθήξ ημο
Ρπμονγείμο Γζςηενηθχκ.

ΖΞ/ΘΗ/NΦ

Οειίδα 160 / 180

Γ - 5. ΚΑΡΠΖΗΜΖ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ Ημηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε 4803/13/10-ε’ «Ννμτπμζέζεηξ &
Δηαδηθαζία Γηζυδμο – Γλυδμο ηςκ οπυ Καοημιυγεζε ή Απυιοζε Αιιμδαπχκ Καοηηθχκ» (Φ.Γ.Η. 629Β/12.5.2000) γηα ημο αιιμδαπμφξ καοηηθμφξ πμο πναγμαημπμημφκ δηέιεοζε μέζς ημο πχνμο
Schengen εκ υρεη καοημιυγεζεξ, εθ κέμο καοημιυγεζεξ ή απμκαοημιυγεζεξ, δηαθνίκμμε δφμ
θαηεγμνίεξ:
Α. Ζζπφεη θαζεζηχξ απαιιαγήξ απυ ηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ εηζυδμο γηα ημοξ οπεθυμοξ ηνίηςκ
πςνχκ, εθυζμκ θαηέπμοκ δηαβαηήνημ (ordinary passport) ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα
με ηα ακαθενυμεκα ζημκ πίκαθα ηςκ ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηάβαζε ηςκ
ελςηενηθχκ ζοκυνςκ θαη επηδέπμκηαη ζεχνεζε, με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία πνέπεη κα
οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη ημοιάπηζημκ
δφμ θεκέξ ζειίδεξ·θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12, πανάγναθμξ 1, ημο
Ηχδηθα Θεςνήζεςκ) θαη ημ μπμίμ έπεη εθδμζεί απυ πχνα ημο πανανηήμαημξ ΖΖ (Ηαηάιμγμξ ηςκ ηνίηςκ
πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ απαιιάζζμκηαη απυ ηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε δηέιεοζε ηςκ
ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001 ηεξ Γ. Γ.558
Β. Ζζπφεη ημ θαζεζηχξ οπμπνέςζεξ ζεχνεζεξ θαη ζοκεπχξ είκαη απαναίηεηε ε θαημπή μμμηυμμνθεξ
ζεςνήζεςξ Schengen γηα Καοημιυγεζε γηα ημοξ οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, εθυζμκ θαηέπμοκ
δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ημ μπμίμ έπεη εθδμζεί απυ πχνα ημο πανανηήμαημξ Ζ
(Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε ζεχνεζεξ γηα ηε
δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001 ηεξ Γ.Γ.
Οηεκ πενίπηςζε αοηή θαη πνμθεημέκμο κα ελεηαζζεί αίηεμα γηα είζμδμ εκ υρεη καοημιυγεζεξ
αιιμδαπχκ, οπεθυςκ πςνχκ γηα ημοξ μπμίμοξ απαηηείηαη ζεχνεζε εηζυδμο θαη κα πμνεγεζεί
ζεχνεζε Schengen γηα καοημιυγεζε, με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ»
ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ημο μκόμαημξ, ηεξ ζεμαίαξ, ημο ανηζμμύ κεμιμγίμο ημο πιμίμο θαη
ημκ ανηζμό IMO ημο πιμίμο (ακ οπάνπεη) πμο μ θάημπυξ ηεξ πνυθεηηαη κα καοημιμγεζεί, ζα πνέπεη
κα πενηέιζμοκ απεοζείαξ ζηεκ ανμυδηα πνμλεκηθή ανπή ηα θαηςηένς δηθαημιμγεηηθά:
Αίηεζε ηεξ καοηηιηαθήξ εηαηνείαξ ε ελμοζημδμηεμέκμο καοηηθμύ πνάθημνα, μ μπμίμξ
πνέπεη κα θαηέπεη άδεηα καοηηθμφ πνάθημνα απυ ηεκ μηθεία ιημεκηθή ανπή, με ηα πιήνε ζημηπεία ημοξ
ζηεκ μπμία πενηιαμβάκμκηαη:
Ε ηαοηυηεηα ημο καοηηθμφ (Όκμμα, Γπχκομμ, Ρπεθμυηεηα, Εμενμμεκία Γέκκεζεξ, Ανηζμυξ
Δηαβαηενίμο, Βαζμυξ),
Ε εμενμμεκία άθηλεξ ζημ πχνμ Schengen / Γιιάδα θαη καοημιυγεζεξ ημο αηημφκημξ,
Πα ζημηπεία ημο πνάθημνα ζηε πχνα πμο πνυθεηηαη κα πμνεγεζεί ε ζεχνεζε (local
shipping/ manning agency),
Πμ υκμμα, μ ανηζμυξ κεμιμγίμο, ε ζεμαία οπυ ηεκ μπμία ηαληδεφεη ημ πιμίμ θαη ημκ ανηζμυ
IMO ημο πιμίμο (ακ οπάνπεη),
Ε πνμβιεπυμεκε εμενμμεκία άθηλεξ ημο πιμίμο ζημ ιημέκα ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα
καοημιμγεζεί μ καοηηθυξ,
Ε πνμβιεπυμεκε εμενμμεκία ακαπχνεζεξ ημο πιμίμο.

558 Όπωσ αναφζρεται ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 539/2001 του
υμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου 2001 ,Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ C 74/40 - 20.3.2008 (2008/C 74/12)- θ
χϊρα μασ απαιτεί τθν κατοχι Θεϊρθςθσ Ειςόδου από τουσ κατόχουσ διπλωματικϊν, επίςθμων ι υπθρεςιακϊν
διαβατθρίων των ΗΠΑ, ενϊ δεν απαιτεί κεϊρθςθ προκειμζνου για κατόχουσ κοινϊν διαβατθρίων τθσ εν λόγω χϊρασ.
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Γναπηή δέζμεοζε ακάιερεξ εοζύκεξ ηεξ καοηηιηαθήξ εηαηνείαξ ε εθπνμζώπμο ηεξ ή
ελμοζημδμηεμέκμο καοηηθμύ πνάθημνα, με μμνθή οπεφζοκεξ δήιςζεξ ημο Κ. 1599/1986 (δεκ
απαηηείηαη κα είκαη ζεςνεμέκε απυ δεμυζηα ανπή), ζηεκ μπμία ζα δειχκεηαη υηη μ αιιμδαπυξ
πνμζένπεηαη γηα καοημιυγεζε, μεηά απυ πνυζθιεζε, θαη υιεξ μη δαπάκεξ ηεξ παναμμκήξ ημο θαη,
εθυζμκ απαηηείηαη, ημο επακαπαηνηζμμφ ημο ζα θαιοθζμφκ απυ ηε καοηηιηαθή εηαηνεία, ζε πενίπηςζε
πμο γηα μπμημδήπμηε ιυγμ δεκ πναγμαημπμηεζεί ε καοημιυγεζε.
Γπηπνμζζέηςξ μ οπό καοημιόγεζε αιιμδαπόξ, ζα πνέπεη κα πανμοζηαζζεί ζηεκ ανμόδηα
Ννμλεκηθή Ανπή θαη κα πνμζθμμίζεη:
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ γηα
ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ - ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ
Ζ559}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα
πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO560 θαη πενηιαμβάκμκηαη ζημ
Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη561", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Ζαηνηθυ πηζημπμηεηηθυ (Medical fitness certificate) απυ ακαγκςνηζμέκμ θναηηθυ ή ηδηςηηθυ
θμνέα, απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη υηη δεκ πάζπεη απυ κυζεμα ηθακυ κα απμηειέζεη θίκδοκμ γηα ηε
δεμυζηα ογεία, ζφμθςκα με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ηεκ Ναγθυζμηα Μνγάκςζεξ Ργείαξ, θαζχξ θαη
απυ άιιεξ ιμημχδεηξ, μεηαδμηηθέξ ή παναζηηηθέξ αζζέκεηεξ, μη μπμίεξ επηβάιιμοκ ηε ιήρε μέηνςκ
γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.
Ννυζζεηα Δηθαημιμγεηηθά έγγναθα ηα μπμία μνίδμκηαη απυ ηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή
ζφμθςκα με ηα θναημφκηα επηημπίςξ ή με ηεκ εζκηθυηεηα ημο αηημφκημξ.
Ακηίγναθμ ημο ζομβμιαίμο απαζπυιεζεξ ημο οπυ καοημιυγεζε (Contract or Letter of
appointment) αηυμμο.

559 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
560 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
561 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Γ - 6. ΜΔΕΓΜΖ ΦΜΞΠΕΓΩΚ ΔΖΓΘΚΩΚ ΙΓΠΑΦΜΞΩΚ
Γηα ημοξ αιιμδαπμφξ μδεγμφξ θμνηεγχκ δηεζκχκ μεηαθμνχκ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, μη μπμίμη
θαηέπμοκ δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ημ μπμίμ έπεη εθδμζεί απυ πχνα ημο
πανανηήμαημξ Ζ (Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε
ζεχνεζεξ γηα ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001
ηεξ Γ.Γ θαη μη μπμίμη έπμοκ ηεθμενηςμέκε ακάγθε πνμθεημέκμο κα εηζέιζμοκ ζηεκ Γιιάδα,
ελεηάδεηαη, με ηε μέζμδμ ηεξ αοημπνυζςπεξ πανμοζίαξ θαη ηεξ ζοκέκηεολεξ, ζημ ανμυδημ
πνμλεκείμ, θαη μπμνεί κα πμνεγεζεί μμμηυμμνθε ζεχνεζε εηζυδμο Schengen, βναπείαξ ηζπφμξ με
ηεκ μπμία επηηνέπμκηαη μία ή δφμ είζμδμη, εάκ
δεκ πνμθφρμοκ ηεθμενηςμέκεξ ακηεκδείλεηξ απυ ηε ζοκέκηεολε,
δεκ ακαθφρεη ανκεηηθή θαηαπχνεζε562. απυ ηεκ οπμπνεςηηθή θαη πςνίξ ελαίνεζε
δηαζηαφνςζε ηςκ ζημηπείςκ ηαοηυηεημξ με ηηξ θαηαπςνήζεηξ πμο πενηιαμβάκμκηαη ζημ Οφζηεμα
Νιενμθμνηχκ Schengen563 (SIS) ή/θαη ζημκ Γζκηθυ Ηαηάιμγμ Ακεπηζομήηςκ Αιιμδαπχκ
(Γ.Η.ΑΚ.Α)564,
δεκ ζεςνμφκηαη ηθακμί κα δηαηανάλμοκ ηε δεμυζηα ηάλε565, ηεκ εζκηθή αζθάιεηα, ηε δεμυζηα
ογεία, ζφμθςκα με ηα δηεζκή δεδμμέκα θαη ημκ Ναγθυζμημ Μνγακηζμυ Ργείαξ, ή ηηξ δηεζκείξ
ζπέζεηξ ηεξ πχναξ μαξ, ή άιιμο Η-Ι ηεξ ΟΓΟ Schengen .
θαη επηπνμζζέηςξ πνμζθμμίζμοκ ηα θαηςηένς δηθαημιμγεηηθά566:
562 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία προκφψει αρνθτικι καταχϊριςθ ςτο SIS και εφόςον κρικεί από το αρμόδιο Προξενείο
ότι ςυντρζχουν ουςιϊδεισ λόγοι ανκρωπιςτικοφ χαρακτιρα ι διεκνϊν υποχρεϊςεων διαβιβάηεται ςχετικό αίτθμα πλιρωσ
τεκμθριωμζνο ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία (Γ4 Διεφκυνςθ) προκειμζνου να πραγματοποιθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτο Άρκρο 25 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ Schengen, διαβοφλευςθ με το Κ-Μ, το οποίο ζχει προβεί ςτθν καταχϊριςθ του εν
λόγω ατόμου.
563 φμφωνα με το άρκρο 96 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ τθσ υμφωνίασ Schengen, «Οι αποφάςεισ (για καταχϊρθςθ
ατόμων ςτο SIS -φςτθμα Πλθροφοριϊν Schengen- με ςκοπό τθν άρνθςθ ειςόδου) μποροφν να ςτθρίηονται ςτθν απειλι
για τθ δθμόςια τάξθ ι τθν κρατικι αςφάλεια που ενδζχεται να ςυνιςτά θ παρουςία ενόσ αλλοδαποφ ςτο εκνικό ζδαφοσ.
Σζτοια μπορεί να είναι, ιδίωσ θ περίπτωςθ:
(α) αλλοδαποφ ο οποίοσ καταδικάςτθκε για αξιόποινθ πράξθ επιςφρουςα ςτερθτικι τθσ ελευκερίασ ποινι τουλάχιςτον
ενόσ ζτουσ,
(β) αλλοδαποφ εισ βάροσ του οποίου υπάρχουν βάςιμεσ υπόνοιεσ ότι διζπραξε ςοβαρζσ αξιόποινεσ πράξεισ,
περιλαμβανομζνων και αυτϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 71 (πρόλθψθ και καταςτολι τθσ παράνομθσ διακινιςεωσ
ναρκωτικϊν και ψυχοτρόπων ουςιϊν), ι εισ βάροσ του οποίου υπάρχουν πραγματικζσ ενδείξεισ ότι προτίκεται να
εκτελζςει παρόμοιεσ πράξεισ ςτο ζδαφοσ ενόσ ςυμβαλλομζνου μζρουσ.
Οι αποφάςεισ μποροφν να ςτθρίηονται επίςθσ ςτο γεγονόσ ότι ο αλλοδαπόσ αποτζλεςε αντικείμενο ενόσ μζτρου άμεςου
και χωρίσ αναςτολι απομακρφνςεωσ, αποπομπισ ι απελάςεωσ που περιλαμβάνει ι ςυνοδεφεται και από απαγόρευςθ
ειςόδου, ι, κατά περίπτωςθ, διαμονισ, και ςτθρίηεται ςτθν μθ τιρθςθ των εκνικϊν ρυκμίςεων όςον αφορά τθν είςοδο ι
τθν διαμονι αλλοδαπϊν.»
564 τον Εκνικό Κατάλογο Ανεπικφμθτων Αλλοδαπϊν, εγγράφονται ςφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ ΚΤΑ υπ’ αρικμ. Αρικμ.
4000/4/32 – ιβ’/4 επτεμβρίου 2006 (ΦΕΚ 1353/14 επτεμβρίου 2006):
α. Οι αλλοδαποί ςε βάροσ των οποίων διατάχκθκε θ απζλαςθ από τθ χϊρα, βάςει δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ.
β. Αλλοδαποί, των οποίων θ παρουςία ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, αποτελεί απειλι για τθν εκνικι ι τθ δθμόςια αςφάλεια ι τθ
δθμόςια τάξθ. Σζτοια απειλι υπάρχει ιδίωσ όταν ςε βάροσ του αλλοδαποφ υπάρχουν αποχρϊςεισ ενδείξεισ ότι τζλεςε
ςοβαρι αξιόποινθ πράξθ ι ενδείξεισ ότι προζβθ ςε προπαραςκευαςτικζσ πράξεισ για τθν τζλεςθ τζτοιασ πράξθσ.
γ. Αλλοδαποί ςε βάροσ των οποίων ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ υγείασ κατά τα οριηόμενα ςτο εδάφιο δϋ τθσ παρ.1 του
άρκρου 76 του ν. 3386/2005.
Οι αλλοδαποί που εγγράφονται ςτον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγγράφονται παράλλθλα και ςτο φςτθμα Πλθροφοριϊν Schengen, εφ’
όςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 94 τθσ φμβαςθσ Εφαρμογισ τθσ υμφωνίασ Schengen (Ε).
565 τθν ζννοια τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ περιλαμβάνεται και θ ζκδοςθ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
για κακοφργθμα ι πλθμμζλθμα ςε ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. ε περιπτϊςεισ που υφίςταται τελεςίδικθ
δικαςτικι απόφαςθ, χαμθλότερθσ ποινισ, προκειμζνου να διακριβϊνεται θ ςυνάφεια του αδικιματοσ με λόγουσ που
δθμιουργοφν κίνδυνο για τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια κα πρζπει να ηθτείται ειδικι αιτιολογία και να ςτακμίηονται οι
επί μζρουσ παράμετροι, όπωσ θ βαρφτθτα του αδικιματοσ, θ υποτροπι και θ εν γζνει παραβατικι ςυμπεριφορά του
υπθκόου τρίτθσ χϊρασ.
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Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ
γηα ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ567}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε
μπμία ζα πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO568 θαη
πενηιαμβάκμκηαη ζημ Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη569", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Γηαηνηθή Οφμβαζε ηεξ ενγμδυηνηαξ εηαηνείαξ ημο αηημφκημξ με Γηαηνεία γηα εθηέιεζε
μεηαθμνχκ πνμξ ή μέζς Γιιάδαξ.
Βεβαίςζε απαζπυιεζεξ ημο αηημφκημξ απυ ηεκ ενγμδυηνηα εηαηνεία.
Βεβαίςζε εγγναθήξ ηεξ ενγμδυηνηαξ εηαηνείαξ ζημ ημπηθυ επημειεηήνημ.
Άδεηα αοημθηκήημο γηα εθηέιεζε δηεζκχκ μεηαθμνχκ (Άδεηα TIR).
Δηεζκή Γπαγγειμαηηθή Άδεηα Μδήγεζεξ.
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε ή Βεβαίςζε ηεξ Γηαηνείαξ ή ημο κμμίμμο εθπνμζχπμο ηεξ υηη ε Γηαηνεία
ακαιαμβάκεη ηεκ πιήνε θάιορε ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ θαη ενγαηηθμφ αηοπήμαημξ θαηά
ημ δηάζηεμα ηεξ απαζπυιεζεξ ζηεκ Γιιάδα.
Μημδήπμηε άιιμ επηπνυζζεημ έγγναθμ πμο ε Ννμλεκηθή Ανπή ζα έθνηκε ζθυπημμ κα
απαηηήζεη ιυγς ηςκ επηημπίςκ ζοκζεθχκ.
Γάκ, με ηεκ πάνμδμ ημο πνυκμο, απμδεηπζεί υηη γίκεηαη θαιή πνήζε ηςκ ζεςνήζεςκ (π.π. δεκ
παναβηάδεηαη μ πνυκμξ παναμμκήξ ή ε ανπή ηεξ πχναξ θονίμο πνμμνηζμμφ) μη εκδηαθενυμεκμη
απαιιάζζμκηαη απυ ημ μέηνμ ηεξ αοημπνυζςπεξ πανμοζίαξ θαη μπμνεί κα ημοξ πμνεγεζεί
ζεχνεζε πμιιαπιχκ εηζυδςκ, ε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ μπμίαξ μπμνεί κα θζάζεη έςξ θαη ημοξ έλη
μήκεξ ή έκα πνυκμ. Οε θάζε πενίπηςζε ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ
αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, γίκεηαη μκεία ηεξ ηδηυηεηαξ ημο θαηυπμο ηεξ «ΜΔΕΓΜΟ TIR».
Πέιμξ, ζεμεηχκεηαη υηη απυ ηα εκ ιυγς πνυζςπα δεηείηαη θαηά ηεκ άθηλή ημοξ ζηα ειιεκηθά
ζφκμνα, κα πνμζθμμίδμοκ έγγναθα, απυ ηα μπμία κα πνμθφπηεη ε φπανλε εμπμνηθχκ ζπέζεςκ, πμο
δηθαημιμγεί ηεκ θίκεζή ημοξ πνμξ ή δηα μέζμο ημο Ηνάημοξ-Ιέιμοξ οπμδμπήξ ή δηέιεοζεξ.

566 τισ ςυμφωνίεσ για τθν απλοφςτευςθ τθσ ζκδοςθσ κεωριςεων που ζχει υπογράψει θ Ε.Ε με τρίτεσ χϊρεσ
προβλζπεται ότι θ «γραπτι αίτθςθ από τον εκνικό ςφνδεςμο (ςωματείο) μεταφορζων ι των εκνικϊν ςυνδζςμων
μεταφορζων των κρατϊν μελϊν που παρζχουν υπθρεςίεσ διεκνϊν οδικϊν μεταφορϊν, ςτθν οποία δθλϊνεται ο ςκοπόσ, θ
διάρκεια και θ ςυχνότθτα των ταξιδιϊν» αποτελεί επαρκζσ ζγγραφο για τθν αιτιολόγθςθ του ςκοποφ του ταξιδιοφ.
567 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
568 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
569 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Γ – 7. ΗΖΚΕΠΖΗΜΠΕΠΑ ΟΝΜΡΔΑΟΠΩΚ ΓΚΠΜΟ ΠΕΟ ΓΝΖΗΞΑΠΓΖΑΟ ΠΕΟ
ΓΡΞΩΝΑΖΗΕΟ ΓΚΩΟΕΟ
Οφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ Ν.Δ. 101/2008570 «πενί εκανμμκίζεςξ ηεξ ειιεκηθήξ
κμμμζεζίαξ με ηηξ πνμβιέρεηξ ηεξ Μδεγίαξ 2004/114/ΓΗ571 ημο Οομβμοιίμο ηεξ 13εξ Δεθεμβνίμο
2004 ζπεηηθά με ηηξ πνμτπμζέζεηξ θαη ημοξ θακυκεξ εηζυδμο θαη δηαμμκήξ οπεθυςκ ηνίηςκ
πςνχκ ζηεκ Γιιεκηθή Γπηθνάηεηα με ζθμπυ ηηξ ζπμοδέξ ή ηεκ εζειμκηηθή οπενεζία», ζε
αιιμδαπυ, οπήθμμ ηνίηεξ πχναξ, πμο έπεη ήδε γίκεη δεθηυξ ςξ ζπμοδαζηήξ ή ζομμεηέπεη ζε
θμηκμηηθυ ή δημενέξ πνυγναμμα ακηαιιαγήξ ζε άιιμ θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, γηα
ημοιάπηζημκ δφμ έηε, θαη μπμνεί κα παναθμιμοζήζεη μένμξ ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ, πμο έπεη
ήδε ανπίζεη ή κα ημ ζομπιενχζεη με ζοκαθέξ πνυγναμμα ζπμοδχκ ζηεκ Γιιάδα, θαη γίκεηαη δεθηυξ
εκηυξ πνμκηθήξ πενηυδμο πμο δεκ θςιφεη ηε ζοκέπηζε ηςκ ζογθεθνημέκςκ ζπμοδχκ, μπμνεί κα ημο
πμνεγεζεί άδεηα δηαμμκήξ γηα ζπμοδέξ.
Οημκ εκ ιυγς αιιμδαπυ, εάκ είκαη θάημπμξ ηαληδηςηηθμφ εγγνάθμο θνάημοξ ημ μπμίμ πενηιαμβάκεηαη ζημ
πανάνηεμα Ζ (Ηαηάιμγμξ ηνίηςκ πςνχκ μη οπήθμμη ηςκ μπμίςκ οπυθεηκηαη ζηεκ οπμπνέςζε
ζεχνεζεξ γηα ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ ζοκυνςκ ηςκ θναηχκ μειχκ) ημο Ηακμκηζμμφ 539/2001
ηεξ Γ.Γ572, θαη εθυζμκ είκαη απαναίηεημ, μπμνεί κα πμνεγεζεί ζεχνεζε βναπείαξ δηαμμκήξ ηφπμο C
με ακαθμνά, ζηε δχκε εζκηθχκ ζημηπείςκ «ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΓΖΟ» ηεξ αοημθυιιεηεξ ζεχνεζεξ, ηεξ
μκείαξ «Ν.Δ. 101/2008–ΑΞΘΞΜ 7», εάκ πνμζθμμίζεη ζηεκ ανμυδηα Ννμλεκηθή Ανπή:
Αθνηβέξ ακηίγναθμ ηεξ άδεηαξ δηαμμκήξ γηα ζπμοδέξ, ηεξ μπμίαξ είκαη θάημπμξ ζημ άιιμ
θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ,
Βεβαίςζε ημο θφθιμο ζπμοδχκ πμο έπεη δηακφζεη, απυ ηεκ μπμία πνμθφπηεη επίζεξ, μ
ζοκαθήξ θαη ζομπιενςμαηηθυξ παναθηήναξ μεηαλφ ηςκ δφμ πνμγναμμάηςκ ζπμοδχκ,
Βεβαίςζε ημο εθπαηδεοηηθμφ ηδνφμαημξ ημο άιιμο θνάημοξ μέιμοξ ηεξ Γονςπασθήξ
Έκςζεξ γηα ημκ θφθιμ ζπμοδχκ πμο έπεη δηακφζεη μ ζπμοδαζηήξ ζε αοηυ, θαζχξ θαη γηα ημ
ζομπιενςμαηηθυ ή ζοκαθή παναθηήνα ημο ακςηένς θφθιμο ζπμοδχκ με ημ πνυγναμμα πμο
πνυθεηηαη κα παναθμιμοζήζεη ζηεκ Γιιάδα,
Βεβαίςζε ημο θμνέα οιμπμίεζεξ ημο ακηίζημηπμο πνμγνάμμαημξ γηα ηε ζομμεημπή ημο ζημ
θμηκμηηθυ ή δημενέξ πνυγναμμα ακηαιιαγήξ ή βεβαίςζε ηςκ ανμυδηςκ ανπχκ θνάημοξ μέιμοξ ηεξ
Γονςπασθήξ Έκςζεξ υηη έπεη γίκεη δεθηυξ ζε αοηυ ςξ ζπμοδαζηήξ γηα δηάζηεμα ημοιάπηζημκ δφμ
εηχκ.
Ε πνμτπυζεζε ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο, δεκ ηζπφεη ζηεκ πενίπηςζε πμο μ
ζπμοδαζηήξ, ζημ πιαίζημ ημο πνμγνάμμαημξ ζπμοδχκ ημο, οπμπνεμφηαη κα παναθμιμοζήζεη μένμξ
ηςκ ζπμοδχκ ημο ζε ίδνομα άιιμο θνάημοξ μέιμοξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή, ε πνμακαθενυμεκε
βεβαίςζε ακηηθαζίζηαηαη απυ βεβαίςζε ημο εθπαηδεοηηθμφ ηδνφμαημξ ημο άιιμο θνάημοξ μέιμοξ
ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, με ηεκ μπμία πηζημπμηείηαη ε οπμπνεςηηθή παναθμιμφζεζε μένμοξ ημο
πνμγνάμμαημξ ηςκ ζπμοδχκ αοηχκ ζηεκ Γιιάδα.
Νιήνςξ ζομπιενςμέκμ θαη οπμγεγναμμέκμ ακηίγναθμ ημο εκανμμκηζμέκμο εκηφπμο αίηεζεξ
γηα ηεκ εκηαία ζεχνεζε {Ηακμκηζμυξ (ΓΗ) ανηζ. 810/2009 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο
Οομβμφιημο ηεξ 13εξ Ζμοιίμο 2009 γηα ηε ζέζπηζε Ημηκμηηθμφ Ηχδηθα Θεςνήζεςκ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ573}, ζοκμδεουμεκμ απυ μία πνυζθαηε, έγπνςμε, θςημγναθία ημο αηημφκημξ, ε

570 Φφλλο 157 / Σεφχοσ Α’ / 31 Ιουλίου 2008.
571 Επίςθμθ Εφθμερίδα L 375/12 τθσ 23.12.2004.
572 Οπωσ αναφζρεται ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 539/2001 του
υμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου 2001 ,Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ C 74/40 - 20.3.2008 (2008/C 74/12)- θ
χϊρα μασ απαιτεί τθν κατοχι Θεϊρθςθσ Ειςόδου από τουσ κατόχουσ διπλωματικϊν, επίςθμων ι υπθρεςιακϊν
διαβατθρίων των ΗΠΑ, ενϊ δεν απαιτεί κεϊρθςθ προκειμζνου για κατόχουσ κοινϊν διαβατθρίων τθσ εν λόγω χϊρασ. .
573 Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ, L 243, ελίδα 1, 15.9.2009
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μπμία ζα πνέπεη κα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμδηαγναθέξ πμο ηάζζμκηαη απυ ημκ ICAO574 θαη
πενηιαμβάκμκηαη ζημ Νανάνηεμα ΖΖ ηεξ Γγθοθιίμο.
Δηαβαηήνημ ή άιιμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηε πχνα μαξ, ζφμθςκα με ηα
ακαθενυμεκα ζημκ "Νίκαθα ηαληδηςηηθχκ εγγνάθςκ πμο επηηνέπμοκ ηε δηέιεοζε ηςκ ελςηενηθχκ
ζοκυνςκ θαη ηα οποία μπορεί να διαθέηοσν θεώρηζη575", με πνμκηθή δηάνθεηα ηζπφμξ ε μπμία
πνέπεη κα οπενβαίκεη θαηά ηνεηξ μήκεξ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ, πενηέπεη
ημοιάπηζημκ δφμ θεκέξ ζειίδεξ θαη έπεη εθδμζεί εκηυξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ δεθαεηίαξ (Άνζνμ 12,
πανάγναθμξ 1, ημο Ηχδηθα Θεςνήζεςκ).
Παληδηςηηθή αζθάιηζε, με δηάνθεηα ηζπφμξ ίζε, θαη’ ειάπηζημκ, με ηε πμνεγμφμεκε
ζεχνεζε, με ηεκ μπμία θαιφπημκηαη ηα έλμδα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ ζε πενίπηςζε
επακαπαηνηζμμφ γηα ηαηνηθμφξ ιυγμοξ, γηα επείγμοζα ηαηνμθανμαθεοηηθή θνμκηίδα ή/θαη έθηαθηε
κμζμθμμεηαθή πενίζαιρε.

574 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
575 Παράρτθμα 10, Μζροσ Ι, του Εγχειριδίου για τθν εξζταςθ αιτιςεων κεϊρθςθσ και τθν τροποποίθςθ των
χορθγθκειςϊν κεωριςεων (ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Ε(2010)1620 τελικό τθσ 19.3.2010)
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Γ - 8. ΓΝΑΓΓΓΘΙΑΠΖΓΟ ΝΜΔΜΟΦΑΖΞΖΟΠΓΟ
Οφμθςκα με ηεκ Ημηκή Απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ Γζςηενηθχκ, Γλςηενηθχκ, Απαζπυιεζεξ θαη
Ημηκςκηθήξ Ννμζηαζίαξ θαη Νμιηηηζμμφ ανηζ. 5512/08/17.03.2008576 θαζμνίδμκηαη ε δηαδηθαζία
θαη μη πνμτπμζέζεηξ οπαγςγήξ ζηηξ νοζμίζεηξ ημο Κ.3386/05 ηςκ αιιμδαπχκ, οπεθυςκ ηνίηςκ
πςνχκ, επαγγειμαηηχκ πμδμζθαηνηζηχκ, μη μπμίμη εηζένπμκηαη ζηεκ πχνα με ζεχνεζε εηζυδμο
βναπείαξ δηαμμκήξ, υπμο αοηή απαηηείηαη, θαη θαηά ημ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ ζοκάπημοκ ζομβυιαημ
ζοκενγαζίαξ με Νμδμζθαηνηθή Ακχκομε Γηαηνεία (ΝΑΓ) επαγγειμαηηθήξ θαηεγμνίαξ (Α’, Β’ & Γ’
Γζκηθήξ θαηεγμνίαξ).
Ιε ηεκ ακςηένς Η.Ρ.Α. δίδεηαη ε δοκαηυηεηα ζε επαγγειμαηίεξ πμδμζθαηνηζηέξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ
πςνχκ, μη μπμίμη εηζένπμκηαη κυμημα ζηε χνα θαη, θαηά ημ ζηάδημ ηεξ παναμμκήξ ημοξ,
ζοκάπημοκ ζομβυιαημ ζοκενγαζίαξ με Νμδμζθαηνηθή Ακχκομε Γηαηνεία Γζκηθήξ (ΝΑΓ)
επαγγειμαηηθήξ θαηεγμνίαξ (Α’, Β’ & Γ’ Γζκηθήξ Ηαηεγμνίαξ) κα οπμβάιιμοκ αίηεζε γηα πμνήγεζε
άδεηαξ δηαμμκήξ, ζημκ Δήμμ ή ηεκ Ημηκυηεηα ημο ηυπμο θαημηθίαξ ή δηαμμκήξ ημο θαηά ηεκ
δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζε εηζυδμο βναπείαξ δηαμμκήξ (ηφπμο C) ή εκηυξ ηνηχκ μεκχκ απυ ηεκ
είζμδυ ημοξ ζημκ εκηαίμ πχνμ Schengen, ζηεκ πενίπηςζε οπεθυςκ ηνίηεξ πχναξ πμο επηηνέπεηαη
ε είζμδμξ πςνίξ πνμλεκηθή ζεχνεζε, πςνίξ κα απαηηείηαη ε ακαπχνεζή ημοξ απυ ηε χνα
πνμθεημέκμο, ζηεκ ζοκέπεηα, κα επακέιζμοκ με ηε εζκηθή ζεχνεζε. Ε Άδεηα Ναναμμκήξ
πμνεγείηαη με απυθαζε ημο Γεκηθμφ Γναμμαηέα ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ, είκαη ηδηαίηενεξ
θαηεγμνίαξ με ελανηχμεκε απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 20 ημο Κ.3386/05 (άδεηα δηαμμκήξ ζε
αζιεηέξ θαη πνμπμκεηέξ), γηα πνμκηθυ δηάζηεμα εκυξ έημοξ θαη μπμνεί κα ακακεχκεηαη γηα υζμ
πνμκηθυ δηάζηεμα δηαηενείηαη ζε ηζπφ ε ζφμβαζε ζοκενγαζίαξ με ηεκ ίδηα ΝΑΓ ή, ζε πενίπηςζε
μεηεγγναθήξ, ζοκαθζεί κέα ζφμβαζε με άιιε ΝΑΓ.
Πμοξ αιιμδαπμφξ, οπεθυμοξ ηνίηςκ πςνχκ, ηεξ παναπάκς θαηεγμνίαξ, μπμνμφκ κα ζοκμδεφμοκ ή κα
αθμιμοζήζμοκ θαη ηα θαηά ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 54 ημο Κ.3386/2005 μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημοξ,
δει. μ/ε ζφδογμξ, εθυζμκ έπεη ζομπιενχζεη ημ 18μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημο/ηεξ, ηα θάης ηςκ 18 εηχκ
θοζηθά ή/θαη οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημοξ, θαζχξ θαη ηα ιμηπά, θάης ηςκ 18 εηχκ, θοζηθά ή/θαη
οημζεηεμέκα άγαμα ηέθκα ημο ζοκηενμφκημξ ή ημο εηένμο ηςκ ζοδφγςκ, εθυζμκ ημο/ηεξ έπεη ακαηεζεί ε
άζθεζε ηεξ γμκηθήξ μένημκαξ. Πα άημμα αοηά μπμνμφκ επίζεξ κα θαηαζέζμοκ αίηεζε, ζημ Δήμμ ή ηεκ
Ημηκυηεηα ημο ηυπμο θαημηθίαξ ή δηαμμκήξ ημοξ, γηα πμνήγεζε αημμηθήξ άδεηαξ δηαμμκήξ, θαηά ηε
δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ ζεχνεζεξ εηζυδμο βναπείαξ δηαμμκήξ (ηφπμο C) ή εκηυξ ηνηχκ μεκχκ απυ ηεκ
είζμδυ ημοξ ζημκ εκηαίμ πχνμ Schengen, ζηεκ πενίπηςζε οπεθυςκ ηνίηεξ πχναξ πμο επηηνέπεηαη
ε είζμδμξ πςνίξ πνμλεκηθή ζεχνεζε πςνίξ κα απαηηείηαη ε ακαπχνεζή ημοξ απυ ηε πχνα
πνμθεημέκμο, ζηεκ ζοκέπεηα, κα επακέιζμοκ με ηε εζκηθή ζεχνεζε.

576 ΦΕΚ 481/ Σεφχοσ Β’/ 18.03.2008.
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APPLICATION FOR A VISA
FOR A LONG STAY IN GREECE
PHOTO
THIS APPLICATION FORM IS
FREE OF CHARGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SURNAME (FAMILY NAME)1
FIRST NAME(S) (GIVEN NAME(S)2
SURNAME AT BIRTH
FORMER FAMILY NAME(S)
DATE OF BIRTH
(DAY-MONTH-YEAR)
PLACE OF BIRTH
COUNTRY OF BIRTH
CURRENT NATIONALITY
NATIONALITY AT BIRTH, IF DIFFERENT
FROM CURRENT:

10

SEX

11

MARITAL STATUS

MALE
FEMALE
SINGLE
MARRIED
SEPARATED
DIVORCED
WIDOW(ER)
OTHER
(PLEASE SPECIFY)
SURNAME

12

IN CASE OF MINORS DETAILS OF PARENTAL
AUTHORITY/LEGAL GUARDIAN

13

NATIONAL IDENTITY NUMBER
(WHERE APPLICABLE)

14

TYPE OF TRAVEL DOCUMENT

15
16
17
18
19
20
21

NUMBER OF TRAVEL DOCUMENT
DATE OF ISSUE OF TRAVEL DOCUMENT
TRAVEL DOCUMENT VALID UNTIL
TRAVEL DOCUMENT ISSUED BY
APPLICANT'S HOME ADDRESS
APPLICANT'S E-MAIL ADDRESS
APPLICANT'S TELEPHONE NUMBER

22

RESIDENCE IN A COUNTRY OTHER
THAN THE COUNTRY OF CURRENT
NATIONALITY

23

CURRENT OCCUPATION

FIRST NAME
ADDRESS
(IF DIFFERENT FROM
APPLICANT'S)
NATIONALITY

ORDINARY PASSPORT
DIPLOMATIC PASSPORT
SERVICE PASSPORT
SPECIAL PASSPORT
OFFICIAL PASSPORT
OTHER TRAVEL DOCUMENT
(PLEASE SPECIFY)

NUMBER OF RESIDENCE PERMIT
OR EQUIVALENT
RESIDENCE PERMIT OR
EQUIVALENT VALID UNTIL

1 In accordance with the data in the travel document.
2 In accordance with the data in the travel document.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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RESIDENCE – FAMILY REUNION
RESIDENCE FOR EMPLOYMENT
PURPOSES
STUDIES, RESEARCH, PRACTICAL
TRAINING, VOCATIONAL
TRAINING
RESIDENCE – COMPANY STAFF
RESIDENCE – INDEPENDENT
FINANCIAL ACTIVITY –
INVESTMENT
ACCREDITATION
OTHER
(PLEASE SPECIFY)

24

MAIN PURPOSE OF THE JOURNEY

25
26

INTENDED DATE OF ARRIVAL IN GREECE
APPLICANT’S ADDRESS IN GREECE
DATA OF THE INDIVIDUAL RESIDENT IN GREECE IN CASE OF APPLYING FOR A RESIDENCE VISA FOR
FAMILY REUNION
SURNAME (FAMILY NAME) OF THE
RESIDENT INDIVIDUAL IN GREECE
FIRST NAME(S) (GIVEN NAME(S)) OF
THE RESIDENT INDIVIDUAL IN GREECE
DATE OF BIRTH OF THE RESIDENT
INDIVIDUAL IN GREECE
NATIONALITY OF THE RESIDENT
INDIVIDUAL IN GREECE
NUMBER OF THE RESIDENCE PERMIT OF
THE RESIDENT INDIVIDUAL IN GREECE
NUMBER OF PASSPORT OF THE
RESIDENT INDIVIDUAL IN GREECE
INDIVIDUAL RESIDENT’S ADDRESS IN
GREECE
INDIVIDUAL RESIDENT’S TELEPHONE
INDIVIDUAL RESIDENT’S E-MAIL
ADDRESS
SPOUSE
CHILD OF THE INDIVIDUAL
FAMILY RELATIONSHIP
RESIDENT
(OF THE APPLICANT WITH THE
CHILD OF HIS/HER SPOUSE
INDIVIDUAL RESIDENT IN GREECE)
OTHER (PLEASE SPECIFY)

A
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

B
37
38
39
40
41
42
43

44

45

DATA OF THE EMPLOYER OR THE COMPANY IN CASE OF APPLYING FOR A RESIDENCE VISA FOR
EMPLOYMENT PURPOSES, INCLUDING SEASONAL WORK
SURNAME (FAMILY NAME) OF THE
EMPLOYER OR NAME OF THE COMPANY
FIRST NAME(S) (GIVEN NAME(S)) OF
THE EMPLOYER OR NAME OF THE
COMPANY
SURNAME (FAMILY NAME) OF THE
CONTACT PERSON IN THE COMPANY
FIRST NAME(S) (GIVEN NAME(S)) OF
THE CONTACT PERSON IN THE
COMPANY
EMPLOYER OR COMPANY’S ADDRESS
EMPLOYER OR COMPANY’S TELEPHONE
EMPLOYER OR COMPANY’S E-MAIL
ADDRESS
GREEK RESIDENCE PERMIT OR GREEK’S
IDENTITY CARD OF THE EMPLOYER OR
OF THE CONTACT PERSON IN THE
COMPANY
COMPANY’S GREEK TAX NUMBER

ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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C
46
47
48
49
50
51

52

53
54
55
56

DATA OF THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OR RESEARCH CENTRE IN CASE OF APPLYING FOR STUDYING
OR RESEARCH PURPOSES, PRACTICAL TRAINING OR VOCATIONAL TRAINING
NAME OF THE EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT OR RESEARCH CENTRE
ADDRESS OF THE EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT OR RESEARCH CENTRE
TELEPHONE OF THE EDUCATIONAL
ESTABLISHMENT OR RESEARCH CENTRE
E-MAIL ADDRESS OF THE
EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OR
RESEARCH CENTRE
INTENDED DATE OF START OF
STUDIES OR RESEARCH
INTENDED DATE OF END OF STUDIES
OR RESEARCH
I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of
my photograph and, if applicable, the taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application;
and any personal data concerning me which appear on the visa application form, as well as my fingerprints and my
photograph will be supplied to the relevant authorities and processed by those authorities, for the purposes of a decision
on my visa application.
Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or
extend a visa issued will be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS) 3 for a maximum period of five
years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for carrying out checks on
visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the Member States for
the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the
Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions, of examining an
asylum application and of determining responsibility for such examination. Under certain conditions the data will be also
available to designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection
and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The authority of Greece responsible for
processing the data is: Ministry of Citizen Protection, Greek Police, International Police Cooperation Division, 3rd
Division SIRENE, Kanellopoulou 4, GR– 101 77 Athens, Tel.:+30.210.6977000, Fax:+30.210.6929764, Email: info@sirenegr.com
I am aware that I have the right to obtain notification of the data relating to me recorded in the VIS and to request
that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be deleted.
At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my
right to check the personal data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies
according to the national law of the State concerned. The national supervisory authority (Hellenic Data Protection
Authority, Kifisias str 1-3, 1st floor, GR – 115 23 Athens, Tel.: +30.210.6475600, Fax:+30.210.6475628, E-mail:
contact@dpa.gr} will hear claims concerning the protection of personal data.
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any
false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also
render me liable to prosecution.
I have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into the European territory of
the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be entitled to
compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen
Borders Code) and I am therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the
European territory of the Member States.
I AM AWARE THAT THE VISA FEE IS NOT REFUNDED IF THE VISA IS REFUSED
PLACE
DATE
SIGNATURE
(FOR MINORS, SIGNATURE OF PARENTAL
AUTHORITY/LEGAL GUARDIAN

3 In so far as the VIS is operational.
ΖΞ/ΘΗ/NΦ
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2
ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ ΦΩΠΜΓΞΑΦΖΑΟ ΑΖΠΕΟΓΩΟ
ΓΖΑ ΓΘΚΖΗΕ ΘΓΩΞΕΟΕ
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3
ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΚΠΡΝΜΡ
ΑΖΠΖΜΘΜΓΕΟΕΟ ΑΞΚΕΟΕΟ ΓΘΚΖΗΕΟ ΘΓΩΞΕΟΕΟ
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Αληυηημε θονία/αληυηημε θφνηε {ΜΚΜΙΑ – ΓΝΩΚΡΙΜ}

Κέμ Δειπί, 11 Ζμοιίμο 2011

Θα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενχζμμε υηη ε Ννμλεκηθή μαξ Ανπή, μεηά απυ εκδειεπή θαη εμπενηζηαηςμέκε
ελέηαζε, απέννηρε ηεκ αίηεζή ζαξ ηεξ {Εμένα/Ιήκαξ/Έημξ} γηα πμνήγεζε ζεχνεζεξ μαθνάξ δηαμμκήξ,
δοκάμεη ημο άνζνμο 18 ηεξ Οφμβαζεξ Γθανμμγήξ ηεξ Οομθςκίαξ ημο Schengen ηεξ 19εξ Ζμοκίμο 1990,
πμο θονχζεθε με ημ Κ. 2514/1997 (ΦΓΗ 140/η.Α /27.06.1997, ζει. 5735) θαη ημο Άνζνμο 8 ημο Κ.
3386/2005 «Νενί εηζυδμο, δηαμμκήξ θαη θμηκςκηθήξ εκηάλεςξ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ ζηεκ Γιιεκηθή
Γπηθνάηεηα» θαη ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ μη μπμίεξ επήιζακ με ημοξ Κυμμοξ 3448/2006, 3536/2007,
3613/2007, 3731/2008, 3801/2009 θαη 3838/2010.
Οογθεθνημέκα, ε απυννηρε ηεξ αηηήζεχξ ζαξ βαζίδεηαη ζε έκα ή πενηζζυηενμοξ απυ ημοξ αθυιμοζμοξ
ιυγμοξ (ζεμεηχκεηαη/μκηαη με ζηαονυ) πμο εμπμδίδμοκ ηε πμνήγεζε ζεχνεζεξ:
Δεκ δηαζέηεηε έγθονμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ ακαγκςνηζμέκμ απυ ηεκ Γιιάδα.
Πμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ πμο θαηέπεηαη δεκ ελαζθαιίδεη ηεκ επάκμδυ ζαξ ζηε χνα πνμέιεοζεξ ή
ηζαγέκεηαξ ζαξ ή ζε ηνίηε πχνα.
Ννμζθμμίζαηε πιαζηυ/παναπμηεμέκμ ηαληδηςηηθυ έγγναθμ.
Ννμζθμμίζαηε πιαζηά ή παναπμηεμέκα δηθαημιμγεηηθά.
Δεκ θαηέζηε δοκαηυ κα δηαπηζηςζμφκ ή/θαη κα ηεθμενηςζμφκ μ ζθμπυξ θαη μη υνμη δηαμμκήξ ζαξ.
Ιεηαπεηνηζηήθαηε ηνυπμοξ παναπιάκεζεξ / ελαπάηεζεξ ηεξ Ννμλεκηθήξ Ανπήξ.
Έπεηε θαηαπςνεζεί ςξ ακεπηζφμεημξ ζημ SIS.
Νενηιαμβάκεζζε ζημκ θαηάιμγμ ηςκ οπεθυςκ ηνίηςκ πςνχκ, γηα ημοξ μπμίμοξ οπάνπεη
απαγυνεοζε εηζυδμο, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 82 ημο κυμμο 3386/2005.
Ιπμνεί κα απμηειέζεηε θίκδοκμ γηα ηε δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα ή ηε δεμυζηα ογεία.
(ΑΘΘΜΖ ΘΜΓΜΖ ΝΜΡ ΠΜ ΝΞΜΛΓΚΓΖΜ ΟΡΙΝΘΕΞΩΚΓΖ ΑΚΑΘΡΠΖΗΑ
ΕΕ ΓΛΓΖΔΖΗΓΡΟΕ ΠΩΚ ΑΚΩΠΓΞΩ ΘΜΓΩΚ, ΜΝΜΡ ΗΞΖΚΓΠΑΖ ΑΝΑΞΑΖΠΕΠΜ).
Ηαηά ηεξ πνάλεξ αοηήξ μπμνείηε κα αζθήζεηε αίηεζε αθονχζεςξ εκχπημκ ημο ανμμδίμο δημηθεηηθμφ
δηθαζηενίμο, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 15 ημο Κ. 3068/2002 (ΦΓΗ Α΄274), εκηυξ εκεκήκηα εμενχκ απυ
ηυηε πμο ε πνάλε αοηή ζαξ θμηκμπμηήζεθε ή πμο ιάβαηε γκχζε ηεξ.
Ε αίηεζε αθονχζεςξ πνέπεη κα ζοκηαπζεί ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα θαη κα οπμγναθεί απυ Έιιεκα
δηθεγυνμ ή απυ εζάξ. Γάκ επηιέλεηε κα ηεκ οπμγνάρεηε εζείξ, πνέπεη κα παναζηεί Έιιεκαξ δηθεγυνμξ
θαηά ηε ζοδήηεζή ηεξ.
Ε αίηεζε μπμνεί κα θαηαηεζεί θαη ζε ειιεκηθή δημηθεηηθή Ανπή. Αίηεζε πμο απμζηέιιεηαη ηαποδνμμηθά
είκαη απανάδεθηε.
(ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ, ΡΝΜΓΞΑΦΕ ΗΑΖ ΟΦΞΑΓΖΔΑ ΠΕΟ ΔΖΝΘΩΙΑΠΖΗΕΟ Ε ΝΞΜΛΓΚΖΗΕΟ ΑΞΕΟ)
Οαξ πμνεγήζεθε ακηίγναθμ ηεξ πανμφζαξ πνάλεξ.
(ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ, ΜΚΜΙΑ ΗΑΖ ΡΝΜΓΞΑΦΕ ΠΜΡ ΑΖΠΜΡΚΠΜΟ).
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Dear Madam / Dear Sir (NAME-SURNAME)

New Delhi, 11 July 2011

We would like to inform you that our Consular Authority, following an assiduous and thorough
examination, has refused your application of (Date/Month/Year) for a long stay visa, by virtue of
Article 18 of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 19 June 1990, sanctioned by
Law 2514/1997 (Government Gazette 140/A/27 June 1997, p.5735) and Article 8 of Law 3386/2005
on the entry, residence and social integration of third-country nationals on Greek territory, as
amended by Laws 3448/2006, 3536/2007, 3613/2007, 3731/2008, 3801/2009 and 3838/2010.
Specifically, the decision to refuse your application is based on the following reason(s) (marked by
"x") that prevent the granting of the visa:
You are not in possession of a valid travel document recognized by our country;
Your travel document does not ensure your return to the country of origin or nationality or to a
third country;
You presented a false/counterfeit/forged travel document;
You presented false or counterfeit supporting documents;
We have not been able to ascertain and/or document the purpose and conditions of your stay;
You have made use of ways to mislead / deceive the Authority;
You have been registered in the SIS as a persona non grata;
You are included in the list of third-country nationals who are prohibited from entering Greece
pursuant to Article 82 of Law 3386/2005;
You may be a threat to public policy and security or to public health;
(Other reasons detailed by the Consulate or further specification of the reasons stated above)
You may appeal against this decision to refuse a visa before the competent administrative court,
pursuant to article 15 of Law 3068/2002 within ninety days of the date on which you have been
served herewith or notified hereof.
The appeal must be written in Greek and signed by a Greek lawyer or yourself.
If you choose to sign it yourself, a Greek lawyer must attend the hearing thereof.
You may also lodge the appeal before a Greek authority.
Appeals sent by post shall not be admitted.
(DATE, SIGNATURE AND STAMP OF THE DIPLOMATIC OR CONSULAR AUTHORITY)
You have been issued with a copy hereof
(DATE, NAME AND SIGNATURE OF THE APPLICANT)
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