ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ &
SCHENGEN

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

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ SCHENGEN

03.08.2012

A/A
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
IV
Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ D
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

A-1

ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΕΡΓΟΥ

A-2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A-3

ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ

A-4

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

A-5

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ Κ/Μ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΗΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A-6

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A-7

ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

A-8

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

A-9

ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

A - 10

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

A - 11

ΜΕΛΗ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

A - 12

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

A - 13

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

A - 14

ΣΠΟΥΔΕΣ

A - 15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

A – 16

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

A – 17

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A – 18

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

A – 19

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

A – 20

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A – 21

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

A – 22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

A – 23

ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

A – 24

ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

A – 25

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

A – 26

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

A – 27

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

A – 28

ΣΠΟΥΔΗ HΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

A – 29

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΗΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

A – 30

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

A – 31

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

A – 32

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

A – 33

ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΗΗ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΗΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ

A – 34
A – 35

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Α/Α
B–1
B–2
B–3
B–4
B–5
B–6
B–7
B–8

B–9

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ Η ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΜΕΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΖΥΓΟΙ & ΤΕΚΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ / ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ / ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΗΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ Η ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΕΜΕΝΑΝ, ΝΟΜΙΜΩΣ, ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ
ΣΕ Α.Ε.Ι. ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ, Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

B – 10

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT)

B – 11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)»

B – 12

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

B – 13

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

B - 14

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».

B - 15

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ARGO AIRWAYS»

B - 16

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AIR MOLDOVA»

B - 17

B - 18.

ΙΡ/ΛΚ/NΦ

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΕ ΚΜ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΘΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ
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Γ
Γ–1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ SCHENGEN
ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ

Γ–5

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ Η ΥΠΗΚΟΩΝ Κ-Μ ΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Γ–6

ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ–7

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Γ–8

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

Γ–2
Γ–3
Γ–4

ΕΝΤΟΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΗΣ

1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
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Ι. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών1 στην Ελλάδα διακρίνεται
σε δύο βασικές κατηγορίες, βραχείας και μακράς διαμονής.
Α. Σε ότι αφορά τις επισκέψεις βραχείας διαμονής, η χώρα μας, ως μέλος της Ενισχυμένης
Συνεργασίας Schengen, εφαρμόζει τις σχετικές προβλέψεις του ενωσιακού κεκτημένου, ενώ σε
ό,τι αφορά τις επισκέψεις μακράς διαμονής, ακολουθούνται οι προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα, η είσοδος στην Ελλάδα με σκοπό τη διέλευση και τη διαμονή βραχείας διαρκείας
καθώς και οι περιπτώσεις διελεύσεως από αεροδρόμιο, διέπονται από το ενωσιακό κεκτημένο, και
ειδικότερα από:
Τη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως
BENELUX, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας
σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα (Συμφωνία Schengen της 14ης
Ιουνίου 1985).
Τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των
Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως BENELUX, της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των
ελέγχων στα κοινά σύνορα (Σύμβαση Εφαρμογής Schengen).
Το Κεκτημένο του Schengen2 για την πολιτική θεωρήσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο
1, παράγραφος 2, της Απόφασης 1999/435/ΕΚ3 και της Απόφασης 1999/436/ΕΚ4 του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1999 και ενσωματώθηκε στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ.
Οι διατάξεις Schengen, σχετικά με την πολιτική θεωρήσεων, απέκτησαν έκτοτε κοινοτική
νομική βάση (άρθρο 625, παράγραφος 2, στοιχείο β) και επομένως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
του κοινοτικού δικαίου.
Τα Πρωτόκολλα και τις Συμφωνίες προσχωρήσεως
1 «Υπήκοος τρίτης χώρας»: το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 1 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
2 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 239 της 22.09.2000 σ. 0001 – 0473.
3 Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον ορισμό του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να
προσδιοριστεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για κάθε μία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του
Σένγκεν. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 10.07.1999, σ. 1 έως 16
4 1999/436/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1999, για τον καθορισμό, δυνάμει των οικείων διατάξεων της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νομικής βάσης για
κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο του Schengen. Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 10/07/1999 σ.
0017 - 0030
5 Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 67, θεσπίζει, εντός πέντε ετών από την έναρξη
ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ:
1) Μέτρα, προκειμένου να εξασφαλισθεί, σύμφωνα προς το άρθρο 14, η απουσία κάθε ελέγχου προσώπων, είτε είναι
πολίτες της Ένωσης είτε υπήκοοι τρίτων χωρών, όταν διέρχονται εσωτερικά σύνορα,
2) Μέτρα για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών τα οποία καθορίζουν:
α) προδιαγραφές και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη διενέργεια ελέγχων προσώπων στα
εξωτερικά σύνορα,
β) κανόνες για τις θεωρήσεις, όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής όχι άνω των τριών μηνών, στους οποίους
περιλαμβάνονται:
(i) ο κατάλογος των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση προκειμένου να διέλθουν
τα εξωτερικά σύνορα και των χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή,
(ii) οι διαδικασίες και οι όροι για τη χορήγηση θεωρήσεων από τα κράτη μέλη,
(iii) θεώρηση ενιαίου τύπου,
(iv) κανόνες για την ενιαία θεώρηση.
3) Μέτρα που καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών δύνανται να ταξιδεύουν ελεύθερα
εντός του εδάφους των κρατών μελών, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
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της Ιταλίας (υπογραφή στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990),
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (υπογραφή στη Βόννη στις 25 Ιουνίου 1991),
της Ελλάδος (υπογραφή στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992),
της Αυστρίας (υπογραφή στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995),
της Φινλανδίας, της Δανίας και της Σουηδίας (υπογραφή στο Λουξεμβούργο στις 19
Δεκεμβρίου 1996),
με τις τελικές πράξεις, τα πρακτικά, τις δηλώσεις και τις κοινές δηλώσεις τους
το σύνολο των οποίων η χώρα μας κύρωσε με το Νόμο 2514/19976.
Τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Schengen οι οποίες εγκρίθηκαν από τη χώρα
μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Aρ. Φ.0544/AΣ 811/M 4244 της 13ης Ιανουαρίου 19987
και την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 19998.
Τη Συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της
Ισλανδίας9 και του Βασιλείου της Νορβηγίας10, σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς
τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Schengen.
Την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας
της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας11, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της
Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της
Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των
προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση12.
Την Απόφαση του Συμβουλίου 2007/801/ΕΚ13 της 6ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την
πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Schengen στην Τσεχική Δημοκρατία, τη
Δημοκρατία της Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λεττονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, τη
Δημοκρατία της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη
Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία.
Την Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή
Ένωση14,15.
Τις Αποφάσεις 2008/146/ΕΚ16 και 2008/149/ΔΕΥ 17 του Συμβουλίου της 28ης
Ιανουαρίου 2008 και την Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

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 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 10/07/1999 σ. 0036 – 0062.
10 Η Ισλανδία και η Νορβηγία ανήκουν μαζί με τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Δανία στη Σκανδιναβική Ένωση
Διαβατηρίων, η οποία κατήργησε τους ελέγχους στα κοινά τους σύνορα. Η Ισλανδία και η Νορβηγία συνδέθηκαν με την
ανάπτυξη των συμφωνιών Schengen από τις 19 Δεκεμβρίου 1996. Χωρίς να διαθέτουν δικαίωμα ψήφου στο πλαίσιο της
εκτελεστικής επιτροπής Schengen, οι χώρες αυτές είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν γνώμες και να διατυπώσουν
προτάσεις. Προκειμένου να συνεχισθεί η σύνδεση αυτή, η συμφωνία σχετικά με τη σύνδεση της Ισλανδίας και της
Νορβηγίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Schengen, βάσει της απόφασης
1999/439/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999, υπογράφηκε στις 18 Μαΐου 1999, μεταξύ της Ισλανδίας, της
Νορβηγίας και της ΕΕ.
11 Η Κύπρος δεν είναι ακόμη πλήρες μέλος του χώρου Schengen. Οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ της Κύπρου και του
χώρου Schengen διατηρούνται έως ότου το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσει ότι πληρούνται οι όροι για την άρση των
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.
12 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 236 της 23ης Σεπτεμβρίου 2003.
13 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 323 της 8.12.2007.
14 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 157 της 21ης Ιουνίου 2005.
15 Η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν είναι ακόμη πλήρη μέλη του χώρου Schengen. Οι έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ των
χωρών αυτών και του χώρου Schengen διατηρούνται έως ότου το Συμβούλιο της ΕΕ αποφασίσει ότι πληρούνται οι όροι
για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.
16 Απόφαση του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 5 / 187

και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, προς
τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Schengen.
Την Απόφαση 2008/262/ΔΕΥ 18,19 του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2008, για την
υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων
διατάξεων του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του
Schengen.
Το ενωσιακό κεκτημένο όσον αφορά τις θεωρήσεις, το οποίο εκφράζεται με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15.03.200120, όπου καθορίζεται ο κατάλογος των
τρίτων χωρών οι κάτοχοι κοινών διαβατηρίων (Regular Passports) των οποίων υπόκεινται στην
υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών, καθώς
και κατάλογος τρίτων χωρών οι κάτοχοι κοινών διαβατηρίων των οποίων εξαιρούνται αυτής της
υποχρέωσης.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1683/9521 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου, κοινή για
όλα τα κράτη μέλη, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 334/200222 με τον
οποίο θεσπίζονται συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για τις θεωρήσεις ενιαίου τύπου και
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.856/200823 όσον αφορά την αρίθμηση των θεωρήσεων.
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 333/200224 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για
την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που χορηγείται από τα
κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος
που χορηγεί το φύλλο.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουλίου 200925 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων με τον οποίο
κωδικοποιούνται και αναπτύσσονται οι υφιστάμενες νομικές πράξεις σχετικά με τις διαδικασίες και
τις προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων διέλευσης από ή με πρόθεση παραμονής στην επικράτεια
των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά εξάμηνη περίοδο26.
σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του
Schengen - Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 53 της 27.2.2008,σ. 1
17 Απόφαση του Συμβουλίου Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2008 της 28ης Ιανουαρίου 2008 για την
υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση,
την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Schengen.
18 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 083 της 26/03/2008 σ. 0005 – 0006.
19 Επίσημη Εφημερίδα L 110 της 22ας Απριλίου 2008.
20 Όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1211/2010 του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 (ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 6).
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1995 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου Επίσημη Εφημερίδα L 164 της 14.7.1995, σ. 1 έως 4.
22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 334/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου - Επίσημη Εφημερίδα L 53 της 23.2.2002, σ. 7 έως 8.
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.856/2008 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008 , για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου όσον αφορά την αρίθμηση των θεωρήσεων - ΕΕ L 235 της
2.9.2008, σ. 1 έως 4.
24 Επίσημη Εφημερίδα L 53, 23.02.2002.
25 Επίσημη Εφημερίδα L 243 της 15ης Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 1.
26 Με τον Κανονισμό 810/2009:
Α) κωδικοποιούνται οι ισχύουσες νομικές πράξεις που διέπουν τις αποφάσεις σχετικά με τις ομοιόμορφες θεωρήσεις, τις
θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος και τις θεωρήσεις διέλευσης αεροδρομίου,
Β) αναπτύσσονται ορισμένα τμήματα της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι
νέες διαστάσεις της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων και να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά,
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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Β. Η είσοδος στην Ελλάδα με σκοπό τη διαμονή μακράς διαρκείας, για λόγους που εμπεριέχουν
την έννοια της μετανάστευσης, διέπεται από την εθνική μας Νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 18
της Σύμβασης Εφαρμογής Schengen, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
265/201027, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 για την
τροποποίηση της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen και του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαρκείας 28.

Γ) διευκρινίζονται σημεία της υφιστάμενης νομοθεσίας τα οποία δεν εφαρμόζοντο με εναρμονισμένο τρόπο και
Δ) καταργούνται διατάξεις ως αποτέλεσμα της εισαγωγής βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι με τον ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, μεταξύ των άλλων,
1) παύει να ισχύει η Κοινή Προξενική Εγκύκλιος,
2) θεσμοθετείται η υποχρέωση των κρατών μελών να αιτιολογούν λεπτομερώς τις αρνητικές αποφάσεις σε κάθε αίτημα
θεώρησης και να εφοδιάζουν τους αιτούντες με το εναρμονισμένο αίτημα απόρριψης,
3) τροποποιείται το καθεστώς των θεωρήσεων διέλευσης (θεωρήσεις τύπου Β) με την ενσωμάτωσή τους στις διατάξεις
των θεωρήσεων βραχείας παραμονής,
4) καταργούνται οι ρυθμίσεις για τις θεωρήσεις μακράς διαμονής οι οποίες ισχύουν συγχρόνως και ως θεωρήσεις
βραχείας διαμονής (θεωρήσεις τύπου D+C) και
5) παύουν να ισχύουν οι διατάξεις για τις ομαδικές θεωρήσεις, ως ασύμβατες με την προοπτική εισαγωγής βιομετρικών
αναγνωριστικών στοιχείων τα οποία θα παρέχονται από τους αιτούντες θεώρηση και την καταγραφή των μεμονωμένων
αιτούντων στο VIS.
27 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 85 της 31ης Μαρτίου 2010, σ. 1
28 Οι θεωρήσεις για διαμονή άνω των τριών μηνών είναι εθνικές θεωρήσεις που χορηγούνται από ένα από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με τη νομοθεσία του ή το ενωσιακό δίκαιο. Αυτές οι θεωρήσεις χορηγούνται σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο
θεώρησης που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1995, για την καθιέρωση
θεώρησης ενιαίου τύπου σημειώνοντας το γράμμα «D» στο πεδίο που διευκρινίζει τον τύπο θεώρησης. Συμπληρώνονται
σύμφωνα με το Παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων («Κώδικας Θεωρήσεων»). Οι θεωρήσεις μακράς διαμονής έχουν περίοδο
ισχύος που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Εάν κράτος μέλος επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να παραμείνει για περίοδο
μεγαλύτερη του ενός έτους, η θεώρηση μακράς διαμονής αντικαθίσταται πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της με
άδεια διαμονής.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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ΙΙ. ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Το θέμα της εισόδου και διαμονής στην Ελληνική επικράτεια αλλοδαπών, για λόγους που
εμπεριέχουν την έννοια της μετανάστευσης, καθορίζεται από:
το Νόμο 3386/2005 «Περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής εντάξεως υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια29» καθώς και τις τροποποιήσεις οι οποίες επήλθαν με:
το Νόμο 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης30»,
το Νόμο 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης31»,
το Νόμο 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών32»,
το Νόμο 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών33»,
το Νόμο 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης34»,
το Νόμο 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις35»
το Νόμο 3846/2010 “Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλεςδιατάξεις36” και
το Νόμο 3870/2010 “Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών,
κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές37”
το Νόμο 3875/2010 "Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του

Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς
διατάξεις38",
το Νόμο 3879/2010 "Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και λοιπές διατάξεις39".
το Νόμο 3900/2010 "Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και
άλλες διατάξεις40".
το Νόμο 3907/2011 ”Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις41”.

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
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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το Νόμο 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή

αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών42»

Με τις προαναφερόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις και επιπροσθέτως με τα Προεδρικά Διατάγματα
που έχουν εκδοθεί προς ενσωμάτωση ενωσιακών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο43, τις Υπουργικές
Αποφάσεις οι οποίες κατά καιρούς εκδίδονται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει
της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 90 παρ. 3 του Νόμου 3386/2005, καθώς και την
Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005
αντιμετωπίζονται, κατά το δυνατόν εξαντλητικά και εξειδικευμένα, οι περιπτώσεις και η εν γένει
διαδικασία για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων από τις Διπλωματικές και τις Έμμισθες
Προξενικές Αρχές και η εν συνεχεία έκδοση αδειών διαμονής, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

42 ΦΕΚ 215/τ.Α/30.09.2011, σελ 6353
43 Προεδρικά Διατάγματα που έχουν εκδοθεί προς ενσωμάτωση ενωσιακών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο:
Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 131/2006 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ
σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», ΦΕΚ 143/τ.Α’/ 13 Ιουλίου 2006.
Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 150/2006 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της
25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες” ΦΕΚ
160/τ.Α’/ 31 Ιουλίου 2006.
Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 101/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία», ΦΕΚ
157/τ.Α’/ 31 Ιουλίου 2008.
Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 106/2008 “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους” ΦΕΚ 135/τ.Α’/21 Ιουνίου 2007.
Προεδρικό Διάταγμα 128/2008, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής
έρευνας». ΦΕΚ 190/τ.Α’/15.09.2008
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ D
Για την έκδοση άδειας παραμονής, ουσιαστική και απαραίτητη προϋπόθεση, συνιστά η κατοχή, από
όλους τους ενδιαφερομένους, ειδικής εθνικής θεώρησης, εκτός των ειδικών και συγκεκριμένων
περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως
του εάν η χώρα εκδόσεως του ταξιδιωτικού εγγράφου του ενδιαφερομένου ανήκει σε αυτές του
Παραρτήματος Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) ή του Παραρτήματος ΙΙ
(Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για
τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού [ΕΚ] αριθ. 539/200144
του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001, όπως ισχύει ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων που
επήλθαν με τους Κανονισμούς [ΕΚ] 2414/2001 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 200145,
453/2003 του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 200346, 851/2005 του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου
200547, 1932/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 200648, 1244/2009 του Συμβουλίου
της 30ής Νοεμβρίου 200949, και τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1091/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 201050 και 1211/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 201051.
Σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 4 του Νόμου 3386/2005, οι εθνικές θεωρήσεις εκδίδονται
βάσει των αντιστοίχων για την άδεια διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων και η διάρκεια τους συναρτάται,
κατά περίπτωση, με εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής. Επιπρόσθετα, με την Απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ΑΣ 4000 της 30/12/200552 καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων.
Με βάση τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, και κάνοντας χρήση του πίνακα
και των υποδειγμάτων που έχει επεξεργασθεί, και κατά τακτά χρονικά διαστήματα αναβαθμίζει, η
ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής του Υπουργείου
Εξωτερικών, οι Προξενικές Αρχές, χορηγούν Εθνικές Θεωρήσεις (Θεωρήσεις τύπου D), εφόσον
πληρούνται, οι κατά περίπτωση, προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι παρουσιασθούν αυτοπροσώπως
στην αρμόδια Προξενική Αρχή53, προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και επιπρόσθετα:

δεν ανακύψει αρνητική καταχώρηση54 από την υποχρεωτική και χωρίς εξαίρεση
διασταύρωση των στοιχείων ταυτότητος με τις καταχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο Σύστημα

44 Επίσημη Εφημερίδα L 81 της 21.3.2001, σ. 1
45 Επίσημη Εφημερίδα L 327 της 12.12.2001 σελ 1
46 Επίσημη Εφημερίδα L 69 της13.3.2003 σελ. 10
47 Επίσημη Εφημερίδα L 141 της 4.6.2005 σελ. 3
48 Επίσημη Εφημερίδα L 405 της 30.12.2006 σελ. 23
49 Επίσημη Εφημερίδα L 336 της 18.12.2009 σελ. 1
50 Επίσημη Εφημερίδα L 329 της 14.12.2010 σελ. 1
51 Επίσημη Εφημερίδα L 339 της 22.12.2010 σελ. 6
52 ΦΕΚ 1912/τ.Β/30.12.2005, σελ 26363-70.
53 Σύμφωνα με τον Κώδικα Θεωρήσεων (Άρθρο 6) η αίτηση εξετάζεται από το προξενείο του αρμόδιου κράτους μέλους
εντός της δικαιοδοσίας του οποίου διαμένει νομίμως ο αιτών, το οποίο και αποφασίζει επ' αυτής. Ένα προξενείο του
αρμόδιου κράτους μέλους εξετάζει αίτηση που έχει υποβάλει νομίμως παρών υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος όμως δεν
διαμένει εντός της δικαιοδοσίας του και λαμβάνει σχετική απόφαση, εφόσον ο αιτών έχει δικαιολογήσει την υποβολή της
αίτησης στο εν λόγω προξενείο.
54 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει αρνητική καταχώριση στο SIS και εφόσον κριθεί από το αρμόδιο Προξενείο ότι
συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή διεθνών υποχρεώσεων διαβιβάζεται σχετικό αίτημα πλήρως
τεκμηριωμένο στην Κεντρική Υπηρεσία (Γ4 Διεύθυνση) προκειμένου να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Άρθρο 25 της Σύμβασης Εφαρμογής Schengen, διαβούλευση με το Κ-Μ, το οποίο έχει προβεί στην καταχώριση του εν
λόγω ατόμου.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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Πληροφοριών Schengen55 (SIS) ή/και στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών
(ΕΚΑΝΑ)56,

δεν προκύψουν τεκμηριωμένες αντενδείξεις από τη συνέντευξη, και

δεν συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, τις διεθνείς σχέσεις, τη
δημόσια τάξη57 και την ασφάλεια της χώρας μας.
Οι χορηγούμενες θεωρήσεις μακράς διαρκείας συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Παραρτήματος VII του Κώδικα Θεωρήσεων και ειδικότερα:
Στο πεδίο «ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ» τίθεται η ένδειξη «HELLAS».
Στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩΝ» τίθεται η ένδειξη «MULT».
Στο πεδίο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ - ΗΜΕΡΕΣ» τίθεται η ένδειξη «ΧΧ».
Στο πεδίο «ΕΙΔΟΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ» τίθεται η ένδειξη «D».
Στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» αναγράφονται τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στην
παρούσα εγκύκλιο.
Στο πεδίο «ΑΠΟ - ΕΩΣ», όπου αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της θεωρήσεως, το
αναγραφόμενο διάστημα μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες.
Εν προκειμένω και ειδικότερα σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 4 του Νόμου
3386/2005, οι εθνικές θεωρήσεις εκδίδονται βάσει των αντιστοίχων για την άδεια διαμονής
νομοθετικών ρυθμίσεων και η διάρκεια τους συναρτάται, κατά περίπτωση, με εκείνη της προβλεπόμενης
διαμονής. Συνεπώς οι εθνικές θεωρήσεις που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι
εμπίπτουν στις περιπτώσεις: Α – 1 έως Α – 33 (εκτός των περιπτώσεων Α-2, Α-3, Α-6, Α–20,
Α-29, Α-34) και Β – 1 έως Β – 18, , θα πρέπει να έχουν κατά κανόνα διάρκεια ισχύος ενός (1)
έτους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και ιδίως το σκοπούμενο χρόνο
παραμονής στη χώρα58.
55 Σύμφωνα με το άρθρο 96 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen, «Οι αποφάσεις (για καταχώρηση
ατόμων στο SIS -Σύστημα Πληροφοριών Schengen- με σκοπό την άρνηση εισόδου) μπορούν να στηρίζονται στην απειλή
για τη δημόσια τάξη ή την κρατική ασφάλεια που ενδέχεται να συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού στο εθνικό έδαφος.
Τέτοια μπορεί να είναι, ιδίως η περίπτωση:
(α) αλλοδαπού ο οποίος καταδικάστηκε για αξιόποινη πράξη επισύρουσα στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον
ενός έτους,
(β) αλλοδαπού εις βάρος του οποίου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις,
περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 71 (πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακινήσεως
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών), ή εις βάρος του οποίου υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ότι προτίθεται να
εκτελέσει παρόμοιες πράξεις στο έδαφος ενός συμβαλλομένου μέρους.
Οι αποφάσεις μπορούν να στηρίζονται επίσης στο γεγονός ότι ο αλλοδαπός αποτέλεσε αντικείμενο ενός μέτρου άμεσου
και χωρίς αναστολή απομακρύνσεως, αποπομπής ή απελάσεως που περιλαμβάνει ή συνοδεύεται και από απαγόρευση
εισόδου, ή, κατά περίπτωση, διαμονής, και στηρίζεται στην μη τήρηση των εθνικών ρυθμίσεων όσον αφορά την είσοδο ή
την διαμονή αλλοδαπών.»
56 Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 4000/4/32
– ιβ’/4 Σεπτεμβρίου 2006 (ΦΕΚ 1353/14 Σεπτεμβρίου 2006)
α. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από τη χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.
β. Αλλοδαποί, των οποίων η παρουσία στο ελληνικό έδαφος, αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη
δημόσια τάξη. Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι τέλεσε
σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης
γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της παρ.1 του
άρθρου 76 του ν. 3386/2005.
Οι αλλοδαποί που εγγράφονται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγγράφονται παράλληλα και στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen, εφ’
όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen (ΣΕΣΣ).
57 Στην έννοια της δημόσιας τάξης και ασφάλειας περιλαμβάνεται και η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης
για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, χαμηλότερης ποινής, προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια θα πρέπει να ζητείται ειδική αιτιολογία και να σταθμίζονται οι
επί μέρους παράμετροι, όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του
υπηκόου τρίτης χώρας.
58 Για παράδειγμα η θεώρηση εισόδου για σπουδές διάρκειας 5 μηνών θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος πέντε μήνες
και όχι ένα έτος.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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Αντίθετα,
Στην περίπτωση Α – 2 (Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16, παράγραφος 2, του
Ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4018/2011 και στο Άρθρο 7 της Απόφασης του
Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005) για την μετάκληση
αλλοδαπού για εποχική εργασία, η οποία αφορά Αλβανούς υπηκόους (Συμφωνία Εποχιακής
Απασχολήσεως εργατικού δυναμικού Ελλάδος – Αλβανίας), η διάρκεια ισχύος της εθνικής
θεωρήσεως είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική
σύμβαση εργασίας, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Στην περίπτωση Α – 3 (Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 16 Α Ν. 3386/05, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4018/2011) για τη μετάκληση αλιεργατών, η οποία αφορά απασχόληση
Αιγυπτίων αλιεργατών στην Ελλάδα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η διάρκεια ισχύος της εθνικής
θεωρήσεως είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική
σύμβαση εργασίας, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες.
Στην περίπτωση Α-6 (Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 19 του
ν.3386/05 και στο Άρθρο 10 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π.
3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005), για τα άτομα που μετακινούνται από επιχείρηση
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας, η διάρκεια ισχύος της εθνικής
θεώρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6 μήνες).
Στην περίπτωση Α – 20 (Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρο 34, παράγραφος 3, του
Ν.3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10, παράγραφος 3, του Ν.3536/2007) για τη
συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης, η διάρκεια ισχύος της εθνικής θεωρήσεως
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Στην περίπτωση Α – 29 (Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 42, παράγραφος 1, του
Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 27 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Αριθμό Α.Π.
3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005) για τους εργαζόμενους και αμειβόμενους από τουριστικό
γραφείο του εξωτερικού ως Αρχηγός Οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour Leader) το οποίο
συνεργάζεται με αντίστοιχο ελληνικό τουριστικό γραφείο, η διάρκεια ισχύος της εθνικής θεωρήσεως
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
Στην περίπτωση Α – 34 (Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ.
4000/3/10ξζ’/14.5.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παραμονή και εργασία ομογενών από
Αλβανία») για τους ομογενείς και μέλη οικογενείας από την Αλβανία, η διάρκεια ισχύος της εθνικής
θεωρήσεως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες
Κατά τη χορήγηση των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι Προξενικές Αρχές οφείλουν να
ενημερώνουν τους αιτούντες ότι η κατοχή της θεώρησης εισόδου ουδόλως τους απαλλάσσει από
την υποχρέωση να υποβάλλουν, αμέσως μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα (Άρθρο 11, παράγραφος
1 του Ν.3386/200559), αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία
του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, προκειμένου να εφοδιαστούν με τις αντίστοιχες άδειες
διαμονής60. Άλλωστε η θεώρηση εισόδου δεν παρέχει αυτοδικαίως περαιτέρω δικαιώματα (π.χ.
59 Ο υπήκοος τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του νόμου
αυτού, οφείλει, μετά την είσοδο του στη Χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, εκτός αν από τις διατάξεις του
παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η
Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας που λειτουργεί στο νομό του τόπου κατοικίας ή διαμονής του. Οι αιτήσεις για τη
χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής
του αιτούντος. Οι δήμοι και οι κοινότητες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζουν το σχετικό
φάκελο στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών, αφότου
υποβληθούν. Για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, η σχετική αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.
60 Εξαιρούνται οι αιτήσεις για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών (στελέχη εταιρειών,
μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών, ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, δημόσιο συμφέρον, ανθρωπιστικοί, θύματα
εμπορίας). Οι αιτήσεις για την παραπάνω περίπτωση κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Μετανάστευσης του ΥΠ.ΕΣ.
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δυνατότητα εργασίας), αλλά θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη βεβαίωση κατάθεσης
αίτησης για την έκδοση της άδειας διαμονής. Η άδεια διαμονής αποτελεί το νομιμοποιητικό
έγγραφο που παρέχει την απαραίτητη πιστοποίηση από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και με
βάση την οποία επιτρέπεται στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική
επικράτεια και να αντλεί όλα τα δικαιώματα τα οποία του παρέχει η εθνική μεταναστευτική
νομοθεσία61.
Σημειώνεται ότι από την 5η Απριλίου 2010, οπότε και ετέθη σε ισχύ ο Κώδικας Θεωρήσεων και ο
Κανονισμός 265/201062, έχει εισαχθεί η αρχή της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και
θεωρήσεων μακράς διαρκείας, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο
χώρο Schengen και συνεπώς κάθε υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως
μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από Κ-Μ, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να
ταξιδεύει σε άλλα Κ-Μ για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για
τον κάτοχο αδείας διαμονής, εφόσον δηλαδή πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, § 1, σημεία
α), γ), δ) και ε) του Κανονισμού (ΕΚ) 562/200663 (Κώδικας Συνόρων Schengen).

61 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου
τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Άρθρο 1, παρ 2,σημείο α. (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ αριθ. L 157 της 15/06/2002 σ.
0001 – 0007).
62 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 85 της 31ης Μαρτίου 2010, σελ. 1.
63 Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 105 της 13ης Απριλίου 2006, σελ. 1.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
Τα αιτήματα για την χορήγηση θεώρησης για μακρά παραμονή, εφόσον δεν πληρούνται οι οφειλόμενες
προϋποθέσεις και δεν προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως τάσσονται από την
εθνική μας νομοθεσία64 και αναφέρονται στην παρούσα Εγκύκλιο θα πρέπει να απορρίπτονται. Στην
περίπτωση αυτή υφίσταται υποχρέωση της Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής κάνοντας χρήση των
υποδειγμάτων του Παραρτήματος 3 να χορηγεί έγγραφη και επαρκώς αιτιολογημένη βεβαίωση
απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση θεώρησης, διατηρώντας στο αρχείο της ενυπόγραφο, από τον
απορριφθέντα, σχετικό αντίγραφο το οποίο θεωρείται αναγκαίο και ουσιαστικό στοιχείο του
ενδεχομένου ελέγχου της νομιμότητας της αποφάσεως της Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής.
Στην εν λόγω βεβαίωση αναφέρεται ρητά ότι ο ενδιαφερόμενος, του οποίου το αίτημα απερρίφθη,
έχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης, σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία, ενώπιον του
αρμοδίου Δικαστηρίου για την εκδίκαση των εν λόγω υποθέσεων, που εισάγονται με το ένδικο
βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3068/2002 περί
«Συμμορφώσεως της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις65»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει66, αρμόδιο δικαστήριο είναι:
α) Το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο για ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την
προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί
αλλοδαπών εν γένει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Οι αποφάσεις των διοικητικών
πρωτοδικείων επί των εν λόγω διαφορών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 702/1977.
β) το τριμελές διοικητικό εφετείο για τις ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την
προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν:
α) την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Συμβάσεως της Γενεύης, που
κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α΄) και του συναφούς πρωτοκόλλου της
Νέας Υόρκης του 1967, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. 389/1968 (ΦΕΚ 125 Α΄),
β) την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.
Οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων επί των εν λόγω διαφορών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του
Ν. 702/1977.
Στην ενημέρωση μνημονεύεται επίσης η δυνατότητα καταθέσεως της αιτήσεως ακυρώσεως σε
ελληνική διοικητική αρχή, η υποχρεωτική σύνταξη του οικείου δικογράφου στην ελληνική γλώσσα, η
υποχρεωτική υπογραφή του δικογράφου από Έλληνα δικηγόρο ή από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ο
οποίος, όμως, θα πρέπει, στην τελευταία αυτή περίπτωση να παραστεί κατά τη συζήτηση της
υπόθεσης με πληρεξούσιο δικηγόρο (Άρθρο 17, παρ. 4 του Π.Δ 18/1989), η προθεσμία για την
άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία, εφ’ όσον πρόκειται για πρόσωπα που διαμένουν στην
αλλοδαπή, είναι ενενήντα ημερών και αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξης ή την εκ μέρους τους
γνώση του περιεχομένου της.

64 Νόμος 3386/2005 «Περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής εντάξεως υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική
Επικράτεια» καθώς και οι τροποποιήσεις οι οποίες επήλθαν 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 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ
213/τ.Α/17.12.2010, σελ 4413
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A
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
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A - 1. ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΗ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 14, παράγραφος 167 και 15, παράγραφος 168 του
Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 669 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π.
3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί
να απασχοληθεί στην Ελλάδα με σχέση εξηρτημένης εργασίας, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για
συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 15».
Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά
από αίτηση του ενδιαφερομένου εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών70:
η σχετική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία
εγκρίνεται η απασχόληση για παροχή εξηρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη,
επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή υπεύθυνη δήλωση, με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να
προκύπτει το είδος και το διάστημα της απασχόλησης καθώς και ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις
μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
και ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός αφού κληθεί και υπογράψει την ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση
εξηρτημένης εργασίας, προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής71, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO72 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών

67 Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για απασχόληση με σχέση εξηρτημένης εργασίας σε
συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης, εφόσον του έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
68 Στον υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξηρτημένης εργασίας στην Ελλάδα,
χορηγείται άδεια διαμονής για εξηρτημένη εργασία, εφόσον έχει συνάψει σύμβαση εργασίας από την οποία προκύπτει
ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και προσκομίσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 11 παρ. 2 του νόμου αυτού.
69 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3386/2005, ο
αιτών αλλοδαπός οφείλει να προσκομίσει στην διπλωματική ή προξενική αρχή, σύμβαση εργασίας με συγκεκριμένο
εργοδότη για συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι αυτός θα
αμείβεται κατ’ ελάχιστον με ποσό αντίστοιχο των μηνιαίων αποδοχών ανειδίκευτου εργάτη.
Η εν λόγω θεώρηση δεν χορηγείται εάν δεν περιέλθει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή απευθείας από την
αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας και η πράξη έγκρισης της απασχόλησης του
συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη.
70 Με την ΚΥΑ 12514/11 της 12ης .05.2011 ορίζεται ότι οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλλονται στα
οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών
εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και
κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων.
71 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
72 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση73", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει
να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας74.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης θεώρησης, ότι δεν
πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η
Προξενική Αρχή θα πρέπει να απορρίπτει το αίτημα και να εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με έγγραφη
αιτιολογημένη βεβαίωση απόρριψης του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η Προξενική Αρχή οφείλει
να ενημερώνει εγγράφως την Περιφέρεια για την σχετική απόρριψη, εκθέτοντας αναλυτικά τους
ουσιαστικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή και αιτείται την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης
(Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η
απασχόληση για παροχή εξηρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη75.

73 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
74 Σύμφωνα με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (ΔΥΚ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα διεθνή επιδημιολογικά
δεδομένα, ως νοσήματα που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λογίζονται η χολέρα, η πανώλη, ο κίτρινος πυρετός
και η φυματίωση (Έγγραφο Γ4 Διεύθυνσης Α.Π. Φ. 3497.3/52/ΑΣ 508/16 Μαρτίου 2010).
75 Έγγραφο Γ4 Διεύθυνσης ΑΠ Φ 3497.3/79/ΑΣ 1007/4.5.2010.
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A - 2. ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 του Ν.3386/2005, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 5 Ν. 4018/201176, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εργασθεί στην
Ελλάδα προσωρινά, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, σε
τομέα δραστηριότητας που συναρτάται με πρόσκαιρη απασχόληση, εποχιακού χαρακτήρα, με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου για συγκεκριμένο εργοδότη και είδος απασχόλησης, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με διάρκεια ισχύος
ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας, και η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 16».
Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω
ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών77:
η σχετική Πράξη78 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία
εγκρίνεται η απασχόληση, σε τομέα δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα
μέχρι έξι συνολικά μήνες ανά περίοδο δώδεκα μηνών και
επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του υπηκόου τρίτης
χώρας σε συγκεκριμένο εργοδότη και τόπο, το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του
εργαζόμενου. Αμοιβή η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές
ανειδίκευτου εργαζόμενου, όπως αυτές καθορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας, θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας,
και ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, αφού κληθεί και υπογράψει την ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση
εποχιακής απασχόλησης, προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής79,
συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί
76 ΦΕΚ 215/τ.Α/30.09.2011, σελ. 6353. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 «2. Ο εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί
να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη θέση εργασίας έχει
ήδη προβλεφθεί στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, οφείλει να λάβει αντίστοιχη
έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.». Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5
«5. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 2, Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην
αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές πράξεις των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., εφόσον
αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονομία ή στα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακές
υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση. 6. Η αρμόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη της
οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις
θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία. Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία είναι
ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους έξι μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης
εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Στους εισερχόμενους
με θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία, κατά το χρόνο ισχύος αυτής, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής
οποιασδήποτε κατηγορίας.»
77 Με την ΚΥΑ 12514/11 της 12ης.05.2011 ορίζεται ότι «οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλλονται
στα οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών
εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και
κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων».
78 Εφόσον η μετάκληση αφορά την ίδια κατηγορία (π.χ. εποχιακή εργασία), την ίδια προξενική αρχή και τον ίδιο
εργοδότη, μπορεί να εκδοθεί μία συγκεντρωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία
διαβιβάζεται απ’ ευθείας στο αρμόδιο Προξενείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO80 και περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα 2»
της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση81", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει
να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες· και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση
του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και
προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη
δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως
η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης
χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η είσοδος, διαμονή και το χρονικό διάστημα απασχόλησης
υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα ρυθμίζεται από διμερείς ή πολυμερείς
διεθνείς συμφωνίες, αυτές εφαρμόζονται και κατισχύουν των προαναφερομένων διατάξεων.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Συμφωνία Εποχιακής Απασχόλησης
εργατικού δυναμικού που έχει συνάψει η χώρα μας με την Αλβανία82, οι υπήκοοι της χώρας αυτής, οι
οποίοι εγκρίνονται προς εποχιακή απασχόληση στην Ελλάδα, θα πρέπει να παρουσιάζονται
αυτοπροσώπως στην αρμόδια Προξενική Αρχή προκειμένου να υπογράφουν και να παραλαμβάνουν
το ιδιωτικό συμφωνητικό επ' ονόματι τους και πρέπει, εκτός των γενικών όρων περί ισχυρού
διαβατηρίου, ιατρικού πιστοποιητικού και αποσπάσματος ποινικού μητρώου, να πληρούν και τους
ακόλουθους, πρόσθετους, όρους:
Να είναι ηλικίας όχι μικρότερης των 21 ετών και όχι μεγαλύτερης των 60 ετών.
Να είναι κάτοχοι ανάλογου τίτλου σπουδών, όταν πρόκειται για εξειδικευμένη εργασία,
θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές.
Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως
προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και
παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή
χορηγήθηκε. Στους εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία, κατά το χρόνο ισχύος
αυτής, δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας. Συνεπώς, θα πρέπει να
79 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
80 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
81 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
82 Νόμος 2482/97-ΦΕΚ 73/ τ.Α/ 16.05.1997
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δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια της αναφερόμενης στη σύμβαση εργασίας απασχόλησης
και να χορηγείται εθνική θεώρηση αντίστοιχης διάρκειας.
Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης θεώρησης, ότι δεν
πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η
Προξενική Αρχή θα πρέπει να απορρίπτει το αίτημα και να εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με έγγραφη
αιτιολογημένη βεβαίωση απόρριψης του αιτήματος.
Στην περίπτωση αυτή η Προξενική Αρχή οφείλει απαρεγκλίτως να ενημερώνει εγγράφως την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την σχετική απόρριψη, εκθέτοντας αναλυτικά τους ουσιαστικούς
λόγους που οδήγησαν σε αυτή και να αιτείται την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης83.

83 Έγγραφο Γ4 Διεύθυνσης ΑΠ Φ 3497.3/79/ΑΣ 1007/4.5.2010. Βλ. και άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 4018/2011: «3. Αν ο εργοδότης
επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), οφείλει να
καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη
σύμβαση εργασίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος του μετακαλουμένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν
του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, μετά από αίτησή
του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης απασχόλησης του
μετακληθέντος επιστρέφονται στον εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο μετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία
αναγκαστικής απομάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του
μετακληθέντος, ο εργοδότης αναλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της
σκοπούμενης απασχόλησης μόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα».
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A – 3. ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΑΛΙΕΡΓΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 16 Α του Ν. 3386/2005, όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 7 του Ν. 3536/07 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 684 του Ν. 4018/2011, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να απασχοληθεί στην Ελλάδα ως αλιεργάτης,
με σχέση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένο εργοδότη, μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση, η διάρκεια
ισχύος της οποίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες, με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05ΑΡΘΡΟ 16Α».
Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, από την αρμόδια υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω
ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών85:
η σχετική Πράξη86 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία
εγκρίνεται η απασχόληση αλιεργάτη για παροχή εξηρτημένης εργασίας ως αλιεργάτης, για
χρονικό διάστημα μέχρι δέκα μηνών σε συγκεκριμένο εργοδότη,
επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτουν οι όροι εργασίας, το χρονικό
διάστημα απασχόλησης και η συμφωνημένη αμοιβή του εργαζόμενου. Αμοιβή η οποία δεν μπορεί να
είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου όπως αυτές
καθορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
και ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, αφού κληθεί και υπογράψει την ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση
απασχόλησης ως αλιεργάτης, προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Αντίγραφο πιστοποιητικού, επίσημα μεταφρασμένου και επικυρωμένου, με το οποίο
αποδεικνύεται κατοχή γνώσης ή ειδικότητας αλιεργάτη.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής87, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO88 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
84 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 «1. Ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει πολίτες τρίτης χώρας, ως
αλιεργάτες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και προκειμένου να χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση
εισόδου, οφείλει να λάβει προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον
προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ύστερα από αίτησή του που
κατατίθεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εδρεύει στο νομό,
όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του, ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από
την έναρξη της αλιευτικής περιόδου». Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 «2. Η αρμόδια προξενική
αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και με την επιφύλαξη των
γενικών και ειδικών διατάξεων για τη θεώρηση, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εργασία αλιεργατών. 3. Η
θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση
εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας
αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του
οποίου χορηγήθηκε. Στους εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου αλιεργατών, κατά το χρόνο ισχύος της, δεν μπορεί να
χορηγηθεί άδεια διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας.»
85 Με την ΚΥΑ 12514/11 της 12ης.05.2011 ορίζεται ότι «οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλλονται στα
οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών
εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και
κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων».
86 Εφόσον η μετάκληση αφορά την ίδια κατηγορία εργασίας, την ίδια προξενική αρχή και τον ίδιο εργοδότη, μπορεί να
εκδοθεί μία συγκεντρωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
87 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
88 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση89", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες· και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει
από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους δέκα μήνες και παρέχει
δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας
και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε. Στους
εισερχόμενους με θεώρηση εισόδου αλιεργατών, κατά το χρόνο ισχύος της, δεν χορηγείται άδεια
διαμονής οποιασδήποτε κατηγορίας. Συνεπώς, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάρκεια
της αναφερόμενης στη σύμβαση εργασίας απασχόλησης και να χορηγείται εθνική θεώρηση
αντίστοιχης διάρκειας.
Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης θεώρησης, ότι δεν
πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η
Προξενική Αρχή θα πρέπει να απορρίπτει το αίτημα και να εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με έγγραφη
αιτιολογημένη βεβαίωση απόρριψης του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η Προξενική Αρχή οφείλει
απαρεγκλίτως να ενημερώνει εγγράφως την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την σχετική απόρριψη,
εκθέτοντας αναλυτικά τους ουσιαστικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή και αιτείται την ανάκληση
της εγκριτικής απόφασης90.
Σημειώνεται ότι με την προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση και διαδικασία κα λύπτονται και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία «για την προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε
θέματα εργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής
Δημοκρατίας της Αιγύπτου» 91 του 1984 και ειδικότερα η απασχόληση Αιγυπτίων αλιεργατών 92
στην Ελλάδα με σχέση εξηρτημένης εργασίας 93.
89 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των χορηγηθεισών
θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
90 Έγγραφο Γ4 Διεύθυνσης ΑΠ Φ 3497.3/79/ΑΣ 1007/4.5.2010. Βλ. και άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4018/2011: «Μαζί με την αίτηση
ο εργοδότης καταθέτει: […] ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών, οι
οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και για διάστημα έξι μηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας,
όπως αυτή προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας. Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή δεν χορηγηθεί η
σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το αρμόδιο όργανο, οι
ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, μετά από αίτησή του.»
91 Νόμος 1453/84 - ΦΕΚ88/τ.Α/16.06.1984.
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A - 4. ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 1α94, του Ν.3386/05, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 1, του Ν. 3536/07 και με το άρθρο 44, παράγραφος
295 του Ν.3801/2009 καθώς και στο Άρθρο 8 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π.
3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005,
A-I. Σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές,
νομίμους εκπρόσωπους θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που
ασκούν νομίμως εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίοι κατέχουν:
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. με το οποίο ρυθμίζονται τα της εγκατάστασης της θυγατρικής
εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο Φ.Ε.Κ που αφορά σε μετονομασία ή
τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρείας.
Εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
42ε παρ. 5 του Ν. 2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της Εταιρείας και πρόσφατο
πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας καθώς και βεβαίωση για την
έδρα της αλλοδαπής Εταιρείας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα.
αντίγραφο του Φ.Ε.Κ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη
δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου
οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους
βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών η οποία σε περίπτωση
θυγατρικών εταιριών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών, μπορεί να προέρχεται από το
όργανο διοίκησης της μητρικής εταιρίας ή από την οικονομική υπηρεσία της εταιρίας στην Ελλάδα,
εφόσον η εταιρία διαθέτει οικονομική υπηρεσία ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, εφόσον
προσκομίζεται πληρεξούσιο από τη μητρική εταιρία βάσει του οποίου παρέχεται δικαίωμα
καθορισμού και βεβαίωσης των αποδοχών.

92 Η Ελληνο – Αιγυπτιακή Συμφωνία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 1, δεν καλύπτει τους εργαζομένους
εκείνους που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στο μέλλον σε υπερπόντια σκάφη της εμπορικής Ναυτιλίας καθώς και
σε ακτοπλοϊκά εμπορικά σκάφη, καλύπτει εντούτοις τους αλιείς τους εργαζομένους σε παράκτια αλιεία.
93 Άρθρο 6 παρ. 6 Ν. 4018/2011: «6. Για όσους υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 1453/1984 (Α΄ 88), αν λυθεί, με
οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας, κατά το διάστημα ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η σύναψη νέας
σύμβασης εργασίας με άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο διάστημα έως τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν συναφθεί
νέα σύμβαση εργασίας, η θεώρηση εισόδου εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα τριών μηνών και πάντως, εφόσον το
εναπομείναν χρονικό διάστημα είναι μικρότερο των τριών μηνών, έως τη λήξη της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα
ανωτέρω και συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον
Ο.Γ.Α. το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν
στην περίοδο, κατά την οποία θα απασχολήσει τον αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για
το εν λόγω χρονικό διάστημα επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη.»
94 Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου υπήκοοι τρίτων χωρών,
μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές,
διευθυντές και υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νόμιμα
εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
95 Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα
μέχρι ενός (1) έτους, εφόσον έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με την εταιρία, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή
τους είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικών
συμβουλίων ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους, προσκομίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή
της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης
του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων
εκπροσώπων και βεβαίωση της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών τους.
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A-II. Σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, ανώτατα διευθυντικά στελέχη (Γενικοί Διευθυντές,
Διευθυντές και Υποδιευθυντές) θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών
που ασκούν νομίμως εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίοι κατέχουν:
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. με το οποίο ρυθμίζονται τα της εγκατάστασης της θυγατρικής
εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο Φ.Ε.Κ που αφορά σε μετονομασία ή
τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρείας.
Εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
42ε παρ. 5 του Ν. 2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της Εταιρείας και πρόσφατο
πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για τη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας καθώς και βεβαίωση για την
έδρα της αλλοδαπής Εταιρείας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα.
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία προκύπτει το χρονικό
διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην Εταιρεία του ενδιαφερόμενου και οι μηνιαίες
αποδοχές, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως
καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Β. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 1β96, του Ν.3386/05, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Ν. 3536/07 και με το άρθρο 44, παράγραφος 2
του Ν.3801/2009, σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται ως
υπαλληλικό προσωπικό και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αποκλειστικώς σε εταιρείες που το καθεστώς
λειτουργίας τους υπάγεται σε ειδική νομοθεσία και ειδικότερα στις διατάξεις:
Ι) των Άρθρων 27 έως 36 του N. 3427/200597 «Περί φόρου προστιθέμενης αξίας στις νέες
οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις». (Κεφάλαιο ΣΤ.
Τροποποίηση, Αντικατάσταση και Συμπλήρωση των διατάξεων του Α.Ν. 89/196798 «περί
εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών»),
ΙΙ) το άρθρο 4 του Ν. 2234/199499με το οποίο αντικαθίστανται οι προβλέψεις του άρθρου 25
(Εγκαταστάσεις αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων) του Ν. 27/1975100 «Περί φορολογίας
πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», το οποίο είχε τροποποιηθεί με το
Άρθρο 28 του Ν.814/1978101 και με το Άρθρο 77, παρ. 5 του Ν. 1892/1990102,
ΙΙΙ) του Α.Ν. 378/1968103 «Περί συμπληρώσεως του Α.Ν. 89/1967 “περί εγκαταστάσεως εν
Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών”,
ΙV) καθώς του Ν.Δ. 2687/1953104 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού»
και οι οποίοι κατέχουν:
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της εταιρείας στη χώρα, καθώς και κάθε
μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της
Εταιρείας και επιπλέον:
Για τις Ναυτιλιακές Εταιρείες:
96 Επιτρέπεται να εισέλθει στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου το αλλοδαπό υπαλληλικό
προσωπικό και οι νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ τ.Α’ 312/27.12.2005), Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄), καθώς και σε επιχειρήσεις του ΝΔ. 2687/1953 (ΦΕΚ 317
Α΄).
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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Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της
Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν 378/1968 και 27/1975 όπως καθορίζεται από τις
προβλέψεις του άρθρου 34105 του Ν. 3427/05
πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία προκύπτει
μεταξύ άλλων ο διορισμός και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.
Για τις λοιπές εταιρείες (Εμποροβιομηχανικές Κατασκευαστικές ή άλλες) που υπάγονται στο
καθεστώς του Ν. 3427/05106:
Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η υπαγωγή της
Εταιρείας στο καθεστώς του Ν. 3427/05 και προκύπτει ο διορισμός και το όνομα του νομίμου
εκπροσώπου της Εταιρείας.
Για
τους
νομίμους
εκπροσώπους
Εταιρειών
(Ναυτιλιακών,
Εμποροβιομηχανικών
Κατασκευαστικών ή άλλων):
Βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου η αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή σε
περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας ή αντίγραφο απόφασης του
αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για την ιδιότητά και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών η οποία σε περίπτωση
θυγατρικών εταιριών ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών, μπορεί να προέρχεται από το
όργανο διοίκησης της μητρικής εταιρίας ή από την οικονομική υπηρεσία της εταιρίας στην Ελλάδα,
εφόσον η εταιρία διαθέτει οικονομική υπηρεσία ή από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, εφόσον
προσκομίζεται πληρεξούσιο από τη μητρική εταιρία βάσει του οποίου παρέχεται δικαίωμα
καθορισμού και βεβαίωσης των αποδοχών.
Για το υπαλληλικό προσωπικό όλων των εταιρειών:
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το
χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην Εταιρεία του ενδιαφερόμενου
υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από
αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Η σύμβαση, πέραν του κειμένου, θα πρέπει να φέρει ευκρινώς ημερομηνία
σύνταξης, καθώς και τις ιδιότητες, τις υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.
Γ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παρ. 1γ107 του Ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 44, παράγραφος 2 του Ν.3801/2009, σε τεχνικούς αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων
χωρών, προκειμένου να απασχοληθούν σε βιομηχανίες ή μεταλλεία, σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στον Α.Ν. 448/1968 και οι οποίοι κατέχουν:
Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία προκύπτει ότι η
απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι επείγουσα και θα διαρκέσει για
χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή
εγκαταστάσεων.
Βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του
ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας που στερούνται ημεδαποί άνεργοι, εκτός εάν υφίσταται
συμβατική εγγύηση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμήθευσε τα
μηχανήματα, και αναλαμβάνει παράλληλα την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και τη
διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.
105 Ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77
Α΄), διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις αυτού και του Α.Ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και από τις
κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, χωρίς να ισχύουν οι αναφορές τους
στον Α.Ν. 89/1967.
106 ΦΕΚ 142/τ. Α/31.8.1994
107 Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου υπήκοοι τρίτων χωρών
τεχνικοί, που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον Α.Ν. 448/1968 (ΦΕΚ
130/τ.Α).
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Αντίγραφο σύμβασης εργασίας με την εταιρία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή
είναι ίση τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
Δ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παρ. 1δ108 του Ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 44, παράγραφος 2 του Ν.3801/2009 σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, που
απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρίες, οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 26 του Ν.3386/05 (ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας)109 και οι οποίοι κατέχουν:
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται η ίδρυση της εταιρείας συνοδευόμενη από
βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου
εκπροσώπου.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία προκύπτει το χρονικό
διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας
στην Εταιρεία και οι μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές
του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της, πλην εργατικού δυναμικού,
κατέχει ειδικές γνώσεις, η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη στη λειτουργίας της επένδυσης, και
θα απασχολείται αποκλειστικά για αυτήν.
Αντίγραφο σύμβασης εργασίας με την εταιρία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή
είναι ίση τουλάχιστον με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
Ε. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 1ε, του Ν.3386/05, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Ν.3536/2007110 και με το άρθρο 44,
παράγραφος 2 του Ν.3801/2009, σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι
απασχολούνται ως εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν
υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρίες στην Ελλάδα και ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα,
καθώς και σε εταιρίες που συνδέονται με αντίστοιχες στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου
Άρθρο 42ε του Κ. Ν. 2190/1920 (Φ.Ε.Κ 37 Α΄) «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»111, μπορούν να
108 Επιτρέπεται να εισέλθει στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου το αλλοδαπό προσωπικό,
που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρίες, οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 του
Ν.3386/05.
109 Ως προσωπικό που απασχολείται, αποκλειστικά, σε εταιρίες οι οποίες εγκαθιδρύονται στην Ελλάδα, με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3386/05 νοούνται υπήκοοι τρίτων χωρών επαγγελματίες με ειδικές γνώσεις, πλην
εργατικού δυναμικού, που θα κριθούν απαραίτητοι στο φάση της λειτουργίας της επένδυσης.
110 Επιτρέπεται να εισέλθει στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβει ειδική θεώρηση εισόδου το αλλοδαπό εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν υποκαταστήματα ή θυγατρικές
εταιρίες στην Ελλάδα και ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα, καθώς και σε εταιρίες που συνδέονται με αντίστοιχες
στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 42ε του ν.2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄), θα μπορεί να μετακινείται για απασχόληση
στα υποκαταστήματα ή τις θυγατρικές της οικείας εταιρίας ή στις συνδεδεμένες εταιρίες στην Ελλάδα, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
αα. Η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα να απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) ημεδαπούς εργαζόμενους.
ββ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που πρόκειται να μετακινηθούν για απασχόληση στις ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να
διαθέτουν επιστημονικές γνώσεις στον τομέα τους, των οποίων στερούνται ημεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόμενοι ή νομίμως
διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών.
111 Για την εφαρμογή αυτού του Νόμου, συνδεμένες επιχειρήσεις είναι:
α. Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. Σχέση μητρικής
σχέσης προς θυγατρική υπάρχει όταν μία επιχείρηση (μητρική):
α.α. ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν
η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους
για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης,
β.β. ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με
άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής,
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μετακινούνται για απασχόληση στα υποκαταστήματα ή τις θυγατρικές της οικείας Εταιρείας ή στις
συνδεδεμένες εταιρίες στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα
στην οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, αποδεικνύει,
με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, εν προκειμένω του ΟΑΕΔ, ότι δεν υφίστανται άνεργοι
ημεδαποί ή κοινοτικοί ή νόμιμα διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών που διαθέτουν τις
επιστημονικές γνώσεις που απαιτούνται για την συγκεκριμένη απασχόληση,
με κατάσταση προσωπικού, ότι απασχολεί τουλάχιστον εκατό (100) ημεδαπούς
εργαζόμενους,
με βεβαίωση της επιχείρησης ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας που μετακινείται, δεν
υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 5% των ημεδαπών εργαζομένων το οποίο
δύναται, να μετακινηθεί προς απασχόληση,
και οι οποίοι κατέχουν:
Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας,
επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με
την αντίστοιχη θυγατρική ή υποκατάστημα ή με συνδεδεμένη Εταιρεία στην Ελλάδα.
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της
αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε
μεταγενέστερο Φ.Ε.Κ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της
Εταιρείας. Επιπλέον, για συνδεδεμένες εταιρίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5
του Ν.2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της Εταιρείας και πρόσφατο πιστοποιητικό
αρμοδίου φορέα για την μετοχική σύνθεση της Εταιρείας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της
αλλοδαπής Εταιρείας, σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα.
Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα
απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην
Εταιρεία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με αυτές του
ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή Ευρωπαϊκής κάρτας
ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης από
χώρα της Ε.Ε.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις στον
τομέα τους, των οποίων στερούνται ημεδαποί ή κοινοτικοί εργαζόμενοι ή νομίμως διαμένοντες στη
χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών
ΣΤ. Υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν.3386/2005:
1.
με την Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές και στελέχη του
Γραφείου της Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας PHILIPPINE COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αριθ. 548/25/9.11.1994
(ΦΕΚ 200/Α) απόφαση της επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, η οποία
εξακολουθεί και ισχύει και μετά την αλλαγή της επωνυμίας της σε EQUITABLE PCI BANK112.
γ.γ. η συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή
να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής),
δδ) - ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική
επιχείρηση),
- ή, με άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης.
112 Όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ 1686/ τ. Β’/ 21 Αυγούστου 2008, με το από 26.6.2008 (ΑΠ 3568) έγγραφο της η τράπεζα
«BANCO DE ORO UNIBANK, INC» (πρώην EQUITABLE PCI Bank), γνωστοποίησε στην επιτροπή Νομισματικών και
Πιστωτικών Θεμάτων την απόφασή της για παύση της λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Αθήνα από την
30.06.2008 και ως εκ τούτου ζήτησε την ανάκληση της σχετικής άδειας η οποία και έγινε αποδεκτή.
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2.
με την Κ.Υ.Α 8901/17-05-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, χειριστές και τεχνικοί
συντηρήσεως υδροπλάνων της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο
«PEGASUS AVIATION», στην οποία χορηγήθηκε άδεια εκμετάλλευσης, για την εκτέλεση με
αμοιβή ή και με μίσθωση δημοσίων αεροπορικών μεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΑΠ ΥΠΑ/Δ1/Δ/12241/2816/18.03.2004 απόφασης του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.
με την Κ.Υ.Α 9408/25-05-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, εργαζόμενοι στις εταιρείες που
λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Ν.387/1976 «Περί συνάψεως συμβάσεων
τινών υπό της ΔΕΗ και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 189 Α΄), του Ν.2299/1995
«Κύρωση του Προσαρτήματος της 1ης Ιουλίου 1993 και του Πρωτοκόλλου της 19ης Δεκεμβρίου
1994 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Διακρατική Συμφωνία
της 7ης Οκτωβρίου 1987 για την προμήθεια του Φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία» (ΦΕΚ
65 Α΄) και του άρθρου 8 του Ν.2364/1995 «Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και
Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
252 Α΄).
4.
με την Κ.Υ.Α 10976/14-06-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές και εργαζόμενοι στο
Γραφείο του Ιαπωνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (JAPAN EXTERNAL TRADE
ORGANIZATION - JETRO), που λειτουργεί στην Αθήνα σύμφωνα με την Νο Ε1023/ΙΑΝ8/18.05.1965 Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και την Α.Ε. 16/65/12.05.1965
Ρηματική Διακοίνωση της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.
5.
με την Κ.Υ.Α 10977/14-06-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές και στελέχη που
εργάζονται στην εταιρεία KONČAR POWER PLANT AND ELECTRIC TRACTION
ENGINEERING Co Ltd, η οποία συμμετέχει στην Κοινοπραξία που υπέγραψε με την ΔΕΗ τη
σύμβαση ΔΑΥΕ/ΜΕΗ-3/99131, που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση στροβίλων
ρυθμιστών στροφών, σφαιρικών βαλβίδων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θυροφραγμάτων αγωγών
φυγής, καλυμμάτων και ανοιγμάτων σταθμού και μίας μικρής μονάδας στον εκκενωτή πυθμένα για
το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας στον Αχελώο Ποταμό».
6.
με την Κ.Υ.Α 11962/28-06-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές, στελέχη και
τεχνικοί της εταιρείας «THE LOUIS BERGER GROUP INC», η οποία έχει προσληφθεί ως
«Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ», δυνάμει της από 30
Νοεμβρίου 2001 Δημόσιας Σύμβασης Υπηρεσιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
ανωτέρω εταιρείας.
7.
με την Κ.Υ.Α 26270/7.11.2011113, η οποία αντικατέστησε την Κ.Υ.Α 12760/06-07-06114,
υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές, στελέχη και λοιποί εργαζόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες
που λειτουργούν δυνάμει των διακρατικών συμφωνιών που έχουν κυρωθεί με τις διατάξεις115:
του Ν.464/1976 (ΦΕΚ 296 Α΄), «Περί κυρώσεως της εν Δαμασκώ την 25ην Φεβρουαρίου
1974 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελλάδος και της Συριακής
Αραβικής Δημοκρατίας «περί αεροπορικών γραμμών», μεταξύ και πέραν των αντιστοίχων
εδαφών των και του παρακολουθούντος ταύτην παραρτήματος».

113 ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/ 7 Νοεμβρίου 2011/ σελ 36871.
114 ΦΕΚ 881/ τ.Β΄/
115 Από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α 26270 (ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/ 7 Νοεμβρίου 2011/ σελ 36871.) περί καθορισμού της
διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων
εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες
λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο, και ειδικότερα της
παραγράφου 12 καταργήθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών 12760/06-07-06 (ΦΕΚ 881 Β΄)
- Βλ. αναλυτικά τμήμα Β-18 της παρούσης Εγκυκλίου.
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του Ν.3077/2002 (ΦΕΚ 309 Α΄), «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας
του Ν.2541/1997 (ΦΕΚ 250 Α΄), «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας
του Ουζμπεκιστάν».
του Ν. 3120/2003 (ΦΕΚ 55 Α΄), «Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας».
του Ν.753/1978 (ΦΕΚ 22 Α΄), «Περί κυρώσεως της εν Αμμάν την 14ην Αυγούστου 1968
υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος και της
Κυβερνήσεως του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας “περί εμπορικών τακτικών
αεροπορικών γραμμών και του Παραρτήματος αυτής”» καθώς και το από 05.03.2003
μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας «Royal Jordanian» και του «Athens
International Airport S. A».
8.
με την Κ.Υ.Α 18829/26-09-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, διευθυντές, στελέχη και λοιποί
εργαζόμενοι στην εταιρεία NIPPON KAIJI KYOKAI, που λειτουργεί σύμφωνα με τις ειδικότερες
ρυθμίσεις του Π.Δ. 32/1997 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 330/2001
(ΦΕΚ 219 Α΄) και την αριθ. 4113.157/01/29.11.2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
(ΦΕΚ 1714 Β΄).
9.
με την Κ.Υ.Α 12762/06-07-06, υπήκοοι τρίτων χωρών, εργαζόμενοι στην «Κοινοπραξία
HANWHA-ROTEM», η οποία έχει αναλάβει το έργο «Προμήθεια Νέων Συρμών Μετρό», δυνάμει
της από 23.04.2002 κύριας σύμβασης προμήθειας (CON-02/002) και της από 26.07.2002
συμπληρωματικής σύμβασης προμήθειας συρμών διπλής τάσης, οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της
ανωτέρω Κοινοπραξίας και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
και οι οποίοι κατέχουν:
Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της, από την οποία θα προκύπτει το
χρονικό διάστημα απασχόλησης των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών στην εταιρεία.
Ζ. Υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν.3386/2005 με την Κ.Υ.Α 22470/14-10-08,
υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών», με
την ημεδαπή εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» και μετακινούνται με σκοπό την παροχή
εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας και ειδικότερα ως ειδικοί στον σχεδιασμό
παρασκευής, τον ποιοτικό έλεγχο και την εμπορία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP
MORRIS INTERNATIONAL Inc», την κατασκευή των συσκευασιών των προϊόντων αυτών και
την λειτουργία νέων σιγαροποιητικών και συναφών μηχανημάτων για την εκπαίδευση ημεδαπού
προσωπικού .
και οι οποίοι κατέχουν:
Βεβαίωση της ημεδαπής εταιρείας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ» από τη οποία να προκύπτει
η σύνδεσή της, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.2190/1920 «Περί
ανωνύμων εταιρειών», με την αλλοδαπή εταιρεία από την οποία μετακινείται ο αιτών.
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την ημεδαπή εταιρεία
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ», από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το
είδος της εργασίας αποκλειστικά στον σχεδιασμό παρασκευής, τον ποιοτικό έλεγχο και την
εμπορία προϊόντων καπνού της εταιρείας «PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc», την
κατασκευή των συσκευασιών των προϊόντων αυτών και την λειτουργία νέων σιγαροποιητικών και
συναφών μηχανημάτων και οι μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες πρέπει να είναι ανώτερες από αυτές
του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας.
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Σε όλους τους ανωτέρω αναφερομένους στα σημεία Α έως και Ζ μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
17§1», εάν προσκομίσουν, επιπροσθέτως των όσων κατά περίπτωση προαναφέρονται, στην
αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής116, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO117 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση118", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία
αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά
το διάστημα της απασχόλησης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 3119, του Ν.3386/2005, όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3120 του Άρθρου 44 του ν.3801/2009, τους αλλοδαπούς,

116 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
117 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
118 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
119 Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 μέλη της
οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των
συντηρούντων.
120 Με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ν.3801/2009 και για λόγους ίσης μεταχείρισης, ρυθμίζονται ζητήματα που
αφορούν στη διαδικασία και στις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας των υπηκόων τρίτων
χωρών που αδειοδοτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3386/2005. Έτσι, προκειμένου πλέον να επιτραπεί
η είσοδος και η διαμονή των μελών της οικογένειας των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγείται άδεια
διαμονής βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.3386/2005, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει
προσωπικό εισόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500)
ευρώ ετησίως, προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.
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υπηκόους τρίτων χωρών των παραπάνω κατηγοριών121, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος,
εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και
υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα
τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας122.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 17§3ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής123, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO124 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση125", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,

Ειδικότερα, προκειμένου να χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στα μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας που τον
συνοδεύουν κατά την πρώτη είσοδό του στη χώρα ή έρχονται να τον συναντήσουν, απαιτείται πλέον η προσκόμιση της
σύμβασης εργασίας ή της βεβαίωσης αποδοχών από την εταιρία, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι το ύψος των
αποδοχών του υπηκόου τρίτης χώρας, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ
προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.
Σε περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα μετά από χρονικό διάστημα που υπερβαίνει
το έτος, θα προσκομίζεται αντίστοιχα αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής
δήλωσης, βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η επάρκεια των πόρων του συντηρούντος υπηκόου τρίτης χώρας.
121 Εξαιρούνται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 12762/06-07-06 οι εργαζόμενοι στην «Κοινοπραξία HANWHA-ROTEM», η οποία
έχει αναλάβει το έργο «Προμήθεια Νέων Συρμών Μετρό. Επίσης εξαιρούνται τα μέλη των οικογενειών των
αναφερομένων στο Άρθρο 17, παρ. 1γ του Ν.3386/05 των τεχνικών οι οποίοι πρόκειται να απασχοληθούν σε βιομηχανίες
ή μεταλλεία, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον Α.Ν. 448/1968.
122 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
123 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
124 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
125 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση αποδοχών από την εταιρία, από την οποία θα
πρέπει να προκύπτει ότι το ύψος των αποδοχών του υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος προσκαλεί τα
μέλη της οικογενείας του να τον συνοδεύσουν κατά την πρώτη είσοδό του στη χώρα ή έρχονται να
τον συναντήσουν, ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (8.500) ευρώ
προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής
δήλωσης, βάσει του οποίου θα αποδεικνύεται η επάρκεια των πόρων του συντηρούντος υπηκόου
τρίτης χώρας σε περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα μετά
από χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το έτος.
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A - 5. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ Κ/Μ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18126 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 9 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος απασχολείται νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)127 και επιθυμεί να
μετακινηθεί στην Ελλάδα, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, προκειμένου να προσφέρει
συγκεκριμένη υπηρεσία, στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης
και αντισυμβαλλομένου που ασκεί τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα, και ο οποίος κατέχει
αποδεικτικά στοιχεία για τη νόμιμη απασχόλησή του στο έδαφος του κράτους-μέλους, στο οποίο είναι
εγκατεστημένη η επιχείρηση από την οποία μετακινείται128, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
18§1», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία
ταυτότητας και επικοινωνίας της, από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα
επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον
αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν:
α) Ο σκοπός της μετακίνησής του,
β) Το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του υπηκόου τρίτης χώρας και
γ) Η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος μέλος της
Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.
Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή
άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής129, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO130 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
126 Σε υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πρέπει να μετακινηθεί στην Ελλάδα για παροχή συγκεκριμένης
υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου,
ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαμονής, εφόσον, πέραν των προϋποθέσεων του
άρθρου 10 πληρούνται και οι ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:
α. Έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, εφόσον το προβλεπόμενο διάστημα διαμονής υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
β. Αποδεικνύει τη νόμιμη διαμονή του στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο είναι εγκατεστημένη η
επιχείρηση από την οποία μετακινείται.
γ. Η επιχείρηση από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας αποδεικνύει ότι τον απασχολεί νόμιμα στο έδαφος
του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένη.
δ. Η επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμβαση για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας με τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο στην Ελλάδα, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός και το
προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και επιστροφής του.
127 Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και επιπρόσθετα την Ισλανδία, τη
Νορβηγία, την Ελβετία και το Λιχτενστάιν.
128 Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος προέλευσης, ή αντίστοιχου
νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής και εργασίας σε αυτό.
129 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
130 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 33 / 187

συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση131", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18, παράγραφος 4, του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα
άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας132.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 18§4ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής133, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO134 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση135", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
131 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
132 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
133 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
134 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
135 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή
αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής.
Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή
άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό
φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή ταξιδιωτική
ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία
καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς
λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
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A - 6. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 19136 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 10 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία
είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και επιθυμεί να μετακινηθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να
προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω
επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση, η διάρκεια
ισχύος της οποίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6 μήνες), με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
19§1», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας
και επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζομένου, συνοδευόμενη από
αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε αυτή.
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής
υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας. Στη σύμβαση αυτή θα πρέπει
να προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην
εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό
διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν,
καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επιστροφής τους.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής137, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO138 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση139", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
136 Σε υπήκοο τρίτης χώρας, που απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και για τον οποίο προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης
προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα,
χορηγείται άδεια διαμονής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου και έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και
β. Η επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας, με την οποία
προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιμαστική
λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα
των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και επιστροφής τους.
137 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
138 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
139 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
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A - 7. ΑΘΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20 παράγραφος 1140, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 11
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, σε αθλητή ή προπονητή αθλήματος, το οποίο έχει αναγνωρισθεί
από τις ελληνικές αθλητικές Αρχές και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου
να εγγραφεί, να μετεγγραφεί ή να προσληφθεί σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική
Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05ΑΡΘΡΟ 20§1» εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό του στην Ελλάδα
για εγγραφή, μετεγγραφή ή πρόσληψη από αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, την Αθλητική
Ανώνυμη Εταιρεία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών και
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής141, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO142 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση143", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

140 Η είσοδος και διαμονή στη Χώρα υπηκόων τρίτων χωρών, αθλητών και προπονητών αθλήματος, που έχει
αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψη τους σε αναγνωρισμένο
αθλητικό σωματείο σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), επιτρέπεται, ύστερα
από έγκριση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος και χορήγηση ειδικής θεώρησης εισόδου.
141 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
142 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
143 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20, παράγραφος 4, του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα
άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας144.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 20§4ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής145, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO146 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση147", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

144 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
145 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
146 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
147 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 39 / 187

A - 8. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 20 παράγραφος 5148, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 11
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, αθλητή αθλήματος το οποίο έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές
αθλητικές Αρχές, οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να προετοιμασθεί, εν όψει
συμμετοχής του σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 20§5» εάν
προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος για την είσοδό του στην Ελλάδα
για προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση της παραγράφου 2 του
άρθρου 90 του Ν.3386/2005, όπως ισχύει κάθε φορά149, διαθέτει οικονομικούς πόρους, νόμιμης
προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του στην Ελλάδα χωρίς να παρέχει
εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα πέραν της αθλητικής
προετοιμασίας.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής150, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO151 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση152", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό, από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις,

148 Επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, για προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, σε
αθλητές, υπηκόους τρίτων χωρών, τους προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει, ύστερα από
έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του αντίστοιχου αθλήματος που είναι αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αθλητικές
αρχές. Η είσοδος επιτρέπεται, αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου, και αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους
διαβίωσης και πλήρη ασφάλιση ασθένειας.
149 Το ύψος των επαρκών πόρων και ο τρόπος απόδειξης καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 4415/06, ΦΕΚ
398/B/3.4.06 για τον «καθορισμό ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05».
150 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
151 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
152 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Αντίστοιχη θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί και στον/στους προπονητή/ές και το λοιπό εξειδικευμένο
προσωπικό που συνοδεύει τον εν λόγω αθλητή εάν πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και
προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
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A - 9. ΜΕΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 21153 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 12 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος είναι μέλος καλλιτεχνικού συγκροτήματος καθώς και ο εργαζόμενος σε αυτό,
εφόσον αποδεικνύει τη συγκεκριμένη ιδιότητα και εργασιακή του σχέση και ο οποίος επιθυμεί να
εισέλθει και να παραμείνει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορεί να χορηγηθεί
εθνική θεώρηση, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη στην αρμόδια Προξενική
Αρχή, με αναφορά στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης,
της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 21§1», εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει:
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των οποίων βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας της χώρας προέλευσης για την επίσημη καταχώριση του συγκροτήματος.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής154, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO155 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση156", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.

153 Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και οι εργαζόμενοι σε αυτά επιτρέπεται να
εισέλθουν στη χώρα, εφόσον αποδεικνύουν την ανωτέρω ιδιότητα και εργασιακή σχέση τους και αφού λάβουν ειδική
θεώρηση.
154 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
155 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
156 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Μεμονωμένα άτομα καθώς και συγκροτήματα τα οποία στερούνται επίσημης καταχώρησης στη χώρα
προέλευσής τους, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν αμειβόμενη δραστηριότητα σε νυκτερινά κέντρα
διασκεδάσεως, υπάγονται στη διαδικασία των Άρθρων 14 και 15 του Νόμου 3386/2005.
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A - 10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 22157 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 13 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος παρέχει έργο πνευματικής φύσεως (π.χ. λογοτέχνης, ζωγράφος, γλύπτης,
ηθοποιός, μουσικός κ.ο.κ), εφόσον αποδεικνύει τη συγκεκριμένη ιδιότητα και έχει συνάψει για το σκοπό
αυτό σχετική σύμβαση, διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή οργανισμό, το αντικείμενο του
οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας και
ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να παραμείνει στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη στην αρμόδια Προξενική Αρχή, με αναφορά
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 22§1», εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει:
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου χρονικής διάρκειας
μεγαλύτερης των τριών μηνών, με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε
δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επίσημες αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής158, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO159 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση160", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση

157 Υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι πνευματικοί δημιουργοί, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες,
ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα
εφόσον έχουν συνάψει για το σκοπό αυτόν σχετική σύμβαση διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση ή
οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων
πνευματικής ιδιοκτησίας και αφού λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου
158 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
159 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
160 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
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A - 11. ΜΕΛΗ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 23161 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 14 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα και να συμμετάσχει σε επιστημονικές
δραστηριότητες ως μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 23§1» εάν ο
ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, από την οποία προκύπτει ότι είναι μέλος της,
καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2162 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την κάλυψη των εξόδων
διαβίωσης διαβίωσής του στην Ελλάδα χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα πέραν των δραστηριοτήτων της σχολής όσο και για την κάλυψη των
δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α
υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης
επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως ισχύει
κάθε φορά.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής163, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO164 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση165", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.

161 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού επιτρέπεται να
χορηγείται σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας
υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, άδεια διαμονής για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της
σχολής, εφόσον προηγουμένως έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου
κατοικίας του.
162 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης»
163 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
164 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
165 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 23, σημείο 4 του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα
τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας166.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 23§4 –
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής167, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO168 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση169", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,

166 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
167 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
168 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
169 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
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A - 12. ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 24170 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 15 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα και να ασκήσει ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας δηλαδή αυτόνομη επιχειρηματική δράση και
διατηρώντας ανεξάρτητη επαγγελματική στέγη, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, εντός ή
εκτός της οικίας του, η οποία αποτελεί το κέντρο των επαγγελματικών ή οικονομικών του
σχέσεων, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 24§1γ».
Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, προκειμένου να
ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια Προξενική
Αρχή:
Αίτηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας,
και κατ’ ελάχιστο εξήντα χιλιάδες Ευρώ, κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομά του αιτούντος,
που τηρείται σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα171.
Τεκμήρια ότι η δραστηριότητά θα ενισχύσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Οικονομοτεχνική μελέτη, στην οποία θα αναφέρονται στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα
που θέλει να ασκήσει όπως το ύψος και το είδος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία που
θα χρησιμοποιηθεί, η προβλεπόμενη αξία των πωλήσεων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ο
υπήκοος τρίτης χώρας αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση στην Ελλάδας.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της χώρας προέλευσης.
Στοιχεία που αποδεικνύουν την επιστημονική ή τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση,
ως προς τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει.
Το Προξενείο διαβιβάζει την αίτηση την οικονομοτεχνική μελέτη και όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα, όπου προτίθεται να εγκατασταθεί και να
ασκήσει τη δραστηριότητα που επιθυμεί ο αλλοδαπός.
Εάν κριθεί σκόπιμη η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, αποστέλλεται από την αρμόδια
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η σχετική άδεια
άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας στην Προξενική Αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί
στον ενδιαφερόμενο και προκειμένου να του χορηγήσει τη σχετική θεώρηση εισόδου τον καλεί να
προσκομίσει επιπρόσθετα:

170 Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στη Χώρα, προκειμένου αυτός να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας και κατ' ελάχιστο εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ,
κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος, που τηρείται σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα. Μετά τη
χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου, απαιτείται η κατάθεση του ανωτέρω ποσού σε αντίστοιχο ίδρυμα της
ημεδαπής.
β. Η δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και
γ. Κατέχει ειδική θεώρηση εισόδου.
171 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί καθορισμού ύψους και
τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν. 3386/2005 «Στην
περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3386/2005, το ύψος των επαρκών πόρων για την άσκηση της δραστηριότητας ορίζεται
κατ’ ελάχιστο, στα εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατατεθειμένα σε λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος, που τηρείται
σε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα».
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Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής172, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO173 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση174", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

172 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
173 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
174 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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A - 13. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 26175 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 16 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να
πραγματοποιήσει επένδυση ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ, τουλάχιστον, που θα
έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 26§5».
Ειδικότερα, ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, για ανάπτυξη
επενδυτικής δραστηριότητος οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητος.
Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την άσκηση της δραστηριότητας και
κατ’ ελάχιστο τριακόσιες χιλιάδες (300.000) Ευρώ.
Τεκμήρια ότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα έχει θετικές επιπτώσεις
στην ελληνική οικονομία.
Τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. 24530/21.12.2005176 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών-ΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών για τον «καθορισμό δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας
διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας» δικαιολογητικά, δηλαδή:
Βιογραφικό σημείωμα,
Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου (business plan) όπου αναγράφονται
υποχρεωτικά:
Το ύψος της επένδυσης,
Το είδος της δραστηριότητας,
Η νομική μορφή του υπό ίδρυση φορέα,
Η μετοχική σύνθεση,
Ο τόπος εγκατάστασης,
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πραγματοποίηση της επένδυσης,
Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης,
Ο αριθμός θέσεων που θα δημιουργηθούν και πόσες από αυτές θα καλυφθούν από την
ελληνική αγορά κατά τη φάση υλοποίησης της επένδυσης,
Πίνακας χρηματοδοτικών ροών σε ορίζοντα τριετίας (προβλεπόμενο cash flow),
Η ημερομηνία έναρξης – ολοκλήρωσης της επένδυσης,
Βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας, Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή
άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων, με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη
τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών (ιδίως ομόλογα, μετοχές) για την κάλυψη των
ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της χώρας προέλευσης.
Το Προξενείο διαβιβάζει την αίτηση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά177 στην αρμόδια Υπηρεσία
[Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
-Διεύθυνση Κεφαλαίων
Εξωτερικού-Τμήμα
175 Επιτρέπεται η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει επένδυση ύψους
τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, τουλάχιστον, που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία. Η αίτηση για τη
χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης
χώρας.
176 ΦΕΚ 1832/Β/27.12.2005.
177 Σχετικά επισυνάπτονται
1) Έντυπο αίτησης άδειας διαμονής για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας
2) Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος του επενδυτή και
3) Περιεχόμενο συνοπτικής μελέτης παρουσίασης επενδυτικού σχεδίου.
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Παρακολούθησης Ξένων Αμέσων Επενδύσεων]. Εάν κριθεί σκόπιμη η άσκηση της συγκεκριμένης
δραστηριότητας, αποστέλλεται η σχετική έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών-ΔΔΑ στην
Προξενική Αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο και προκειμένου να του χορηγήσει
τη σχετική θεώρηση εισόδου τον καλεί να προσκομίσει επιπρόσθετα:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής178, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO179 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση180", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 27, σημείο 5 του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα
άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας181.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 27§5 –
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:

178 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
179 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
180 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
181 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
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Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής182, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO183 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση184", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

182 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
183 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
184 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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A - 14. ΣΠΟΥΔΕΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 5 του Π.Δ. 101/2008185 «περί εναρμονίσεως της ελληνικής
νομοθεσίας με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ186 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου
2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια με σκοπό, μεταξύ των άλλων, τις σπουδές» και στο Άρθρο 17 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για σπουδές (πτυχιακού
ή μεταπτυχιακού επιπέδου ή προετοιμασίας, εφόσον αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
ως τμήμα των συγκεκριμένων σπουδών):
σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.),
σε Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.),
σε Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή και Εκκλησιαστική Σχολική Μονάδα,
στην Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαιδεύσεως187,
στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Ε.Ο.Τ.,
σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.),
σε Ανώτερες Σχολές Χορού (Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) και Ιδιωτικές
Σχολές Χορού οι οποίες τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού)188,
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 189,
μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη στην αρμόδια
Προξενική Αρχή, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Π.Δ. 101/2008» εφόσον προσκομίσει:
Βεβαίωση ενός από τα προαναφερόμενα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ότι τον αποδέχεται
να εγγραφεί σε αυτό και να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών.
Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η εγγραφή, επιπλέον προσκόμιση της απόδειξης
καταβολής των απαιτούμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Για τους επιλεγέντες σε άλλη σχολή, πλην Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), και εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πιστοποιητικό
185 Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008.
186 Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004.
187 Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ/Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
188 Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 37113/277/16.05.07 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού που
λειτουργούν στην Ελλάδα, οι οποίες είναι α) Η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) και β) Ιδιωτικές οι οποίες
τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, ανήκουν στην τρίτη βαθμίδα εκπαιδεύσεως.
189 Σύμφωνα με το Νόμο 3391/2005 (Φύλλο 240/Τεύχος Α’/4 Οκτωβρίου 2005) «ιδρύεται Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
και με διεθνή διακριτική ονομασία International Hellenic University. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
που τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το
ΔΙ.ΠΑ.Ε. έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν
στην Ελλάδα.
Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνει και πραγματοποιεί Προγράμματα Σπουδών, σε προπτυχιακό
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας με παρακολούθηση και δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση.
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με τα λοιπά Πανεπιστήμια της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, τη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης και τη
Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Οι Σχολές αυτές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών, για καθένα από τα οποία ορίζεται ένας
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος. Τα Προγράμματα Σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι
αντίστοιχα με τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων Πανεπιστημίων της χώρας και οδηγούν σε αντίστοιχους
ισότιμους τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα). Με απόφαση της
Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που επικυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
μπορεί να παρέχει πανεπιστημιακή από απόσταση εκπαίδευση, τα Προγράμματα Σπουδών της οποίας δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνουν σε αριθμό το είκοσι τοις εκατό (20%) εκείνων της εκπαίδευσης με παρακολούθηση.
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γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την επαρκή γνώση της γλώσσας του
προγράμματος σπουδών.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2190 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την αντιμετώπιση των
δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνυπολογιζομένης τυχόν υποτροφίας,
χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα191, όσο και
για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί
ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου
απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του
Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά192.
Έγγραφη συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη
διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής193, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO194 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση195", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
190 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
191 Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Π.Δ 101/ 2008 (Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008) και το Άρθρο 17 της Οδηγίας
2004/114/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004) υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για
λόγους σπουδών, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ωρών εργασίας δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος
από τις δέκα ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος. Για το σκοπό αυτό χορηγείται στον
ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετική έγκριση από την Περιφέρεια με την επίδειξη της άδειας διαμονής του. Η
διάρκεια της ανωτέρω έγκρισης είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται παράλληλα με αυτή.
192 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, το ύψος
των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και σπουδών για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής
ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από
λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής
ασκεί μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής).
193 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
194 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
195 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
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A - 15. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 30, παράγραφος 2196, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο
18 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005,
αλλοδαπός, υπήκοος τρίτης χώρας, που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για επαγγελματική
κατάρτιση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Ν.2009/1992 (Φ.Ε.Κ. 18/ τ.Α'), όπως κάθε φορά ισχύει197 μπορεί να λάβει, μετά
από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη στην αρμόδια Προξενική Αρχή, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 30§2» εάν προσκομίσει:
Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
Βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ότι
εγκρίνεται η φοίτησή του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ.
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτά απαιτούνται
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών
που ο αλλοδαπός θα παρακολουθήσει ή βεβαίωσης εγγραφής του σε εγκεκριμένο διδασκαλείο της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ως τμήμα των σπουδών του.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2198 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την αντιμετώπιση των
δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνυπολογιζομένης τυχόν
υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων
επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06)
«Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά199.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής200, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα

196 Η είσοδος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα για κατάρτιση σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. επιτρέπεται, εφόσον ο
υπήκοος τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον Οργανισμό Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά απόδειξης
της γλωσσομάθειας όπου απαιτούνται για την έγκριση αυτή.
197 Κατά το Άρθρο 4 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/τΑ) για την εκπλήρωση των σκοπών του Εθνικού Συστήματος
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οργανώνονται και λειτουργούν Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), δημόσια ή ιδιωτικά, τα οποία δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και σε εκπαιδευτική βαθμίδα. Τα
διάφορα τμήματα των Ι.Ε.Κ. μπορούν να παρακολουθήσουν απόφοιτοι γυμνασίου, τεχνικής και επαγγελματικής σχολής,
σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ και κάθε τύπου λυκείου για να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν συγκεκριμένα
επαγγελματικά προσόντα, καθώς και ενήλικες με γνώσεις κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, για να αποκτήσουν χρήσιμες
γνώσεις ή προσόντα ή να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους ή να εξοικειωθούν σε νέες μεθόδους και τεχνολογίες ή να
μετακινηθούν από ένα επάγγελμα σε άλλο, με στόχο την καλύτερη ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και στην
κοινωνία.
198 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
199 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους επαγγελματικής
κατάρτισης το ύψος των επαρκών πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το
χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών
πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε
περίπτωση που ο σπουδαστής ασκεί μερική απασχόληση.
200 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
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πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO201 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση202", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

201 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
202 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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A – 16. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 30, § 3203 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 18 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, και
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6204 Ν. 3879/2010, αλλοδαπός που
επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για την παρακολούθηση αδιαβαθμήτου εκπαιδευτικού επιπέδου
προγραμμάτων σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών205, υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά
απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση., μπορεί να λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 30§3ΕΕΣ» εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελεύθερων Σπουδών, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία
της Διεύθυνσης διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Τουρισμού της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για
φοίτηση σε πρόγραμμά του καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος (π.χ. δυο
εξάμηνα ή τέσσερα εξάμηνα κ.λ.π.)206.
203 Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού επιτρέπεται η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών και για την παρακολούθηση
αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προ γραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εφόσον ο υπήκοος τρίτης
χώρας γίνει δεκτός σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω προγράμματα απαιτούν κανονική και όχι εξ
αποστάσεως φοίτηση. Η σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός, καθώς και η
διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
204 6. Το άρθρο 11 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης ως
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) μόνο κατόπιν άδειας η οποία χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας εκδίδεται εντός πέντε
μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Τα Ε.Ε.Σ., ύστερα από την αδειοδότησή τους, εγγράφονται στο Μητρώο
Φορέων Δια Βίου Μάθησης.
2. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α. Κτηριακές υποδομές και εξοπλισμός που
να ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών. Οι εγκαταστάσεις
πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. β. Διοικητικό
προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη και τον οργανωτικό σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών
εκπαίδευσης. γ. Οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι, οι διευθυντές και οι διδάσκοντες στα Ε.Ε.Σ. πρέπει να μην έχουν
καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση. Οι διδάσκοντες πρέπει να
είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό
με το πρόγραμμα σπουδών που διδάσκουν. Δεν απαιτείται η κατοχή του τίτλου σπουδών που αναφέρεται στο
προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή
πρακτικές δεξιότητες ή συναφής επαγγελματική εμπειρία.
3. Για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος
αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από:
α. τα προγράμματα σπουδών,
β. θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί,
γ. κατάλογος και προσόντα διδασκόντων και
δ. παράβολο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ, το οποίο εισπράττεται από το κατά τόπον αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο και
αποδίδεται υπέρ του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.. Το ύψος του παράβολου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η διάρκεια της άδειας Ε.Ε.Σ. είναι πενταετής, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής της. Η
άδεια ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια, οι όροι και η διαδικασία για την αδειοδότηση των Ε.Ε.Σ..
6. Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που λειτουργούν σύμφωνα με το ν.δ. της 9/9 Οκτωβρίου 1935 (ΦΕΚ 451 Α΄)
προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου.»
205
Πληροφορίες
για
τα
Ε.Ε.Σ.
μπορούν
να
ανευρεθούν
στην
ιστοσελίδα
του
Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
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
206Προκειμένου να θεωρηθεί από την αρμόδια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση η βεβαίωση το εκπαιδευτήριο υποδοχής
προσκομίζει:
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Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτά απαιτούνται
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών
που ο αλλοδαπός θα παρακολουθήσει ή βεβαίωσης εγγραφής του σε εγκεκριμένο διδασκαλείο της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ως τμήμα των σπουδών του.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2207 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την αντιμετώπιση των
δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνυπολογιζομένης τυχόν
υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων
επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06)
«Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά208.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής209, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO210 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση211", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Αίτηση εγγραφής υποψηφίου σπουδαστή
Απόδειξη πληρωμής διδάκτρων
Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων τραπέζης
Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα του σπουδαστή ότι αναλαμβάνει τη συνεχή οικονομική στήριξή του
Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου σπουδαστή για την ακρίβεια των στοιχείων και την υπόσχεση νόμιμης παρουσίας
του στην Ελλάδα και ότι γνωρίζει πως αν παραβεί τους όρους θα καταγγελθεί από το Εκπαιδευτήριο αρμοδίως, θα πρέπει
δε να εγκαταλείψει αμέσως τη χώρα χαρακτηριζόμενος άλλως ως λαθρομετανάστης
Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εκπαιδευτικού φορέα για την τακτική και διαρκή παρακολούθηση, για τη
νόμιμη χρήση της άδειας εισόδου στη χώρα και την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων αρχών στη περίπτωση μη σωστής
χρήσης της άδειας
Φωτοτυπία διαβατηρίου
Πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.
207 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
208 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για την παρακολούθηση
αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, το ύψος των επαρκών
πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής
ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από
λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής
ασκεί μερική απασχόληση.
209 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
210 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
211 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Επισημαίνεται ότι τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα, που έχουν
ιδρυθεί από Κολλέγια του Εξωτερικού ως αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
συστάθηκαν και λειτουργούν είτε βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία
των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών είτε βάσει του νομικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση
Σωματείων σύμφωνα με το Άρθρο 78212 του Α.Κ, και με δεδομένο ότι η λειτουργική δομή των
σωματείων αυτών και των παραρτημάτων τους δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς έναντι των αστικών
μη κερδοσκοπικών εταιρειών, εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της προαναφερόμενης
παραγράφου 3 του Άρθρου 30 του Ν.3386/2005.

212 Σωματείο: Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό
δημόσιο βιβλίο (σωματείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο της έδρας του. Για να συσταθεί σωματείο χρειάζονται είκοσι
τουλάχιστον πρόσωπα.
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A – 17. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 30, § 3213 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 18 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, και
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 45214 Ν. 3848/2010, αλλοδαπός που επιθυμεί να
213 Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού επιτρέπεται η είσοδος υπηκόων τρίτων χωρών και για την παρακολούθηση
αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προ γραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, εφόσον ο υπήκοος τρίτης
χώρας γίνει δεκτός σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω προγράμματα απαιτούν κανονική και όχι εξ
αποστάσεως φοίτηση. Η σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός, καθώς και η
διάρκεια των σχετικών προγραμμάτων θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
214 1. Στο ν. 3696/2008 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄) επέρχονται οι εξής
μεταβολές:
α) Το άρθρο 1, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής, μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην
Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος
τυπικής εκπαίδευσης, όπως πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.
2. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή νομικά
πρόσωπα υπάγεται σε κρατικό έλεγχο που ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για την ίδρυση και λειτουργία αυτών απαιτούνται άδεια ίδρυσης και άδεια
λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Η υπουργική
απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής
αίτησης.
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Του Τμήματος αυτού
προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων.»
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα
κριτήρια:
α. Κτηριακές υποδομές, χώροι διδασκαλίας και μελέτης των σπουδαστών και υλικοτεχνικός εξοπλισμός που να
ανταποκρίνονται προς τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών και τον αριθμό των σπουδαστών και ιδίως να διαθέτουν
βιβλιοθήκη λειτουργική για τη μελέτη των σπουδαστών και χώρους εργαστηρίων, οπτικοακουστικών μέσων και
πολυμέσων, εφόσον αυτοί απαιτούνται από το περιεχόμενο των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. Οι
εγκαταστάσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Η
συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με άλλους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η από
κοινού προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή δεν επιτρέπεται, εάν προκαλείται σύγχυση ή
κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκπαιδευτικών υπηρεσιών
και το είδος, το επίπεδο και τον απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών. Η συστέγαση Κέντρου Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης με φορείς άλλης δραστηριότητας δεν επιτρέπεται, εάν η δραστηριότητά τους είναι ασύμβατη προς τον
εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. β. Διοικητική στελέχωση. Κάθε Κέντρο
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη
γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των
χώρων. γ. Πληρότητα προγράμματος σπουδών. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει με
πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα. Σε περίπτωση σύμπραξης με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής,
κατά το άρθρο 10 του νόμου αυτού, η συνδρομή του κριτηρίου αυτού αποδεικνύεται με την υποβολή εγκεκριμένου από
το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής αναλυτικού προγράμματος σπουδών και βεβαίωσης αξιολόγησής του από την
εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας ή τον κατά το δίκαιο της έδρας αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εφόσον η βεβαίωση
αυτή προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας όπου εδρεύει το ίδρυμα. δ. Αριθμός και προσόντα διδασκόντων. Οι
διδάσκοντες στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που
αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση και να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διδασκόντων Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Δεν
απαιτείται η κατοχή των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο για τη διδασκαλία γνωστικών
αντικειμένων, για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες. Για τα προσόντα των διδασκόντων σε
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα
της αλλοδαπής, πρέπει να συντρέχουν επιπλέον οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το δεύτερο εδάφιο της
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παραγράφου 2 του άρθρου 10. ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα. Κάθε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
πρέπει να είναι αξιόπιστο και οικονομικά εύρωστο λειτουργώντας με βάση πλήρη και εμπεριστατωμένη τριετή
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας θεωρημένη από οικονομολόγο κάτοχο πτυχίου Α΄ τάξεως, μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος ή αντιστοίχου οργανισμού κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.»
γ) Το στοιχείο (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»
δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου, με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 22 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).»
ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης από Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που συμπράττουν με
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή
δικαιόχρησης (franchising) υπόκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.»
στ) To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 καταργείται.
ζ) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης: α) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και
άδειας λειτουργίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 4, 6 και 11. β) Εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την
έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 και εισηγείται
σχετικώς στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. γ) Τηρεί το Μητρώο Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14. δ) Τηρεί το Μητρώο Ε.Ε.Σ. της παραγράφου 2 του άρθρου 14. ε) Τηρεί το
Μητρώο Διδασκόντων του άρθρου 15.
2. Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.: α) Επεξεργάζεται και εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την έκδοση άδειας λειτουργίας κατά
τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 11. β) Διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων σχετικά με τη συνδρομή των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης και των άλλων παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων
μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.»
η) Το άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 3748/2009, και οι υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού καταργούνται.
θ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές πράξεις τους
όσο και στις εν γένει προς τα έξω σχέσεις τους τον τίτλο: “Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης”.»
ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Πλην των δημόσιων Πανεπιστημίων δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου «Πανεπιστήμιο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα
από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, για το χαρακτηρισμό αυτού του ιδίου.»
ια) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός καθώς και κάθε μεταβολή του κοινοποιείται άμεσα στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από
γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.»
ιβ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα υπό στοιχεία (α) και (ε) του
παρόντος άρθρου παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και αποδίδονται υπέρ του
Δημοσίου. Τα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) παράβολα εισπράττονται από τα κατά τόπους αρμόδια Δημόσια Ταμεία και
αποδίδονται υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.»
2. Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις αναφέρεται «Κολλέγιο», «Γραφείο
Κολλεγίων» και «Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων» νοείται, αντιστοίχως, «Κέντρο Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης», «Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» και «Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.».
3. Άδειες λειτουργίας Κολλεγίων που έχουν χορηγηθεί παύουν να ισχύουν στις 31.8.2010. Οι νέες άδειες λειτουργίας
χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3696/2008, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος, μετά από
επανεξέταση των ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών. Οι αιτούντες προσκομίζουν και νέα
συμπληρωματικά στοιχεία, έως τις 15.6.2010, εφόσον το επιθυμούν ή εφόσον αυτά ζητηθούν από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Εγγραφές
σπουδαστών για το σπουδαστικό έτος 2010−2011 πραγματοποιούνται μετά την κατά τα ανωτέρω χορήγηση νέας άδειας
λειτουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
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προγραμμάτων σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης215, υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα
αυτά απαιτούν κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση., μπορεί να λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 30§3ΚΕΜΕ» εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση του ΚΕΜΕ από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται
δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ’ αποστάσεως φοίτηση καθώς
και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος,
Βεβαίωση του Τμήματος Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη εν ισχύ άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας, και η εγγραφή του ΚΕΜΕ στο σχετικό Μητρώο.
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτά απαιτούνται
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών
που ο αλλοδαπός θα παρακολουθήσει ή βεβαίωσης εγγραφής του σε εγκεκριμένο διδασκαλείο της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ως τμήμα των σπουδών του.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2216 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την αντιμετώπιση των
δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνυπολογιζομένης τυχόν
υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων
επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06)
«Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά217.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής218, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO219 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση220", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
215 Κατάλογος των αδειοδοτημένων ΚΕ.Μ.Ε. μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=134&Itemid=818&lang=el
216 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
217 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για την παρακολούθηση
αδιαβάθμητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραμμάτων σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, το ύψος των επαρκών
πόρων για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και επαγγελματικής κατάρτισης για το χρόνο που ισχύει η άδεια διαμονής
ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα πεντακόσια (500) ευρώ μηνιαίως. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από
λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ο σπουδαστής
ασκεί μερική απασχόληση.
218 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
219 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
220 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
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A – 18. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 32221 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 19 της Απόφασης του
Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, αλλοδαπός που επιθυμεί να
εισέλθει στην Ελλάδα για φοίτηση, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικού προγράμματος, στις Σχολές και τα
Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή Ακαδημίες του Εμπορικού
Ναυτικού, μπορεί να λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 32» εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων, ή των
Σωμάτων Ασφαλείας, ή των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει
γίνει δεκτός για φοίτηση καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών του.
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτά απαιτούνται βάσει
της κείμενης νομοθεσίας, για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών που ο
αλλοδαπός θα παρακολουθήσει ή βεβαίωσης εγγραφής του σε εγκεκριμένο διδασκαλείο της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας, ως τμήμα των σπουδών του.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής222, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO223 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση224", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του
υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή
δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή
παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με
την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς
λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

221 Υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και
τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού λαμβάνουν,
κατ' εξαίρεση, άδεια διαμονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση τους σε αυτές.
222 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
223 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
224 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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A - 19. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 33225 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 20 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα γα την απόκτηση ιατρικής
ειδικότητας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 33§1», εάν προσκομίσει στην
αρμόδια Προξενική Αρχή:
Αντίγραφο τίτλου ιατρικών σπουδών.
Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός
για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την
απόκτηση αυτής.
Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που αφορά στην τοποθέτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για ειδίκευση στο ανωτέρω νοσηλευτικό
ίδρυμα226
Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον αυτό
έχει ζητηθεί από το οικείο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την ικανοποιητική γνώση της γλώσσας στην
οποία θα διεξάγεται η παρακολούθηση για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2227 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την αντιμετώπιση των
δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνυπολογιζομένης τυχόν
υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων
επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06)
«Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής228, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO229 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση230", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
225 Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου και χορηγείται
από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται
ανά διετία και μέχρι την απόκτηση της.
226 Υ.Α 13703/28.06.07 για την τροποποίηση της αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργικής Απόφασης περί «Καθορισμού
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3386/2005.
227 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
228 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
229 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
230 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 33 σημείο 2 του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα
τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας231.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 33§2 –
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής232, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO233 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση234", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
231 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
232 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
233 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
234 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
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A - 20. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρο 34, παράγραφος 1235, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο
21 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005,
σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για να συμμετάσχει
σε ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, σε πρόγραμμα συνεργασίας με
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, υπότροφο
Υπουργείου, Οργανισμού, Κοινωφελούς Ιδρύματος και του Ι.Κ.Υ., μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
34§1», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του
υπηκόου τρίτης χώρας σε αυτό ή για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη διάρκεια του
προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την ικανοποιητική
γνώση της γλώσσας του προγράμματος που θα παρακολουθήσει236.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών εφόσον η πρακτική άσκηση γίνεται επί του αντικειμένου των
σπουδών.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2237 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την αντιμετώπιση των
δαπανών των σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνυπολογιζομένης τυχόν
υποτροφίας, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, όσο και για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων
επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06)
«Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής238, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO239 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση240", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει

235 Υπήκοοι τρίτων χωρών, που μετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, σε
προγράμματα συνεργασίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, οργανισμών,
κοινωφελών ιδρυμάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαμονή στη Χώρα, εφόσον έχουν λάβει ειδική θεώρηση
εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση
του φορέα πραγματοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος ή χορήγησης της υποτροφίας.
236 Σε περίπτωση που η υποτροφία Υπουργείου, Οργανισμού, Κοινωφελούς Ιδρύματος ή του Ι.Κ.Υ. χορηγείται με σκοπό την
παρακολούθηση πλήρους κύκλου σπουδών σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της χώρας, τότε ο αλλοδαπός υπότροφος δεν υποχρεούται σε
απόδειξη γλωσσομάθειας.
237 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης»
238 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
239 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
240 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 71 / 187

A - 21. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρο 34, παράγραφος 3, του Ν.3386/2005, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10, παράγραφος 3241, του Ν.3536/2007, σε αλλοδαπό φοιτητή της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα για
να συμμετάσχει σε ειδικά προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των
σπουδών του, έναντι αποζημίωσης, ή σε προγράμματα πρακτικής άσκησης που αποτελούν
συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια διακρατικών διμερών συμφωνιών του αρμοδίου
Υπουργείου242, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση, διάρκειας ισχύος η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με
αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 34§3», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών243 από την οποία θα
προκύπτει ότι ο αλλοδαπός γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική εξάσκηση στο
αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών εφόσον η πρακτική άσκηση γίνεται επί του αντικειμένου των
σπουδών.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής244, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO245 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση246", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία

241 Με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, σε υπηκόους τρίτων χωρών φοιτητές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των
σπουδών τους, έναντι αποζημίωσης, χορηγείται άδεια διαμονής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας
Περιφέρειας, η οποία παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για διάστημα έως έξι μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης
παράτασης, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν και με την προϋπόθεση ότι
υφίσταται βεβαίωση του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών, από την οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης
χώρας γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη
επιχείρηση και για ορισμένο χρονικό διάστημα.
242 Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης που αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια διακρατικών
διμερών συμφωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, ως φορέας ανταλλαγών κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ο
Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.). Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης
& Κατάρτισης αποτελεί τον εξειδικευμένο κρατικό φορέα παροχής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα
και έχει τη μορφή του Ν.Π.Δ.Δ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων παροχής τεχνικής βοήθειας ο Ο.Τ.Ε.Κ., έχει αναλάβει, ως αρμόδιος κρατικός φορέας
υλοποίησης, την υποχρέωση υλοποίησης προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας
μας για σπουδαστές Τουριστικών Σχολών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει υπογράψει ειδικές Συμφωνίες
Συνεργασίας με τη Ρωσική Διεθνή Ακαδημία Μόσχας και με το Πανεπιστήμιο του Novi Sad της Σερβίας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει υπογράψει διακρατικές διμερείς Συμφωνίες με την Αρμενία, τη Γεωργία, την
Αίγυπτο, την Τουρκία, τη Μολδαβία, το Ουζμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν και την Ινδία.
243 Ως φορείς ανταλλαγών θεωρούνται, οι φοιτητικοί οργανισμοί AIESEC (Association Internationale des Etudiants en
Sciences Economiques et Commerciales) και IAESTE (International Association for Exchanging Students for Technical
Experience), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ) της χώρας μας που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες
ανταλλαγών φοιτητών με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής.
244 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
245 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
246 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Με βάση τα προαναφερόμενα επισημαίνεται ότι αποκλείεται εφεξής η είσοδος και διαμονή
υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική
άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, βάσει «ιδιωτικών συμφωνιών» ελληνικών
επιχειρήσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή ιδιώτες.
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A - 22. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρο 36247 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 22 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος είναι αποδεδειγμένα οικονομικά ανεξάρτητος
(εισοδηματίας, συνταξιούχος υψηλών απολαβών κ.λ.π.) και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο
σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης248, και ο οποίος επιθυμεί να
εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία
και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 36», εάν
προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2249 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει εξ ιδίων επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, σε επίπεδο σταθερού
ετήσιου εισοδήματος, τόσο για την αντιμετώπιση των δαπανών της διαβίωσής του στην Ελλάδα,
χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, όσο και
για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί
ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και
τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις
του Ν.3386/2005», όπως ισχύει κάθε φορά250.
Βεβαίωση ότι διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας κατά
το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα (λχ. ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση ή ασφάλιση σε δημόσιο
φορέα (Ίδρυμα Ασφάλισης) χώρας καταγωγής του από δημόσιο φορέα κλπ.) ή τουλάχιστον ότι
έχει καταθέσει σχετική αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής251, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO252 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών

247 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος σε υπήκοο τρίτης χώρας,
εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για
την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος, εφόσον πληρούνται οι λοιπές,
προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 90 του νόμου αυτού.
248 Το ύψος των επαρκών πόρων και ο τρόπος απόδειξης καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 4415/06, ΦΕΚ
398/B/3.4.06 για τον «καθορισμό ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων που προβλέπονται ως
προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05».
249 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
250 Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα,
το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν
λόγω υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του ν.3386/2005 μέλη της
οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων
αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά
οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη
εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
251 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
252 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση253", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Εφόσον δεν βεβαιώνεται ότι διαθέτει ήδη πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και νοσηλείας κατά το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα, αλλά ότι έχει μόνον καταθέσει σχετική
αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα, ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε
περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα
ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 36, παράγραφος 2 του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα
άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας254.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 36§2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν
προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής255, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO256 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών

253 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
254 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
255 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
256 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση257", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

257 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Α - 23. ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 37, παράγραφος 1258, του Ν.3386/2005, σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ενήλικο τέκνο διπλωματικού υπαλλήλου που υπηρετεί στην Ελλάδα και ο
οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί, μετά από απόφαση του Γεν.
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εκδοθεί άδεια παραμονής. Με βάση τα προβλεπόμενα
στο Άρθρο 35259 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005 στους εν λόγω αλλοδαπούς, εφόσον ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, μπορεί να χορηγηθεί εθνική
θεώρηση, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 37§1», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική
Αρχή:
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα.
Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική
ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής260, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO261 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση262", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

258 Στα ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα χορηγείται, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο υπηρεσίας των γονέων τους. Η
ανωτέρω άδεια δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
259 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ενήλικο τέκνο διπλωματικού
υπαλλήλου που υπηρετεί ως μέλος διπλωματικής ή προξενικής αρχής στην Ελλάδα απαιτούνται:
Α. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη του οικογενειακού δεσμού, και
Β. επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα.
Γ. βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική ιδιότητα του γονέα και το
χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα
260 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
261 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
262 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
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Α - 24. ΥΠΗΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 37, παράγραφος 2263, του Ν.3386/2005, σε αλλοδαπό,
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος ευρίσκεται στο εξωτερικό και καλείται στην Ελλάδα, προκειμένου
να εργασθεί ως ιδιωτικός υπηρέτης μέλους Διπλωματικής Αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 1,
σημείο h) της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 «Περί των Διπλωματικών Σχέσεων»264, η οποία έχει
κυρωθεί με το ΝΔ. 503/1970 (ΦΕΚ 108/τ.Α') μπορεί, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να εκδοθεί άδεια παραμονής. Με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 36265
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 στους εν
λόγω αλλοδαπούς εφόσον ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 37§2», μετά από σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ,
και εάν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχής:
Επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα.
Βεβαίωση από την Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του ΥΠΕΞ για την διπλωματική ιδιότητα του
προσκαλούντος και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής266, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO267 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση268", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,

263 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι
οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό και καλούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να εργασθούν ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών
Διπλωματικών Αποστολών.
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 τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που πρόκειται να εργαστεί ως
ιδιωτικός υπηρέτης μέλους διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα απαιτούνται:
Α. επίσημη βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής στην Ελλάδα,
Β. βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο
απασχόλησής τους στην Ελλάδα.
266 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
267 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
268 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 79 / 187

μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με
την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
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Α - 25. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 38269 του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 23 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας που επιθυμεί να εισέλθει και να απασχοληθεί στην Ελλάδα ως
ανταποκριτής ξένου τύπου μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική
συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 38§1», εάν προσκομίσει στην αρμόδια
Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για την ανωτέρω ιδιότητα ή συγκατάθεση
για τη διαπίστευσή του.
Στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2270 του άρθρου 90 του Ν.3386/2005, που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, νόμιμης προέλευσης, τόσο για την αντιμετώπιση των
δαπανών της διαβίωσής του στην Ελλάδα, συνεκτιμωμένης της ενδεχόμενης αμοιβής του ως
ανταποκριτού, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα, πέραν της ιδιότητός του ως ανταποκριτού, όσο και για την κάλυψη των δαπανών
επαναπροώθησής του και των εξόδων επιστροφής του, όπως αυτοί ορίζονται στην Κ.Υ.Α υπ’
αριθμ. 4415/2006 (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) «Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης
επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του Ν.3386/2005», όπως
ισχύει κάθε φορά.
Βεβαίωση ότι διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας κατά
το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα (λχ. ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση ή ασφάλιση σε δημόσιο
φορέα (Ίδρυμα Ασφάλισης) χώρας καταγωγής του κλπ.) ή τουλάχιστον ότι έχει καταθέσει σχετική
αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής271, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO272 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση273", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που

269 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια διαμονής στους ανταποκριτές ξένου τύπου,
εφόσον κατέχουν ειδική θεώρηση εισόδου και έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Οι ανωτέρω
υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 μέλη της οικογένειας
τους για τα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια
διαμονής των συντηρούντων.
270 Όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν. 3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
271 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
272 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
273 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Εφόσον δεν βεβαιώνεται ότι διαθέτει ήδη πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και νοσηλείας κατά το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα, αλλά ότι έχει μόνον καταθέσει σχετική
αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα, ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη
χορηγούμενη θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε
περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα
ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 38 παράγραφος 1 του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα
άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας274.
Στα άτομα αυτά και υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν
θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 38§1
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής275, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO276 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση277", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
274 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
275 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
276 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
277 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
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Α - 26. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΝΩΣΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 39, παράγραφος 1278, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 24
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ορθόδοξο ή ομόθρησκο κληρικό ή άλλο θρησκευτικό λειτουργό
γνωστής θρησκείας για την εκπλήρωση λειτουργικών και ποιμαντικών αναγκών ο οποίος επιθυμεί
να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 39§1», εάν προσκομίσει
στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, προκειμένου για ορθόδοξο κληρικό ή του οικείου
εκπροσώπου γνωστής θρησκείας στην Ελλάδα, προκειμένου για θρησκευτικό λειτουργό άλλου
δόγματος ή θρησκείας, με την οποία βεβαιώνεται η ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως μέλους της
Εκκλησίας της Ελλάδος ή του αντίστοιχου θρησκευτικού ιδρύματος και ο σκοπός της εισόδου και
παραμονής του, ο οποίος πρέπει να είναι αποκλειστικά η άσκηση ιερατικών καθηκόντων.
Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, προκειμένου για ορθόδοξο κληρικό ή του οικείου
εκπροσώπου γνωστής θρησκείας στην Ελλάδα, προκειμένου για θρησκευτικό λειτουργό άλλου
δόγματος ή θρησκείας, ότι αναλαμβάνουν την πλήρη κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής279, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO280 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση281", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,

278 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής σε λειτουργούς
όλων των γνωστών θρησκειών, υπηκόους τρίτων χωρών, για ένα έτος που μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία και εφόσον
έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου δύναται να χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην
αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη, προκειμένου για λειτουργούς της επικρατούσας
θρησκείας ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας στη Χώρα, ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα ασκήσουν
αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα
279 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
280 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
281 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2, της Απόφασης του Υπουργού
Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, η Προξενική Αρχή δύναται να
διενεργεί ελέγχους προκειμένου να εξακριβωθεί η εγκυρότητα της νομικής υπόστασης και λοιπά
θέματα νομιμοποίησης της εκάστοτε θρησκευτικής ένωσης, των νομίμων εκπροσώπων της καθώς
και η γνησιότητα των προσκομιζόμενων εγγράφων. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια Προξενική Αρχή
οφείλει να αλληλογραφήσει σχετικά, απευθείας με τη Ε2 Διεύθυνση Θρησκευτικών &
Εκκλησιαστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 39, παράγραφος 2, του Ν.3386/2005, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα
τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος
ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας282.
Στα άτομα αυτά και υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν
θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 39§2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής283, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO284 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση285", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
282 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
283 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
284 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
285 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
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Α - 27. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΟΡΟΥΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 40, παράγραφος 1286, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 25 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε ομόδοξο
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να φοιτήσει στην Αθωνιάδα
Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους287, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 40§1», εάν προσκομίσει στην αρμόδια
Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι τον αποδέχεται για φοίτηση σε αυτή
και στην οποία αναφέρεται η συνολική διάρκεια των σπουδών.
Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνει την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών
και διαβίωσής του στο Άγιο Όρος.
Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει
αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του.
Έγγραφη συναίνεση των γονέων του ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη
διαμονή, σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτω των 18 ετών.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής288, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO289 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση290", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως
286 Η είσοδος ομόδοξου υπηκόου τρίτης χώρας για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους
επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως ο υπήκοος τρίτης χώρας λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.
287 Η ΑΘΩΝΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Αθωνιάδα Ακαδημία ή Αθωνιάδα Σχολή) είναι Σχολή, η οποία λειτουργεί στον
ξενώνα της σκήτης το Αγίου Ανδρέου στις Καρυές του Α. Όρους.
Ιδρύθηκε αρχικά το 1749, επί Πατριαρχίας Κύριλλου Ε΄ και στεγάστηκε σε κτίριο της Μονής Βατοπεδίου.
Από το 1930 στεγάζεται στη Βατοπαιδινή Σκήτη του Αγίου Ανδρέα και λειτουργεί μέχρι σήμερα, με μία μόνο διακοπή λόγω
του ελληνοϊταλικού πολέμου, μεταξύ των ετών 1940 και 1953. Διαθέτει:
Δημοτική Εκπαίδευση
Γυμνασιακή Εκπαίδευση
Λυκειακή Εκπαίδευση
Μεταλυκειακή Εκπαίδευση
Οι μαθητές της είναι οικότροφοι και ζουν κοινοβιακά. Διδάσκονται ό,τι και οι μαθητές των δημοσίων σχολείων, και
επιπλέον εκκλησιαστική μουσική και αγιογραφία σε όλες τις τάξεις. Επιπλέον, σε διάφορες τάξεις διδάσκονται
Λειτουργική, Τελετουργική, Αγιορείτικη Ιστορία, Ερμηνεία Ευαγγελικών Περικοπών.
288 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
289 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
290 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης
χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή
δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή
παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Σημειώνεται ότι η σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, των υπηκόων τρίτων χωρών της
παραπάνω περιπτώσεως υποβάλλεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 40 παράγραφος 2291 του
Ν.3386/2005 δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, στην Ιερά Επιστασία του
Αγίου Όρους.

291 Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει στην
Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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A - 28. ΣΠΟΥΔΗ / ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 41, παράγραφος 1α292, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο
26 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
ενήλικο αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να παραμείνει στην
περιοχή του Αγίου Όρους, για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 41§1α», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους ότι έχει γίνει αποδεκτός και
αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσης.
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής του Αγίου Όρους ότι αναλαμβάνει την ασφάλιση
για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής293, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO294 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση295", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Σημειώνεται ότι η σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, των υπηκόων τρίτων χωρών της
παραπάνω κατηγορίας υποβάλλεται στην φιλοξενούσα Ιερά Μονή του Αγίου Όρους.

292 Σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής στην
περιοχή του Αγίου Όρους για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου, ύστερα από αίτηση του προς μία από
τις είκοσι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας.
293 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
294 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
295 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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A - 29. ΓΝΩΡΙΜΙΑ / ΑΣΚΗΣΗ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 41, παράγραφος 2296, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 26
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
ενήλικο αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να παραμείνει στην
Ελλάδα για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 41§2» εάν o
ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο
ή να μονάσει.
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα,
τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την ασφάλιση για την κάλυψη
των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής του.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής297, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO298 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση299", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

296 . Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος, που
μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή
να μονάσει, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου. Η ειδική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί
στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το
μοναχικό βίο ή να μονάσει. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη
βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
297 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
298 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
299 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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A – 30. ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 42, παράγραφος 1300, του Ν.3386/2005 και στο Άρθρο 27
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, εργαζόμενο και αμειβόμενο από τουριστικό γραφείο του
εξωτερικού, το οποίο συνεργάζεται με αντίστοιχο ελληνικό τουριστικό γραφείο, μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση, η διάρκεια
της οποίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες301, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
42§1» προκειμένου να εισέλθει στην Ελλάδα και να απασχοληθεί ως Αρχηγός Οργανωμένων
Ομάδων Τουρισμού (Tour Leader)302, εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Διεύθυνση
Τουρισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου εδρεύει το ελληνικό τουριστικό γραφείο) στην
οποία θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού Οργανωμένων Ομάδων
Τουριστών (Tour Leader).
Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός
εργάζεται και αμείβεται από αυτό.
Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό
τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός
του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων, μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου,
ομάδων τουριστών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής303, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO304 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση305", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους

300 Χορηγείται ειδική θεώρηση εισόδου σε αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού , μετά από σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση
στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας τους
301 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 42, παράγραφος 3, του Ν.3386/2005 για τους εργαζόμενους και
αμειβόμενους από τουριστικό γραφείο του εξωτερικού ως Αρχηγός Οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour Leader) το
οποίο συνεργάζεται με αντίστοιχο ελληνικό τουριστικό γραφείο, η διάρκεια ισχύος της εθνικής θεωρήσεως δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
302 Η άδεια διαμονής, η οποία επιτρέπει στον κάτοχο της να ασκεί την εργασία για την οποία εισήλθε στη Χώρα,
χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για χρονικό διάστημα έως οκτώ μηνών και δεν
ανανεώνεται εντός του ίδιου έτους
303 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
304 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
305 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και εργατικού ατυχήματος306.
Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 45, παράγραφος 1, σημείο α307 του Ν. 3731/2008,
παρέχεται πλέον το δικαίωμα στους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με
θεώρηση εισόδου ως αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, για να εφοδιαστούν
με τις αντίστοιχες άδειες παραμονής, οποιαδήποτε στιγμή μετά την είσοδό τους στη χώρα και πριν
τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Κρίθηκε δηλαδή ότι το διάστημα των πέντε ημερών από την άφιξή
τους στη χώρα, το οποίο προεβλέπετο στο Άρθρο 42 παράγραφος 2308 του Ν.3386/2005,
προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για εξασφάλιση άδειας παραμονής, ήταν εξαιρετικά σύντομο.

306 Σε περίπτωση που υπάρχει με τη χώρα του αλλοδαπού διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό
ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικοασφαλιστικό της σύστημα.
Εάν δεν υπάρχει διακρατική συμφωνία, εγγύηση του κράτους προέλευσης ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από
τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την
απασχόλησή του ως Tour Leader στην Ελλάδα.
307 Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να καταθέσει στο δήμο ή στην κοινότητα του
τόπου κατοικίας ή διαμονής του αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
308 Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, πέντε ημέρες από την άφιξη του στη Χώρα, να καταθέσει στο δήμο ή στην κοινότητα
του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά.
Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας
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A - 31. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 128/2008309 με το οποίο
προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης
Οκτωβρίου 2005310 «σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής για σκοπούς επιστημονικής
έρευνας311», σε αλλοδαπό ερευνητή, υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατάλληλο τίτλο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα, και ο οποίος
επιλέγεται από εγκεκριμένο ερευνητικό οργανισμό312 και επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα, για
διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, στο πλαίσιο συμβάσεως υποδοχής με εγκεκριμένο313
ερευνητικό οργανισμό με σκοπό να υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο ανωτέρω
τίτλος, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, «ΠΔ 128/2008», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση σε
διδακτορικού επιπέδου προγράμματα αντίστοιχης ειδικότητας
Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής314 με εγκεκριμένο ερευνητικό οργανισμό από
την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του οργανισμού, οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης
της καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα,
309 Π.Δ. 128/2008 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας (ΦΕΚ Τεύχος Α'
190/15.09.2008).
310 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 289 της 03/11/2005 σ. 0015 - 0022.
311 "έρευνα", η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των γνώσεων,
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρησιμοποίηση αυτού
του συνόλου γνώσεων για νέες εφαρμογές.
312 "ερευνητικός οργανισμός", κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνα και έχει εγκριθεί
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
313 1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και
διαμονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη σχετική
νομοθεσία.
2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισμού χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ).
3. Δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα, ή τα ν.π.ι.δ. που
εποπτεύονται από δημόσια αρχή, καθώς και αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), δηλαδή
Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς για τις ανάγκες του
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
4. Ιδιωτικοί φορείς προκειμένου να λάβουν έγκριση, υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
i) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκμηριώνεται η ύπαρξη Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
ii) Τεκμηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και
τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήματα του φορέα για εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες έρευνας
και τεχνολογίας, σύμφωνα με το Ν.3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253/14.12.2004).
iii) Επαρκή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών τρίτων χωρών.
5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5 ετών.
314 Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί οι
ακόλουθοι όροι:
α) το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρμόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισμού αφού ελεγχθούν τα
ακόλουθα:
i) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για τη
διεξαγωγή της,
ii) τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντικειμένου της έρευνας.
β) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατώτεροι των 900 μηνιαίως, ώστε να καλύπτει τις δαπάνες του καθώς
και τα έξοδα ταξιδιού επιστροφής, όπως τα τελευταία καθορίζονται σύμφωνα με την Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
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Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής315, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO316 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση317", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως ερευνητής σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέχει ισχύουσα άδεια διαμονής στο εν λόγω
κράτος μέλος βάσει της Οδηγίας 2005/71/ΕΚ μπορεί να πραγματοποιεί μέρος της έρευνας του στη
χώρα μας. Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο έως και τρεις μήνες στη χώρα, η έρευνα μπορεί να
διεξάγεται βάσει της σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο κράτος μέλος, εφόσον ο
ερευνητής δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Εάν
όμως ο ερευνητής διαμείνει στη χώρα για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, απαιτείται νέα
σύμβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα καθώς και άδεια διαμονής,
προαπαιτούμενο της οποία αποτελεί η κατοχή θεώρησης, η οποία χορηγείται εφόσον
προσκομισθούν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7, παράγραφος 5 του Π.Δ. 128/2008 οι αλλοδαποί
ερευνητές, υπήκοοι τρίτων χωρών, μπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από:
α) την/τον σύζυγο τους που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του καθώς και τα κάτω
των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί,
β) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνα τους ή της/του συζύγου τους, συμπεριλαμβανομένων
των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.318
και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2, του άρθρου 90, του Ν. 3386/2005, όπως
ισχύει.
γ) ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ασφάλιση για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται
για τους ημεδαπούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ) η σύμβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νομική σχέση και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύμφωνα με τη
σχετική νομοθεσία.
315 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
316 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
317 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
318 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
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Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «ΠΔ 128/2008-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»,
εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής319, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO320 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση321", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

319 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
320 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
321 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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A - 32. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 53322 του Ν.3386/2005, στο Άρθρο 29 της Απόφασης
του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 και στο Προεδρικό
Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/2006323 με το οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία
2003/86/ΕΚ324 του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 «σχετικά με το δικαίωμα
οικογενειακής επανένωσης325» (EE L 251/12 της 3.10.2003), αλλοδαπός326, υπήκοος τρίτης
χώρας, ο οποίος κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα, επί δύο τουλάχιστον έτη, δικαιούται327 να ζητήσει την
είσοδο και διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειας του, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι κατωτέρω
προϋποθέσεις:
Αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
Τα μέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.
Διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και των μελών της οικογένειάς
του, για τα οποία ζητεί την επανένωση, και το οποίο προκύπτει από επικυρωμένο αντίγραφο
συμβολαίου αγοράς κατοικίας ή θεωρημένο αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία.
Αποδεικνύει, με αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου
οικονομικού έτους ή με άλλο επίσημο στοιχείο, ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και
τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας του328, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο
σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις
ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15%
για κάθε τέκνο. Η ανωτέρω προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην περίπτωση
κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.
Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να καλύψει και τα μέλη
της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν.
322 Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην Ελλάδα επί δύο τουλάχιστον έτη δικαιούται να ζητήσει την είσοδο
και διαμονή στη χώρα μελών της οικογένειας του, εφόσον πληρούνται, σωρευτικά, οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Αποδεικνύει την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης.
β. Τα μέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.
γ. Αποδεικνύει ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες της οικογένειας
του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί
να είναι μικρότερο από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, κατά 15% για κάθε τέκνο. Σε περίπτωση κατά την
οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν, νομίμως, στη Χώρα, εφόσον πρόκειται για επανένωση των τέκνων τους, δεν
απαιτείται η ανωτέρω προσαύξηση, κατά 15%, για κάθε τέκνο.
δ. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς, η οποία
να μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειας του.
323 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/2006 . «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά
με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης». ΦΕΚ 143, τεύχος Α΄, 13 Ιουλίου 2006.
324 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 251 της 03/10/2003 σ. 0012 – 0018.
325Οικογενειακή επανένωση: Η είσοδος και η διαμονή στη Χώρα των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί
δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδό του.
326 Συντηρών: Ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής
επανένωσης, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στα μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
327 Ο συντηρών θα πρέπει να κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας
ισχύος τουλάχιστον ενός έτους, η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον τα
μέλη της οικογένειάς του είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.
328 Επί του παρόντος το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(8.500€), προσαυξημένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.
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Στην περίπτωση οικογενειακής επανένωσης με ανήλικο τέκνο ή στην περίπτωση που ο
συντηρών ζητεί την επανένωση με ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαμικού
γάμου με άλλη σύζυγο από αυτή με την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του
έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια, προσκομίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας κατοικίας του
τέκνου, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της
επιμέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που μπορούν να εισέλθουν στη Χώρα, στο πλαίσιο της
οικογενειακής επανένωσης, νοούνται, κατά το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/2006, Άρθρο 4329,
ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά
ή/και υιοθετημένα άγαμα, τέκνα τους, τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα
του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής
μέριμνας330.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατάχρησης, ως εύλογος χρόνος
για την υποβολή αιτήματος οικογενειακής επανένωσης ανηλίκου τέκνου με τον γονέα του θεωρείται το
χρονικό διάστημα των εννέα μηνών πριν από την ενηλικίωση, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο ΥΠΕΣ
αριθ. 38 (με Α.Π. 24696/05/23.12.05)331.
Η αίτηση για οικογενειακή επανένωση υποβάλλεται και εξετάζεται όταν τα μέλη αυτά διαμένουν
εκτός της ελληνικής επικράτειας κατατίθεται δε από τον συντηρούντα, στον Δήμο ή την Κοινότητα
του τόπου κατοικίας του, από όπου διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει το αίτημα.
Προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας
του συντηρούντος να εγκρίνει την αίτηση για οικογενειακή επανένωση, υποχρεούται να ζητήσει,
τις γνώμες της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια
της Χώρας, και της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής, με σκοπό τη διακρίβωση ύπαρξης
οικογενειακής σχέσης με τα άτομα για τα οποία αιτείται η συνένωση.
Η προξενική αρχή, μόλις της περιέλθει ο πλήρης σχετικός φάκελος από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα της οικογενειακής επανένωσης,
διενεργεί σχετικούς ελέγχους και διεξάγει συνεντεύξεις προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η
οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων δεν έχει συναφθεί με σκοπό
τη καταστρατήγηση του νόμου, προκειμένου να αποκτηθεί άδεια διαμονής. Η οικογενειακή σχέση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό αυτό, ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των μελών της
οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί θέματα που
σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση του ετέρου των συζύγων.
Ειδικότερα εξετάζεται εάν:

329 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής
επανένωσης, νοούνται:
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που
είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα
τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.
330 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
331 Ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν οικογενειακή επανένωση με ανήλικα τέκνα και προκειμένου να αποφευχθούν
φαινόμενα καταχρηστικών αιτημάτων, τα οποία έχουν παρατηρηθεί με την προϊσχύουσα νομοθεσία, δεδομένου ότι αυτά
υποβάλλονταν σε χρόνο που το εναπομένον διάστημα πριν την ενηλικίωση τους ήταν πολύ μικρό, ως εύλογος χρόνος στη
συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται το χρονικό διάστημα των εννέα μηνών, που είναι το μέγιστο διάστημα ολοκλήρωσης
της σχετικής διαδικασίας.
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Χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα
έγγραφα ή άλλα παράνομα μέσα.
Το μέλος της οικογένειας διέμενε διαρκώς, μετά από την υποβολή της αίτησης
οικογενειακής επανένωσης εκ μέρους του συντηρούντος, με αυτόν παράνομα στην ελληνική
επικράτεια και εμφανίζεται στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή για την έκδοση θεώρησης
εισόδου, με σκοπό την παραπλάνησή της ως προς τον πραγματικό τόπο της διαμονής του.
Ο γάμος ή η υιοθεσία συνήφθησαν με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο μέλος της
οικογένειας η είσοδος και η διαμονή στο ελληνικό έδαφος, και
σε περίπτωση πολυγαμίας, ο συντηρών διαμένει ήδη με άλλη/άλλο σύζυγο στην Ελλάδα.
Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το αργότερο εντός τριμήνου αφότου της
ζητηθεί, η αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή κοινοποιεί στο Γενικό Γραμματέα της κατά
τόπον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη γνώμη της ως προς τη βασιμότητα του αιτήματος
της οικογενειακής επανένωσης και την ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης.
Η θεώρηση δεν χορηγείται εάν δεν περιέλθει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή
απευθείας από την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια η απόφαση του Γενικού Γραμματέα με την
οποία εγκρίνεται η αίτηση οικογενειακής επανένωσης του συντηρούντος αλλοδαπού. Επισημαίνεται
ότι η γνώμη της Προξενικής αρχής είναι απλή και όχι δεσμευτική, θα πρέπει δε να είναι έγγραφη,
αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της. Αν δεν υποβληθεί μέσα στην ως άνω
προθεσμία, τότε ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εκδώσει την απόφασή του και χωρίς
αυτήν. Εάν όμως η γνώμη υποβληθεί κανονικά, τότε τυχόν απόκλιση από αυτήν, θα πρέπει να
αιτιολογείται ειδικώς εκ μέρους του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Άρθρο 20 Ν. 2690/1999
ΦΕΚ 45/Α/9.3.1999 περί κυρώσεως του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).
Ο Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού λάβει υπόψη τις γνώμες της Αστυνομίας και
της Προξενικής Αρχής, και εφόσον εγκρίνει την αίτηση, εκδίδει απόφαση για οικογενειακή επανένωση
την οποία και διαβιβάζει στην οικεία ελληνική προξενική αρχή.
Στην περίπτωση αυτή, και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης εισόδου του
άρθρου 8 του Ν.3386/05, το Προξενείο μπορεί να χορηγήσει μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία
και σχετική συνέντευξη των ενδιαφερομένων μελών της οικογένειας του αλλοδαπού, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «Π.Δ 131/2006» εάν οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί προσκομίσουν στην
αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής332, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO333 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση334", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
332 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
333 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
334 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης θεώρησης, ότι δεν
πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η
Προξενική Αρχή θα πρέπει να απορρίπτει το αίτημα και να εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με έγγραφη
αιτιολογημένη βεβαίωση απόρριψης του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η Προξενική Αρχή οφείλει
να ενημερώνει εγγράφως την Περιφέρεια για την σχετική απόρριψη, εκθέτοντας αναλυτικά τους
ουσιαστικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή και αιτείται την ανάκληση της εγκριτικής απόφασης
(Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται η αίτηση
οικογενειακής επανένωσης αλλοδαπού )335.

335 Έγγραφο Γ4 Διεύθυνσης ΑΠ Φ 3497.3/79/ΑΣ 1007/4.5.2010
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A - 33. ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 13 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 (τ.Α΄− Αρ. Φύλλου 143)
περί εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, το οποίο
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 167/4 Νοεμβρίου 2008 (τ.Α΄− Αρ. Φύλλου 223),
αλλοδαπός, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας336, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, για
λόγους οικογενειακής επανένωσης, την είσοδο και εγκατάσταση μαζί του των αναφερόμενων μελών
της οικογενείας στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, καθώς και τους
αναφερόμενους στο Άρθρο 13, παράγραφος 1, σημεία α), β), γ) και στην παράγραφο 2 του Π.Δ.
131/13 Ιουλίου 2006, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2της ίδιας Οδηγίας.
Ο πρόσφυγας, για την έλευση των προαναφερομένων μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα,
υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές337 παραλαβής και εξέτασης της αίτησης ασύλου τα απαραίτητα
δικαιολογητικά338.
Στα μέλη της οικογένειας αναγνωρισμένου πρόσφυγα, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 4,
παράγραφος 1339, της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ και στο Άρθρο 13, παράγραφος 1, σημεία α340), β341),
336 Σύμφωνα με το Άρθρο 2, Παράγραφος 5 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 περί εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής
επανένωσης, Πρόσφυγας είναι κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που απολαύει καθεστώτος πρόσφυγα κατά την
έννοια της Σύμβασης της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, {η οποία κυρώθηκε με το
Ν.Δ. 3989/1959 (Α΄ 201)}, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 31 Ιανουαρίου
1967 {το οποίο κυρώθηκε με τον Α.Ν. 389/1968 (Α΄ 125)}.
337 Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 σημείο 7 του Π.Δ. 131/13 Ιουλίου 2006 (Α΄− 143) το οποίο τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 1, Παράγραφος 1 του Π.Δ. 167/4 Νοεμβρίου 2008 (Α΄− 223) αρμόδιες Αρχές παραλαβής
και εξέτασης αίτησης οικογενειακής επανένωσης πρόσφυγα» είναι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι
υπεύθυνες για να κινήσουν τη διαδικασία και να εξετάσουν το αίτημα παροχής ασύλου, ήτοι: Τα Τμήματα Ασύλου των
Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τμήματα Ασφαλείας των Κρατικών Αερολιμένων και οι
Υποδιευθύνσεις καθώς και τα Τμήματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων».
338 1 α. Αίτηση στην οποία δηλώνει ρητά ότι επιθυμεί την έλευση των μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά και
επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή, από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός των προς έλευση
προσώπων με τον πρόσφυγα, καθώς και η ηλικία τους. Εφόσον ο πρόσφυγας δεν μπορεί να προσκομίσει τα παραπάνω
έγγραφα, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης ασύλου λαμβάνουν υπόψη τους άλλα πρόσφορα αποδεικτικά
στοιχεία. Απόφαση απόρριψης της αίτησης δεν μπορεί να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην μη ύπαρξη των εν λόγω
δικαιολογητικών.
γ. Ακριβές αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων του μέλους ή των μελών της οικογένειας.
δ. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τους γονείς απαιτείται επιπλέον :
i) βεβαίωση δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης με την οποία αποδεικνύεται ότι ο πρόσφυγας διαθέτει πλήρη
ασφάλιση ασθένειας ως προς το σύνολο των κινδύνων που προβλέπονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων
ημεδαπών, η οποία να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειάς του που θα συντηρούνται από αυτόν, ή
ii) εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής αρχής ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται
ότι διαθέτει ετήσιο προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του,
το οποίο δεν προέρχεται από το σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από τις ετήσιες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε γονέα
και τέκνο και
iii) επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή σύμβαση μίσθωσης κατοικίας θεωρημένη από δημόσια οικονομική
υπηρεσία ή άλλο επικυρωμένο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι ο πρόσφυγας διαθέτει κατάλυμα που μπορεί να καλύψει
τις ανάγκες στέγασης του ιδίου και της οικογένειάς του.
2. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα, λαμβάνονται υπόψη
ως αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση και κάθε άλλο
πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
3. Εφόσον η αίτηση οικογενειακής επανένωσης δεν υποβλήθηκε εντός τριών μηνών από την αναγνώριση του πρόσφυγα
απαιτείται επιπροσθέτως η υποβολή των προβλεπόμενων από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 δικαιολογητικών σε
κάθε περίπτωση, εκτός αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο.
339 α) του/της συζύγου του συντηρούντος·
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γ342) και στην παράγραφο 2343 του Π.Δ. 131/2006, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 2344της
ίδιας Οδηγίας, αφού εκδοθεί σχετική απόφαση345 για την οικογενειακή τους επανένωση από την
Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», της μνείας «Π.Δ. 131/2006-ΑΡΘΡΟ 15§1» και του αριθμού
πρωτοκόλλου της προαναφερόμενης απόφασης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, εάν προσκομίσουν στην
αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής346 κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο
να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός347.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής348, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO349 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
β) των ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και του/της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν
υιοθετηθεί σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή με
απόφαση αυτοδικαίως εκτελεστή δυνάμει διεθνών υποχρεώσεων του εν λόγω κράτους μέλους ή η οποία πρέπει να
αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις·
γ) των ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων των θετών τέκνων του συντηρούντος, όταν ο συντηρών έχει την
επιμέλεια και την ευθύνη συντήρησης των τέκνων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την επανένωση των τέκνων
των οποίων η επιμέλεια είναι επιμερισμένη, εφόσον συναινεί ο έτερος δικαιούχος της επιμέλειας·
δ) των ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων των θετών τέκνων του/της συζύγου όταν ο/η σύζυγος έχει την επιμέλεια
και την ευθύνη συντήρησης των τέκνων. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την επανένωση των τέκνων των οποίων η
επιμέλεια είναι επιμερισμένη, εφόσον συναινεί ο έτερος δικαιούχος της επιμέλειας.
Τα ανήλικα τέκνα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι νεότερα από την ηλικία ενηλικίωσης που
προσδιορίζεται από το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους και να μην είναι έγγαμα.
Κατά παρέκκλιση, όταν κάποιο τέκνο είναι ηλικίας άνω των δώδεκα ετών και φθάνει ανεξάρτητα από την υπόλοιπη
οικογένειά του, το κράτος μέλος μπορεί, πριν επιτρέψει την είσοδο και τη διαμονή του δυνάμει της παρούσας οδηγίας, να
εξετάζει κατά πόσον πληροί όρο ενσωμάτωσης προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία του κατά την ημερομηνία
θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
340 των ενήλικων άγαμων τέκνων αυτού ή του συζύγου του, εφόσον αυτά δεν μπορούν αντικειμενικά να καλύψουν τις
ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους.
341 των γονέων του, εφόσον οι τελευταίοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του πρόσφυγα συνοικούσαν και συντηρούνταν
από αυτόν πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα και στερούνται της απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα
καταγωγής.
342 του εκτός γάμου συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διαρκείας δεόντως αποδεδειγμένη.
343 Εάν ο πρόσφυγας είναι ασυνόδευτος ανήλικος επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση :
α. με τους εξ αίματος πρώτου βαθμού ανιόντες του, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προβλεπόμενων στην περίπτωση
β΄ προϋποθέσεων και
β. με το νόμιμο επίτροπο ή άλλο μέλος της οικογένειάς του, εφόσον ο ανήλικος δεν έχει εξ αίματος ανιόντες ή αυτοί δεν
μπορούν να εντοπισθούν.
344 Τα κράτη μέλη μπορούν, με νομοθετική ή κανονιστική πράξη, να επιτρέπουν την είσοδο και τη διαμονή, δυνάμει της
παρούσας οδηγίας και υπό την επιφύλαξη της τήρησης των όρων που ορίζονται στο κεφάλαιο IV, των ακόλουθων μελών
της οικογένειας:
α) των εξ αίματος και πρώτου βαθμού ανιόντων του συντηρούντος ή του/της συζύγου του, εφόσον έχουν την ευθύνη
συντήρησής τους και τα άτομα αυτά στερούνται της απαραίτητης οικογενειακής υποστήριξης στη χώρα καταγωγής·
β) των ενήλικων άγαμων τέκνων του συντηρούντος ή του/της συζύγου του, εφόσον αυτά δεν μπορούν αντικειμενικά να
καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους.
345 Διαβιβάζεται μέσω της ΣΤ3 Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης και Διπλωματικού Ταχυδρομείου του Υπουργείου Εξωτερικών.
346 Όταν υπάρχει αδυναμία προσκομίσεως επισήμων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τους οικογενειακούς
δεσμούς, θα πρέπει να εξετάζονται άλλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ συνέντευξη) ή να αναλαμβάνεται οιαδήποτε άλλη
σχετική έρευνα η οποία θα κρίνεται πρόσφορη. Απόφαση απόρριψης της αίτησης δεν μπορεί να θεμελιώνεται
αποκλειστικά στην απουσία των εν λόγω δικαιολογητικών.
347 Σύμφωνα με τα Άρθρα 14 του Π.Δ. 131/ 2006 και 5 παρ. 2 της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ, εφόσον η αίτηση για οικογενειακή
επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα, λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης
αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού τέκνου, η προηγούμενη συγκατοίκηση και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο.
348 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
349 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση350", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Εφόσον διαπιστωθεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης θεώρησης, ότι δεν
πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ή δεν κατατίθενται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η
Προξενική Αρχή θα πρέπει να απορρίπτει το αίτημα και να εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με
έγγραφη αιτιολογημένη βεβαίωση απόρριψης του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή η Προξενική
Αρχή οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Περιφέρεια για την σχετική απόρριψη, εκθέτοντας
αναλυτικά τους ουσιαστικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή και αιτείται την ανάκληση της
εγκριτικής απόφασης (Απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας για οικογενειακή επανένωση) 351.

350 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
351 Έγγραφο Γ4 Διεύθυνσης ΑΠ Φ 3497.3/79/ΑΣ 1007/4.5.2010
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 102 / 187

A - 34. ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΗΗ
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΗΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ352
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 60, παράγραφος 5353, του Ν.3386/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν.3731/2008 και στο Άρθρο 30354 της Απόφασης του Υπουργού
Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας,
μέλος οικογένειας επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς στον οποίο έχει χορηγηθεί
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 54 παρ. 1 του
Ν.3386/2005355, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνενωθεί με τον
επαναπατρισθέντα ή παλιννοστήσαντα ή ομογενή, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 60§5», εάν προσκομίσει
στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου για την ιδιότητα του ομογενούς ή
παλιννοστήσαντος.
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο αποδεικνύεται ο
συγγενικός δεσμός.
Οιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να πιστοποιήσει ότι η
οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων (π.χ. ληξιαρχική πράξη από

352 Εξαιρούνται τα μέλη οικογενείας των εξ Αλβανίας ομογενών, για τα οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθμ.
4000/3/10ξζ’/14.5.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (ΦΕΚ Β
665/17.5.2010, περίπτωση Α-34.
353 Στους συζύγους επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, χορηγείται
άδεια διαμονής διάρκειας πέντε (5) ετών. η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χήρες και τα
ανήλικα τέκνα, εφόσον ο αποβιώσας σύζυγος ήταν επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής, λαμβάνουν αυτοτελή
άδεια διαμονής, διάρκειας πέντε ετών. Οι άδειες διαμονής της παρούσας χορηγούνται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας, είναι δυνατόν να ανανεώνονται, κάθε φορά, για ισόχρονο διάστημα και δεν υπόκεινται στην
καταβολή παραβόλου.
354 Σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας, όπως αυτό ορίζεται στο ‘Άρθρο 54 παρ. 1 του Ν. 3386/2005,
ομογενούς ή παλλινοστήσαντος, επιθυμούντα να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να συνενωθεί με τον ομογενή ή
παλλινοστήσαντα, δύναται να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου, εφόσον προσκομισθεί:
α. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη του συζυγικού ή του οικογενειακού δεσμού,
β. αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου για την ιδιότητα του ομογενούς ή
παλιννοστήσαντος,
γ. επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον αλλοδαπό σύζυγο της γονικής μέριμνας
του μη κοινού με τον ομογενή, ή παλιννοστήσαντα τέκνου του,
δ. πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.
Η αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή δύναται να διενεργεί ελέγχους και να διεξάγει συνεντεύξεις προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν υφίσταται απάτη ή εικονικός γάμος ή υιοθεσία, και μπορεί να απορρίπτει αίτηση εισόδου για λόγους
οικογενειακής επανένωσης εφόσον καταδειχθεί ότι:
α. χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή άλλα παράνομα μέσα
και/ή
β. ο γάμος ή η υιοθεσία συνήφθησαν με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο μέλος της οικογένειας η είσοδος και η
διαμονή στο ελληνικό έδαφος.
355 α. Οι σύζυγοι, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, φυσικά και
υιοθετημένα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί.
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που
έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας.
Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 103 / 187

ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών)
δεν έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου.
Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής σχετικά με την ανάθεση στον αλλοδαπό
σύζυγο της γονικής μέριμνας του μη κοινού με τον ομογενή, ή παλιννοστήσαντα τέκνου του.
Πράξη τέλεσης της υιοθεσίας, εφόσον πρόκειται για επανένωση με θετό τέκνο.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής356, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO357 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση358", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

356 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
357 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
358 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Α - 35. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 4000/3/10ξζ’/14.5.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία»359, από την έναρξη ισχύος της, χορηγείται Άδεια
Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) και Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) στις ακόλουθες
κατηγορίες προσώπων:
Α) ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια,
Β) ανήλικα τέκνα ομογενών με αλβανική ιθαγένεια,
Γ) αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας.
Δ) αλλοδαπά ανήλικα τέκνα των αλλοδαπών συζύγων των ομογενών από προηγούμενο γάμο, των
οποίων έχουν τη γονική μέριμνα,
Ε) εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
Στους αναφερόμενους στην ως άνω κατηγορία Α) ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και στους
εξομοιούμενους με αυτούς Βλάχους, μπορεί να χορηγηθεί μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
της αυτοκόλλητης θεώρησης, στην πρώτη σειρά της μνείας «ΚΥΑ 4000/3/10ξζ’/14.5.2010ΑΡ.2§1Α» και στη δεύτερη σειρά της μνείας «ΟΜΟΓΕΝΗΣ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια
Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό γέννησης αλβανικών αρχών.
Πιστοποιητικό γάμου αλβανικών αρχών.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών, τόσο του ιδίου, όσο και της
πατρικής του οικογένειας.
Η θεώρηση αυτή δύναται να ανανεώνεται, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει λόγους ανωτέρας βίας για την
μη έγκαιρη κατάθεση του αιτήματος για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ.
Στα αναφερόμενα στην ως άνω κατηγορία Β) ανήλικα τέκνα ομογενών με αλβανική ιθαγένεια μπορεί
να χορηγηθεί μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά,
στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, στην πρώτη σειρά
της μνείας «ΚΥΑ 4000/3/10ξζ’/14.5.2010–ΑΡ.2§1Β» και στη δεύτερη σειρά της μνείας
«ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό γέννησης.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική τους σχέση με τον
ομογενή.
Προκειμένου περί θετών ή αναγνωρισμένων τέκνων, σχετικές πράξεις των αρμόδιων
ελληνικών αρχών ή Δικαστηρίων.
Στους αναφερόμενους στην ως άνω κατηγορία Γ) αλλοδαπούς συζύγους ομογενών, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας, μπορεί να χορηγηθεί μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, στην πρώτη σειρά της μνείας «ΚΥΑ 4000/3/10ξζ’/14.5.2010–ΑΡ.2§1Γ» και στη
δεύτερη σειρά της μνείας «ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ», εάν προσκομίσουν στην
αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό γάμου αλβανικών αρχών
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών.

359 ΦΕΚ 665/τ.Β’/17.5.2010 Αντικατέστησε την υπ’αριθμ. 4000/3/10-δ/9.5.2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 646 τ.Β΄), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 4000/3/10-νβ/8.5.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 583/ τ.Β΄).
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση του γάμου με τον ομογενή σύζυγο.
Στα αναφερόμενα στην ως άνω κατηγορία Δ) αλλοδαπά ανήλικα τέκνα των αλλοδαπών συζύγων των
ομογενών από προηγούμενο γάμο, μπορεί να χορηγηθεί μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και
σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
της αυτοκόλλητης θεώρησης, στην πρώτη σειρά της μνείας «ΚΥΑ 4000/3/10ξζ’/14.5.2010–
ΑΡ.2§1Δ» και στη δεύτερη σειρά της μνείας «ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ, ΣΥΖΥΓΟΥ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ»,
εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό γέννησης
Κάθε άλλο επίσημο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός γονέας, έχει την
γονική μέριμνα αυτού.
και επιπλέον, για όλες τις ως άνω κατηγορίες
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής360, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO361 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση362", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ΚΥΑ με Αριθ. 4000/3/10−ο΄363, με το οποίο
τροποποιήθηκε το άρθρο 4 παρ. 2 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 4000/3/10−ξζ΄ από 14−5−2010 περί
«Παραμονής και εργασίας ομογενών από Αλβανία», η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται εντός του
τελευταίου τριμήνου, πριν από τη λήξη των κατεχόμενων τίτλων. Αν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί
μετά τη λήξη ισχύος των κατεχόμενων τίτλων, αυτή εξετάζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
άρθρου 2, χωρίς να απαιτείται η κατοχή προξενικής θεώρησης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
εξέτασης της αίτησης ανανέωσης χορηγείται στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση κατάθεσης
δικαιολογητικών που προβλέπεται στο άρθρο 11»

360 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
361 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
362 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
363 ΦΕΚ 2823/τ.Β’/14 Δεκεμβρίου 2011/ Σελ 41643
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B - 1. ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΗΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΜΕΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΖΥΓΟΙ & ΤΕΚΝΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο β364, του Ν.3386/2005 και στο
Άρθρο 34365 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005, προκειμένου να χορηγηθεί εθνική θεώρηση σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που
έρχεται για να αναλάβει υπηρεσία ως μέλος διπλωματικής ή προξενικής αρχής, καθώς και στο/στη
σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του/της, απαιτείται προηγούμενη επίσημη ανακοίνωση από το
Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους αποστολής και η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης
Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αντίστοιχα προκειμένου να χορηγηθεί εθνική θεώρηση σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που
έρχεται για να αναλάβει υπηρεσία ως μέλος Διεθνούς Οργανισμού ή Γραφείου Διεθνούς
Οργανισμού, καθώς και στον/στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του/της, απαιτείται αντίστοιχη
επίσημη ανακοίνωση από την αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού και η
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Στους προαναφερόμενους μπορεί να χορηγηθεί, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, «Υ.Α. 4000/2005-ΑΡΘΡΟ 34»
μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών και εάν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν
στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής366, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO367 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση368", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).

364 Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του:
β. Στους διαπιστευμένους σε Πρεσβείες, Προξενεία ή διεθνείς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα υπαλλήλους, καθώς και
στους υπηκόους τρίτων χωρών που προσλαμβάνονται στις ως άνω υπηρεσίες ως διοικητικό προσωπικό, στις συζύγους και
τα τέκνα αυτών.
365 Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό που έρχεται για να αναλάβει υπηρεσία ως μέλος
διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στον/στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα, απαιτείται προηγούμενη επίσημη ανακοίνωση
από το Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους αποστολής και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.
Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε αλλοδαπό που έρχεται για να αναλάβει υπηρεσία ως μέλος Διεθνούς
Οργανισμού ή Γραφείου Διεθνούς Οργανισμού, στον/στη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα, απαιτείται αντίστοιχη επίσημη
ανακοίνωση από την αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο του Διεθνούς Οργανισμού και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου
Εξωτερικών
366 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
367 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
368 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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B - 2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 45, παράγραφος 1369, του Ν.3386/2005, με Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι
δημοσίου συμφέροντος 370. Με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 33371 της Απόφασης του Υπουργού
Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 στους εν λόγω αλλοδαπούς, εφόσον
ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, του συγκεκριμένου Άρθρου στο
οποίο βασίζεται το αίτημα «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 45§1».
Η εν λόγω θεώρηση δύναται να χορηγείται αφού περιέλθει στο Προξενείο, μέσω του Υπουργείου
Εξωτερικών, αντίγραφο της προαναφερόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Εξωτερικών ή σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών ή Απόφαση, του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα, με την οποία πιστοποιείται η
ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος και εγκρίνεται η χορήγηση άδειας διαμονής για το λόγο αυτό
και ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής372, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO373 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση374", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.

369 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών χορηγείται άδεια
διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον. Η ανωτέρω άδεια διαμονής
παρέχει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό
διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής
της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
370 Κατά κανόνα η εν λόγω ΚΥΑ συνιστά ατομική διοικητική πράξη και εκδίδεται μετά την είσοδο του αλλοδαπού στη
χώρα.
371 Με την επιφύλαξη της κατά το άρθρο 45 παράγραφος 1 του Ν. 3386/2005 προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας, πρέπει να έχει περιέλθει στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή απ’
ευθείας από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης η απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας εθνικής αρχής με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη λόγου
δημοσίου συμφέροντος και εγκρίνεται η χορήγηση άδειας διαμονής στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό για το λόγο αυτό.
372 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
373 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
374 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 45, παράγραφος 2375 του Ν.3386/2005 και το Άρθρο
33376 της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της
30/12/2005 τους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν
ή να ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας
τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18
ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και
υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η
άσκηση της γονικής μέριμνας377.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους
δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ
45§2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής378, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO379 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διάβαση των
εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να
υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
375 Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54
μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής
των συντηρούντων.
376 Αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου δύνανται επίσης να λάβουν και τα μέλη της οικογένειας του ως άνω αλλοδαπού,
όπου αυτό απαιτείται, και όπως αυτά ορίζονται στο ‘Άρθρο 54 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, εφόσον τον συνοδεύουν, υπό τον
όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα πρόνοιας.
Ο συζυγικός ή οικογενειακός δεσμός αποδεικνύεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
377 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
378 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
379 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
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επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
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B - 3. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 44, παράγραφος 1380, εδάφιο γ381, του Ν.3386/2005,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 1 Ν. 3907/2011, με Κοινή Απόφαση των
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε ανηλίκους που αποδεδειγμένα χρήζουν
προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς
σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη 382.
Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32383 της
Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005 μπορεί να
χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 44§1γ».
Η εν λόγω θεώρηση χορηγείται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική
Αρχή:
Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, από την οποία να προκύπτει η
φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Έγγραφο εισαγγελικής αρχής με το οποίο παραγγέλλεται η τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα
ή νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.
Καταστατικό λειτουργίας στο οποίο προβλέπεται ο σκοπός του ιδρύματος ή ΦΕΚ ίδρυσης και
λειτουργίας του νομικού προσώπου.
Απόφαση διορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του ιδρύματος ή οργάνου διοίκησης του νομικού
προσώπου,
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής384,
συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις

σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO385 και περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα 2» της
Εγκυκλίου.

Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση386", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
380 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιτρέπεται να χορηγείται
άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών.
381 Ενήλικοι, θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή
ανήλικοι που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη
382 Κατά κανόνα η εν λόγω ΚΥΑ συνιστά ατομική διοικητική πράξη και εκδίδεται μετά την είσοδο του αλλοδαπού στη
χώρα.
383 Για τις περιπτώσεις του Άρθρου 44 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 3386/2005, δύναται να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, στις ακόλουθες κατηγορίες αλλοδαπών:
πρόσωπα τα οποία φιλοξενούνται σε Ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού.
384 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
385 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
386 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 112 / 187

με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
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B - 4. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΗΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΗΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 44, παράγραφος 1387, εδάφιο δ388 του Ν.3386/2005, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 παρ. 1 Ν. 3907/2011, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτης χώρας ανηλίκους,
την επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με
νόμιμη διαμονή στη Χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας389.
Α. Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, με βάση τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32390
της Απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών με Α.Π. 3497.3/550/ ΑΣ 4000 της 30/12/2005
μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05-ΑΡΘΡΟ 44§1δ»,
εάν προσκομισθούν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Όταν πρόκειται για ανήλικα την επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή
οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα:
Απόφαση ελληνικής ή αλλοδαπής δικαστικής αρχής με αναγνωρισμένο το δεδικασμένο στην
Ελλάδα, όπου αυτό απαιτείται, για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανηλίκου.
Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν
πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση που ο
ασκών την επιμέλεια είναι Έλληνας υπήκοος.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής391, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO392 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση393", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
387 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, επιτρέπεται να χορηγείται
άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών.
388 Ανήλικα, την επιμέλεια των οποίων έχουν ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη
διαμονή στη Χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας.
389 Κατά κανόνα η εν λόγω ΚΥΑ συνιστά ατομική διοικητική πράξη και εκδίδεται μετά την είσοδο του αλλοδαπού στη
χώρα.
390 Για τις περιπτώσεις του Άρθρου 44 παρ. 1 εδ. γ΄ και δ΄ του ν. 3386/2005, δύναται να χορηγηθεί εθνική θεώρηση
εισόδου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής επικράτειας, στις ακόλουθες κατηγορίες αλλοδαπών:
Α. πρόσωπα τα οποία φιλοξενούνται σε Ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού,
Β. ανήλικα την επιμέλεια των οποίων έχουν Ελληνικές οικογένειες ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη
διαμονή στη χώρα, και
Γ. ανήλικα για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας.
391 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
392 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
393 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή
ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης
Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες
επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Όταν πρόκειται για ανήλικα για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας:
Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την
υιοθεσία ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για αναγνώριση απόφασης αλλοδαπής αρχής για
την υιοθεσία καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας.
Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής όταν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας
ή φωτοαντί γραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση που ο υιοθετών είναι Έλληνας υπήκοος.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής394, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO395 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση396", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Β. Με βάση την ίδια διαδικασία χορηγείται εθνική θεώρηση εισόδου και σε περίπτωση κατά την
οποία διακρατική υιοθεσία που έχει τελεσθεί εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή, εκκρεμεί προς
αναγνώριση από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, και ζητείται η είσοδος του υιοθετούμενου τέκνου
και η συνακόλουθη νομιμοποίηση της διαμονής του στην Ελλάδα έως την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
Γ. Από 1.1.2010 τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3765/2009397, με τον οποίο κυρώθηκε η «Σύμβαση για την
προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία» που υπογράφηκε στη
Χάγη στις 29.5.1993398399.

394 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
395 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
396 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
397 ΦΕΚ Α’ 101/2009
398 The Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry
Adoption
399 Οι χώρες που έχουν κυρώσει την εν λόγω Σύμβαση, εμφαίνονται στην ιστοσελίδα
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45. Στην ίδια ιστοσελίδα αναγράφονται οι Κεντρικές Αρχές
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Στους ανηλίκους, υπηκόους τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκκινήσει διακρατική υιοθεσία στο
πλαίσιο της ανωτέρω Σύμβασης, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Ν.3386/05ΑΡΘΡΟ 44§1δ», εάν προσκομισθούν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας αρχής της χώρας προέλευσης του ανηλίκου, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η προαναφερόμενη Σύμβαση της Χάγης για
τη μετάβαση του ανηλίκου στη χώρα υποδοχής.
Βεβαίωση του υποψήφιου θετού γονέα ή των υποψήφιων θετών γονέων από κοινού ότι
αναλαμβάνουν τη φιλοξενία και πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξόδων
νοσηλείας του αλλοδαπού.
Αντίγραφο εν ισχύ άδειας διαμονής σε περίπτωση κατά την οποία την επιμέλεια
αναλαμβάνει οικογένεια υπηκόων τρίτης χώρας.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής400, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO401 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση402", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

των συμβαλλομένων μερών, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
Σύμβαση.
400 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
401 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
402 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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B - 5. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10403 του Π.Δ. 101/2008404 «περί εναρμονίσεως της
ελληνικής νομοθεσίας με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ405 σχετικά με τις προϋποθέσεις
και τους κανόνες εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια με σκοπό
τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία», αλλοδαπός, που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα
εθελοντικής υπηρεσίας406, διάρκειας άνω των τριών μηνών, μπορεί να λάβει, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη στην αρμόδια Προξενική Αρχή, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη
ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Π.Δ.
101/2008–ΑΡΘΡΟ 4», εάν προσκομίσει:
Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής
υπηρεσίας αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια
διαμονής του εθελοντή στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των εξόδων τυχόν εκπαίδευσής του για
την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαμβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων
του και των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του,
Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης, που έχει συνάψει ο φορέας
υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας, για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ήθελε
προβάλει ο εθελοντής εις βάρος του ιδίου ή τρίτων, κατά τη διάρκεια παροχής της εθελοντικής
υπηρεσίας.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής407, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO408 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση409", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Πιστοποιητικό, εάν δεν προκύπτει από το ταξιδιωτικό έγγραφο, ότι έχει συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του
αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και
προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη
δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως
η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης
χώρας.

403 Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, διάρκειας άνω των τριών
μηνών, γίνεται δεκτός για διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό.
404 Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008.
405 Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004.
406Πρόγραμμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα και επιδιώκει στόχους
γενικού ενδιαφέροντος.
407 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
408 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
409 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 117 / 187

Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή
δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή
παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
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B - 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29.03.06410 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο
οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απασχοληθεί ως
εκπαιδευτικός στην Ιαπωνική Σχολή Αθηνών411, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία
και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α 5301/29.03.06-Ι.Σ.Α», εάν προσκομίσει στην
αρμόδια Προξενική Αρχή:
Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό έτος.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής412, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO413 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση414", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως
η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης
χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή
δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή
παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την
οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς
λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, τους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών,
της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς

410 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006.
411 Mε βάση την ΑΠ Φ.63574/10501/02/1.5.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στις
ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/01 οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί της Ιαπωνικής Σχολής Αθηνών (ΦΕΚ
378/Β’).
412 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
413 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
414 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου
των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας415.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 5301/29.03.06Ι.Σ.Α/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής416, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO417 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση418", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

415 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
416 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
417 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
418 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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B - 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29.03.06419 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας,
ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απασχοληθεί ως
εκπαιδευτικός σε Σχολή της Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών420, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
5301/29.03.06-Σ.Α.Π.Α», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό έτος.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής421, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO422 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση423", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, τους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών,
της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το
419 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006
420 Mε βάση την ΑΠ Φ.63574/2657/5.2.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στις
ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/01 οι αλλοδαποί εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτηρίων των Σχολών
Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών (ΦΕΚ 128/Β’).
421 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
422 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
423 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς
και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των
συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας424.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 5301/29.03.06Σ.Α.Π.Α/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής425, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO426 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση427", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

424 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
425 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
426 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
427 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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B - 8. ΤΟΥΡΚΟΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29.03.06428 σε Τούρκο υπήκοο, ο οποίος
επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απασχοληθεί ως
μετακλητός εκπαιδευτικός σε μειονοτικό σχολείο της Θράκης429, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από
αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
5301/29.03.06-Τ.Μ.Ε», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής430, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO431 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση432", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 5301/29-03-06, τους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών,
της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του
άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς
και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των
συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας433.

428 ΦΕΚ 436/τ.Β’/10 Απριλίου 2006
429 Mε βάση την ΑΠ Φ.63574/22686/02/31.12.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπήχθησαν στις
ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/01 οι Τούρκοι μετακλητοί εκπαιδευτικοί στα μειονοτικά Σχολεία της
Θράκης (ΦΕΚ 11/Β’)
430 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
431 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
432 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
433 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανηλίκων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, πέραν των ανηλίκων
τέκνων αυτού με τη σύζυγο με την οποία έχει ήδη επανενωθεί στη Χώρα. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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Στα άτομα αυτά μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 5301/29.03.06-Τ.Μ.Ε/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν
προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής434, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO435 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση436", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

434 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
435 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
436 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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B - 9. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΕΜΕΝΑΝ, ΝΟΜΙΜΩΣ, ΣΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΕ Α.Ε.Ι.
ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ, ΗΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 13096/20.06.07437 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο
οποίος διέμενε, νομίμως, στο παρελθόν, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης, και
αναχώρησε, αποδεδειγμένα, από τη χώρα για να φοιτήσει σε Α.Ε.Ι. χώρας του εξωτερικού, από το
οποίο και αποφοίτησε ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και ο οποίος
επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α 13096/20.06.07», εάν
προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Ακριβές φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή βεβαίωση των αρμοδίων αρχών της
χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση των
στρατιωτικών του υποχρεώσεων.
Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.
Ακριβές φωτοαντίγραφο των ισχυουσών αδειών διαμονής των γονέων ή βεβαιώσεων ότι
έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής438,
συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί
τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO439 και περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα 2»
της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση440", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση
του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και
προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη
δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η
βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης
χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

437 ΦΕΚ 1263 /τ.Β’/24 Ιουλίου 2007
438 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
439 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
440 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.
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B - 10. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT).
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 16703/10.08.07 σε αλλοδαπό, υπήκοο των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright)441, και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην
Ελλάδα μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση, για τη διεκπεραίωση της οποίας δεν καταβάλλονται τέλη, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών
στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
16703/10.08.07», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) ότι ο
ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμά του, και στην οποία αναφέρεται ο σκοπός του
προγράμματος και η διάρκεια διαμονής του συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και ότι το Ίδρυμα
αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής442, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO443 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση444", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση

441 Συμφωνία από 23 Απριλίου 1948, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής, περί της χρησιμοποιήσεως κεφαλαίων διατεθέντων συμφώνως προς τας περί Παροχής Πιστώσεως
Συμφωνίας, αίτινες υπεγράφησαν τη 16η Μαΐου 1946, 25η Σεπτεμβρίου 1946, 4η Οκτωβρίου 1946 και 6η Ιανουαρίου
1948 μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε
με τον Ν. 3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄)
442 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
443 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
444 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 16703/10.08.07, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν τα, κατά
την παράγραφο 1 του Άρθρου 4445, του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της
οικογένειάς τους.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 16703/10.08.07ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής446, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO447 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση448", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
445 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής
επανένωσης, νοούνται:
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που
είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα
τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.
446 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
447 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
448 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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B - 11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)».
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 16343/21.07.08 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας,
ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απασχοληθεί ως
εκπαιδευτικός στο σχολείο των Φιλιππίνων στην Ελλάδα με επωνυμία «KATIPUNAN
PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)», στο οποίο με βάση το αριθ.
117869/Ζ2/07.11.2006 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει
χορηγηθεί προσωρινή άδεια λειτουργίας μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία
και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α 16343/21.07.08», εάν
προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
για την έγκριση άδειας διδασκαλίας για το υπόψη σχολικό έτος.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής449, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO450 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση451", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 16343/21.07.08, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν τα, κατά

449 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
450 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
451 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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την παράγραφο 1 του Άρθρου 4452, του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της
οικογένειάς τους.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 16343/21.07.08ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής453, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO454 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση455", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

452 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής
επανένωσης, νοούνται:
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που
είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα
τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.
453 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
454 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
455 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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B - 12. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 11762/17.06.08456 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, ο
οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να φοιτήσει σε Σχολή
Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών457, η οποία λειτουργεί με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική
θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α 11762/17.06.08», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης
λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο υπήκοος
τρίτης χώρας.
Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο
υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία θα προκύπτει το ύψος των ετησίων διδάκτρων και απόδειξη
για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) αυτών.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς παραμονής458,
συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί
τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO459 και περιλαμβάνονται στο «Παράρτημα 2»
της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση460", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση
του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και
προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη
δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως
η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης
χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
456 ΦΕΚ 1126 /τ.Β’/ 18 Ιουνίου 2008.
457 Κατάλογος ο οποίος περιλαμβάνει τις Σχολές Εκπαίδευσης Χειριστών Αεροσκαφών εγκεκριμένων από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 33/2002 και ΠΔ 102/208, παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της
Εγκυκλίου. Δεδομένου πάντως ότι ο εν λόγω κατάλογος ενημερώνεται συνεχώς, ο εκάστοτε ισχύον κατάλογος ευρίσκεται
αναρτημένος στην ιστοσελίδα http://www.ypa.gr/content/index.asp?tid=542. Πρόσθετες πληροφορίες και ενημέρωση
παρέχονται από τη Διεύθυνση Πτητικών (Δ2) Προτύπων – Τμήμα Πτυχίων και Αδεης ιών στα τηλέφωνα 210-9973037 και
210-9973076.
458 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
459 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
460 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 11762/17.06.08 περί της διαδικασίας και
των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι
οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε εγκεκριμένες από την ΥΠΑ σχολές εκπαίδευσης
χειριστών αεροσκαφών, καθώς και των άρθρων 5 § 2 (περί ασκήσεως ελέγχου εισόδου) και 8 (περί
άρνησης εισόδου) του Ν. 3386/2005, η αρμόδια Προξενική Αρχή οφείλει να αποστέλλει ευθείας
προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, και συγκεκριμένα στο αρμόδιο
τμήμα ΕΥΠ/Γ/6β, τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος. Συγκεκριμένα, αντίγραφο της αίτησης,
φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου και τα πλήρη στοιχεία της προς φοίτηση σχολής.
Προ της έκδοσης εθνικής θεώρησης, η ανωτέρω υπηρεσία διενεργεί τον απαραίτητο έλεγχο
ασφάλειας και γνωμοδοτεί σχετικά κοινοποιώντας τις απόψεις της στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.
Επισημαίνεται ότι, αρνητική εισήγηση εκ μέρους της εν λόγω Υπηρεσίας αποτελεί λόγο απόρριψης της
συγκεκριμένης αίτησης θεώρησης εισόδου, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

ΙΡ/ΛΚ/NΦ
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B - 13. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 22466/14.10.08, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας,
ο οποίος έχει επιλεγεί να στελεχώσει Κοινή Τεχνική Γραμματεία, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 29, 30 και 33 περίπτωση (η) του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’) περί «Διαχειρίσεως,
ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»
και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μπορεί να χορηγηθεί, μετά
από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α
22466/14.10.08», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός για την στελέχωση της
υπηρεσίας, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός του προγράμματος και η διάρκεια διαμονής του
συγκεκριμένου προσώπου. Στην ίδια βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το
πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής461, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO462 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση463", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 22466/14-10-08, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν τα, κατά
461 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
462 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
463 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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την παράγραφο 1 του Άρθρου 4464, του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της
οικογένειάς τους.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 22466/14.10.08ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής465, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO466 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση467", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, υποβάλλεται, πριν από τη
λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
και την εξετάζει κατά προτεραιότητα.

464 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής
επανένωσης, νοούνται:
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που
είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα
τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.
465 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
466 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
467 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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B - 14. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ, ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».
Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 22468/14.10.08 σε υπήκοο τρίτης χώρας,
απασχολούμενο ως διευθυντικό στέλεχος (Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής, Υποδιευθυντής ή
Προϊστάμενος Τμήματος) σε θυγατρική εταιρεία, εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, της μητρικής
ελληνικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», ο
οποίος αποσπάται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην έδρα της μητρικής ελληνικής
εταιρείας, και επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί, μετά
από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α
22468/14.10.08», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα της χώρας εγκατάστασης της θυγατρικής
εταιρείας για την μετοχική σύνθεση και την έδρα της εταιρείας, επίσημα θεωρημένου και
επικυρωμένου, από το οποίο θα πιστοποιείται ότι η εταιρεία προέλευσης του εργαζομένου
αποτελεί θυγατρική της ελληνικής εταιρείας.
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης απόσπασης μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας και
της μητρικής ελληνικής, στην έδρα της οποίας αποσπάται ο εργαζόμενος, από την οποία θα
προκύπτει το χρονικό διάστημα απόσπασης στην Ελλάδα και η θέση ευθύνης στην θυγατρική
εταιρεία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία στην οποία
αποσπάται, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην
Εταιρεία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν
μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές της κλαδικής σύμβασης εργασίας ή του ανειδίκευτου εργάτη
όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής468, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO469 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση470", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
468 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
469 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
470 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία
αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά
το διάστημα της απασχόλησης στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 22468/14-10-08, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν τα, κατά
την παράγραφο 1 του Άρθρου 4471, του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 131/2006 μέλη της
οικογένειάς τους.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 22468/14.10.08ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών από το οποίο να
προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής472, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO473 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση474", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
471 Ως μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οικογενειακής
επανένωσης, νοούνται:
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα,
κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που
είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των
τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα
τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.
472 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
473 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
474 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με την
οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη
Β. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 22468/14-10-08 υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος
απασχολείται σε θυγατρική εταιρεία, εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, της μητρικής ελληνικής
εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και ο οποίος
αποσπάται για λόγους εκπαίδευσης και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες στην έδρα της
μητρικής εταιρείας και ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μπορεί να
χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με
αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Κ.Υ.Α 22468/14.10.08» εάν o ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική
Αρχή:
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης απόσπασης μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας και
της μητρικής ελληνικής, στην έδρα της οποίας αποσπάται ο εργαζόμενος, στην οποία αναφέρεται
το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητά του εργαζομένου που αποσπάται, το χρονικό διάστημα της
απόσπασης, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, και επιστροφής του.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία, στην οποία
αποσπάται, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης και οι μηνιαίες
αποδοχές οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως
καθορίζονται από την εκάστοτε κλαδική σύμβαση εργασίας ή την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής475, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO476 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση477", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
475 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
476 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
477 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία
αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά
το διάστημα της απασχόλησης στην Ελλάδα.
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B - 15. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGO
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ARGO AIRWAYS»
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 13689/26 Μαΐου 2009478 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης
χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να απασχοληθεί
ως πιλότος, μηχανικός αεροσκαφών, αντιπρόεδρος και διευθυντής στην εταιρεία με την επωνυμία
«ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ479» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS»,
μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με
αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης της μνείας
«Κ.Υ.Α 13689/26.05.09», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με την εταιρεία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS», από την οποία θα προκύπτει
το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το είδος της εργασίας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες πρέπει
να είναι ανώτερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού του
αντιπροέδρου.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής480, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO481 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση482", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

478 ΦΕΚ 1060 /τ.Β’/ 2 Ιουνίου 2009.
479 H σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«ARGO AIRWAYS», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 13402/22.11.2007, τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης.
Με το αριθ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/464/15.01.2009 έγγραφο της Δ/νσης Πτητικών Προτύπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
βεβαιώνεται ότι η εταιρεία «ARGO AIRWAYS» έχει υποβάλλει αίτηση από 16.01.2008 για χορήγηση άδειας
Αερομεταφορέα και άδειας Εκμετάλλευσης.
480 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
481 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
482 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 13689/26 Μαΐου 2009, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ 131/2006483 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο έτερος των
συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών
άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην
Ελλάδα ή με απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει
αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα, τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα
ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του
συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν484.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 13689/26.05.09ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αλλοδαπών αρμόδιων αρχών μεταφρασμένο
και επικυρωμένο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής485, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO486 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση487", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως
ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν
κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους
παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά
του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με
τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,

483 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής
επανένωσης» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄)
484 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, εκτός των
περιπτώσεων που του/της έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του/της στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
485 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
486 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
487 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή
περίθαλψη.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, των προαναφερομένων υποβάλλεται,
πριν από τη λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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B - 16. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AIR MOLDOVA»
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 17136 / 2 Ιουλίου 2009488 σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης
χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να
απασχοληθεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, διευθυντής, στέλεχος ή εργαζόμενος στην αεροπορική
εταιρεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την επωνυμία «AIR MOLDOVA», εταιρεία η οποία
λειτουργεί στην Ελλάδα489 δυνάμει διακρατικής συμφωνίας που έχει κυρωθεί με το Ν.
3306/2005490, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α 17136/02.07.09», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το
χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης
χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του
ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας ή αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους ως
νόμιμων εκπροσώπων.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής491, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO492 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση 493", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.

488 Από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α 26270 (ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/7 Νοεμβρίου 2011/ σελ 36871.) «περί καθορισμού της
διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων
εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες
λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο», και ειδικότερα της
παραγράφου 12 καταργήθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών 17136/09/02.07.2009 (ΦΕΚ
1372 /τ.Β’/ 10 Ιουλίου 2009). - Βλ. αναλυτικά τμήμα Β-18 της παρούσης Εγκυκλίου
489 Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Δ1/Β/4168/03.12.2008 έγγραφο του Τμήματος Διμερών Αεροπορικών Συμφωνιών της
Δ/νσης Αεροπορικής Εκμετάλλευσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας βεβαιώνεται ότι η αεροπορική εταιρεία με την
επωνυμία «AIR MOLDOVA» είναι ο διορισμένος αερομεταφορέας από πλευράς Μολδαβίας για την εκτέλεση πτήσεων
μεταξύ των δύο κρατών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3306/2005.
490 Κύρωση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας». του ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 /τ.Α’/ 27 Ιανουαρίου 2005).
491 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
492 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
493 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 17136/09 / 2 Ιουλίου 2009, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ 131/2006494 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο έτερος των
συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών
άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην
Ελλάδα ή με απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει
αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα, τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα
ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν495.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 17136/02.07.09ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αλλοδαπών αρμόδιων αρχών μεταφρασμένο
και επικυρωμένο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής496, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO497 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση 498", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
494 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής
επανένωσης» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄)
495 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, εκτός των
περιπτώσεων που του/της έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο που
ζει μαζί του/της στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
496 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
497 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
498 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, των προαναφερομένων
υποβάλλεται, πριν από τη λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
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B-17. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ
ΧΩΡΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΕ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΤΟΥ
Ε.Ο.Χ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 5205/11/28.02.2011499, σε αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης
χώρας ο οποίος, απασχολείται ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και ο οποίος, όπως προβλέπεται από σχετική σύμβαση, την οποία η
επιχείρηση, όπου απασχολείται, έχει συνάψει με επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει να παρέχει συγκεκριμένη
υπηρεσία προς επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σύμβασης
προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της τελευταίας και την εγκατεστημένης σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρησης, μπορεί να χορηγηθεί,
μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά στη ζώνη
εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α.
5205/11/28.02.2011», εφόσον προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού μεταξύ της
επιχείρησης η οποία είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της επιχείρησης που ασκεί την δραστηριότητά της στην Ελλάδα,
και με την οποία επιπρόσθετα προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αφορούν
αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση για τον χειρισμό και την
συντήρηση του εξοπλισμού αυτού, το διάστημα παροχής των υπηρεσιών και ο αριθμός και η
ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν.
Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης, η οποία είναι εγκατεστημένη
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της
εγκατεστημένης σε τρίτη χώρα επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατεστημένη σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιχείρηση της
αναθέτει την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης με την εγκατεστημένη στην Ελλάδα επιχείρηση.
Αποδεικτικό μισθοδοσίας της επιχείρησης από την οποία μετακινούνται οι υπήκοοι τρίτων
χωρών, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από την οποία να προκύπτει ότι οι αποδοχές τους
δεν είναι μικρότερες από τις οριζόμενες στις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανάλογα
με την ειδικότητα των εργαζομένων.
Βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας από τη Δ/νση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας για την περίπτωση που οι υπηρεσίες που πρόκειται να παράσχει ο υπήκοος
της τρίτης χώρας αφορούν α) εκτέλεση μελέτης, επίβλεψη λειτουργίας, συντήρηση ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, β) ηλεκτροσυγκολλήσεις, γ) χειρισμό μηχανημάτων έργου, δ) εκτέλεση, συντήρηση
και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, ε) εκτέλεση και συντήρηση εγκαταστάσεων καυστήρων
υγρών ή αερίων καυσίμων500.

499 ΦΕΚ 434/τεύχος Β’/17.03.2011
500 Η επιχείρηση που ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα και προς την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας
υποβάλλει στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αίτηση/δήλωση,
συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Β της ΚΥΑ 5205/11. Η
Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών εξετάζει τα ως άνω δικαιολογητικά και, αναλόγως, χορηγεί εντός 20 ημερών τις
αιτούμενες βεβαιώσεις επαγγελματικής επάρκειας, για τους εργαζόμενους στην ως άνω επιχείρηση, που πρόκειται να
ασκήσουν τις δηλωθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες και διαβιβάζει κατάλογο με τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων
χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις στην Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή προκειμένου αυτή να
χορηγήσει την ειδική θεώρηση εισόδου.
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Στην περίπτωση που οι ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν εκείνες που
αναφέρονται στο άρθρο 2501 του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ502 για τη θέσπιση, ελάχιστων
απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού
όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει
ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, τότε ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει το
προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού πιστοποιητικό.503
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής504, συνοδευόμενη από μια πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO505 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση506", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, που θα βεβαιώνει ότι ο
υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς
και από άλλες λοιμώδεις μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση,
με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για
ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη
ή βεβαίωση της Εταιρείας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπρόσωπου της ότι η εταιρεία,

501 Στο προσωπικό που ασκεί α) έλεγχο για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων
αερίων θερμοκηπίου, καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε
ερμητικώς σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση· β) ανάκτηση· γ) εγκατάσταση·
δ)συντήρηση ή εξυπηρέτηση και στις εταιρείες που ασκούν τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) εγκατάσταση,· β)
συντήρηση ή εξυπηρέτηση. Ο εν λόγω κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες παραγωγής και επισκευής που
ασκούνται στον τόπο παραγωγής σταθερού ψυκτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που
περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
502 Επίσημη Εφημερίδα L92/3 με ημερομηνία 3.4.2008
503 Ο φορέας πιστοποίησης ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλες, εξουσιοδοτημένες προς τούτο
οντότητες, για τη χορήγηση πιστοποιητικών στο προσωπικό ή στις εταιρείες. Φορέας πιστοποίησης χορηγεί
πιστοποιητικό στο προσωπικό που έχει επιτύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις οι οποίες διοργανώνονται από
φορέα αξιολόγησης και καλύπτουν τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις για την αντίστοιχη κατηγορία. Το εν λόγω
πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το όνομα του φορέα πιστοποίησης, το πλήρες
ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης ·β) την κατηγορία
πιστοποίησης του προσωπικού, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, και τις συναφείς δραστηριότητες τις οποίες
επιτρέπεται να ασκεί ο κάτοχος του πιστοποιητικού· γ) την ημερομηνία χορήγησης και την υπογραφή του χορηγήσαντος.
504 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
505 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex A-Photograph Guidlines.pdf
506 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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από την οποία μετακινούνται οι εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, αναλαμβάνει την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, των προαναφερομένων
υποβάλλεται, πριν τη λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών.
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B - 18. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΝΑΜΕΙ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΘΕΙ ΜΕ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 26270 / 7 Οκτωβρίου 2011507 σε αλλοδαπό, υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα προκειμένου να
απασχοληθεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, διευθυντής, στέλεχος ή εργαζόμενος σε αλλοδαπή
αεροπορική εταιρεία, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικής συμφωνίας που έχει
κυρωθεί με Νόμο, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και σχετική συνέντευξη,
εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης της μνείας «Κ.Υ.Α 26270/07.10.11», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Βεβαίωση της εταιρείας ή αρμόδιας αρχής του κράτους προέλευσης, από την οποία θα
προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης και το είδος της εργασίας, εφόσον πρόκειται για το
νόμιμο εκπρόσωπο.
Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό
διάστημα απασχόλησης και το είδος της εργασίας, εφόσον πρόκειται για τους λοιπούς εργαζομένους
(διευθυντής, στέλεχος ή εργαζόμενος).
Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) για το καθεστώς που διέπει την
εκτέλεση πτήσεων της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας από/προς την Ελλάδα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής508, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO509 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση510", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση

507 ΦΕΚ 2518 /τ.Β’/ 7 Νοεμβρίου 2011/ σελ 36871.
508 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
509http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
510 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α 26270 / 7 Οκτωβρίου 2011, τους αλλοδαπούς, υπηκόους
τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν και τα κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ 131/2006511 μέλη της οικογένειας τους, δηλ. ο έτερος των
συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών
άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην
Ελλάδα ή με απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει
αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα, τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του
συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα
ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα
του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν512.
Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν θα
επιβαρύνουν το εθνικό μας σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί, μετά από αυτοπρόσωπη
παρουσία και σχετική συνέντευξη, εθνική θεώρηση με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «Κ.Υ.Α 26270/07.10.11ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», εάν προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των αλλοδαπών αρμόδιων αρχών μεταφρασμένο
και επικυρωμένο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός513.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για θεώρηση μακράς
παραμονής514, συνοδευόμενη από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα
πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO515 και περιλαμβάνονται
στο «Παράρτημα 2» της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση 516", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
511 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής
επανένωσης» (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄)
512 Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του/της συντηρούντος και άλλου/ης συζύγου, εκτός των
περιπτώσεων που του/της έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο/η συντηρών έχει ήδη σύζυγο
που ζει μαζί του/της στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλο/η σύζυγο.
513 Σε περίπτωση μη κοινών τέκνων, δημόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και
μεταφρασμένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσμός των τέκνων και του ετέρου των συζύγων
συνοδευόμενο από επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, με το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαμονής τους στην
Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των
τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.). Στην περίπτωση που ο συντηρών ζητεί την επανένωση με ανήλικο
τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο ισχυρού γάμου με άλλη σύζυγο από αυτή με την οποία έχει επανενωθεί στην
Ελλάδα (πολυγαμία) και για το οποίο του έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια, προσκομίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας
κατοικίας του τέκνου, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιμέλειας
αποκλειστικά στον συντηρούντα.
514 Αντίγραφο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
515 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
516 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται
επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική
συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα
με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή της
βεβαίωσης που χορηγείται με την υποβολή της σχετικής αίτησης για ανανέωση της άδειας
διαμονής του, εφόσον αυτός ευρίσκεται ήδη στην Ελλάδα
Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, των προαναφερομένων
υποβάλλεται, πριν από τη λήξη της θεώρησης, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
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Γ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ SCHENGEN
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Γ - 1. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΈΛΛΗΝΑ ΥΠΗΚΟΟΥ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 61517 του Ν.3386/2005 και στο Π.Δ. 106/2007518 με το
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/38/ΕΚ519 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και
των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των
κρατών μελών, σε μέλη οικογένειας Έλληνα520, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν
ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει στη Χώρα και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί
τους τρεις μήνες, χορηγείται «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα».
Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
(Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε521, εφόσον
ευρίσκονται εκτός Ελλάδος και τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, μπορεί να χορηγηθεί
θεώρηση522, βραχείας διαμονής τύπου C523, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων

517 Σε μέλη οικογένειας Έλληνα, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον
συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στη Χώρα και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί τους τρεις μήνες,
χορηγείται "Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα". Το Δελτίο αυτό, το οποίο είναι ατομικό, για τα μέλη της
οικογένειας της επόμενης παραγράφου, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, υπό την
επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του
άρθρου αυτού. Το ανωτέρω Δελτίο έχει διάρκεια πέντε έτη. Οι κάτοχοι του Δελτίου Διαμονής δικαιούνται να εργάζονται.
518 ΦΕΚ/Τεύχος Α΄/135/21.6.2007.
519 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 229 της 29.6.2004. Με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ τροποποιήθηκε ο
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και καταργήθηκαν οι οδηγίες 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 της 30.4.2004, σ. 77).
520 Ως μέλη οικογένειας Έλληνα σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Π.Δ. 106/2007 νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, καθώς και τα κάτω των 21 ετών φυσικά και υιοθετημένα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν
υιοθετηθεί ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον συντηρούνται από αυτούς.
β. Τα λοιπά τέκνα του Έλληνα ή του ενός έκτων συζύγων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας τους,
συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, ή ανεξαρτήτως
ηλικίας, όταν συντηρούνται από αυτούς,
γ. Οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα και του ετέρου των συζύγων, που συντηρούνται από αυτούς.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. 106/2007 και με την επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαμονής των ενδιαφερομένων, εξετάζεται κατά προτεραιότητα και γενικώς διευκολύνεται, σύμφωνα με
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η είσοδος και η διαμονή των ακόλουθων προσώπων:
(α) Κάθε άλλου μέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα
αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, εφόσον το μέλος τούτο συντηρείται από τον έχοντα ίδιο δικαίωμα
διαμονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης και
(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του [της] συντρόφου, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως
αποδεδειγμένη.
Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενδελεχής εξέταση της προσωπικής κατάστασης και αιτιολογείται κάθε άρνηση εισόδου ή
διαμονής των προσώπων αυτών.
521 Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση
χορηγηθεισών θεωρήσεων η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους
διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ δεν απαιτεί θεώρηση
προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.
522 Σε περιπτώσεις που τα μέλη της οικογένειας διέμεναν με τον Έλληνα σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κατέχουν δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, δεδομένου ότι ο Έλληνας είχε ασκήσει το δικαίωμα
της κινητικότητας ή άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, τα πρόσωπα αυτά, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.
523 Η εν λόγω θεώρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή της χώρας από την οποία
εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί δηλαδή να έχει εκδοθεί από άλλη χώρα Schengen, η οποία ήταν και ο κύριος
προορισμός του ενδιαφερομένου, αρκεί να μην έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, από την ημερομηνία πρώτης εισόδου
στον ενιαίο χώρο Schengen.
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«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ», εάν οι
ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης
για την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι524}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η
οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO525 και
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση526", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών527 με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος.
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται, κατά την κρίση του προξένου, ικανό να πιστοποιήσει ότι η
οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων δεν έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την
καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου.
Και επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται
Α. για σύζυγο πολίτη Έλληνα:
Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξεως γάμου από το οποίο να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου
στην αρμόδια υπηρεσία (Ειδικό Ληξιαρχείο) ή πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως,
Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα.
Β. για τέκνα Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων
τέκνων αυτών:
Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα,
Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός
δεσμός,
Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην
Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου,
έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί
το νόμιμο τύπο κ.λ.π.),
Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται,
Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι θα συγκατοικήσουν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα,
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να πιστοποιήσει ότι οι
ανωτέρω ενήλικοι συντηρούνται από τους συζύγους.
Γ. για απευθείας ανιόντες Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων:

524 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
525 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
526 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
527 Κατά την επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα διαμονής μελών της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ένωσης, εξ αιτίας
της συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, θα πρέπει να συνεκτιμάται ότι κάθε μέτρο που
λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας,
και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές
καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που
αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά
θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.
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Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή άλλο επίσημο έγγραφο
από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός,
Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι θα συγκατοικήσουν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα
συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα,
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να πιστοποιήσει ότι οι
ανωτέρω συντηρούνται από τους συζύγους, ιδίως έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι συντηρούνται από τον Έλληνα πολίτη.
Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να χορηγείται θεώρηση εισόδου528 εφόσον:
α. Ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και τα μέλη της οικογένειας του έπαυσαν να
διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
β. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει
συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού, προκειμένου να
αποκτηθεί το Δελτίο Διαμονής ή Μόνιμης Διαμονής. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των μελών της οικογένειας ή δεν
υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του
ετέρου συζύγου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται και στη Διεύθυνση Αστικής και
Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

528

Άρθρο 61 παρ. 5 του Ν. 3386/2005.
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Γ - 2. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 61529 του Ν.3386/2005 και στο Π.Δ. 106/2007530, με το
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/38/ΕΚ531 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και
των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των
κρατών μελών, σε μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 532,533, που
είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός
διαμένει νόμιμα και μόνιμα στη Χώρα μας και η διάρκεια διαμονής τους υπερβεί τους τρεις μήνες,
χορηγείται "Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε.".
Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
(Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε534, εφόσον
ευρίσκονται εκτός Ελλάδος και τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει
νόμιμα στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση535 βραχείας διαμονής τύπου C536, με αναφορά, στη
529 Σε μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, τα
οποία τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει νόμιμα στη Χώρα και η διάρκεια
διαμονής τους υπερβεί τους τρεις μήνες, χορηγείται "Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη κράτους μέλους της
Ε.Ε.". Το Δελτίο αυτό, το οποίο είναι ατομικό, για τα μέλη της οικογένειας της επόμενης παραγράφου, χορηγείται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και
ασφάλειας και συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Το ανωτέρω Δελτίο έχει διάρκεια
πέντε έτη, ή την προβλεπόμενη περίοδο διαμονής του πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., εφόσον αυτή είναι μικρότερη των
πέντε ετών. Οι κάτοχοι του Δελτίου Διαμονής δικαιούνται να εργάζονται.
530 ΦΕΚ/Τεύχος Α΄/135/21.6.2007.
531 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 229 της 29.6.2004.
532 Ως μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Π.Δ. 106/2007 νοούνται:
α. Οι σύζυγοι, καθώς και τα κάτω των 21 ετών φυσικά και υιοθετημένα τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν
υιοθετηθεί ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον συντηρούνται από αυτούς.
β. Τα λοιπά τέκνα του πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ενός έκτων συζύγων, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21 ο έτος
της ηλικίας τους, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν υιοθετηθεί, εφόσον του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας,
ή ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν συντηρούνται από αυτούς,
γ. Οι απευθείας ανιόντες του πολίτη κράτους - μέλους της Ε.Ε. και του ετέρου των συζύγων, που συντηρούνται από αυτούς.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Π.Δ. 106/2007 και με την επιφύλαξη τυχόν ατομικού δικαιώματος ελεύθερης
κυκλοφορίας και διαμονής των ενδιαφερομένων, εξετάζεται κατά προτεραιότητα και γενικώς διευκολύνεται, σύμφωνα με
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η είσοδος και η διαμονή των ακόλουθων προσώπων:
(α) Κάθε άλλου μέλους της οικογένειας του πολίτη της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα
αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, εφόσον το μέλος τούτο συντηρείται από τον έχοντα ίδιο δικαίωμα
διαμονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν
απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω μέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης και
(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του [της] συντρόφου, με τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκόντως
αποδεδειγμένη.
Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενδελεχής εξέταση της προσωπικής κατάστασης και αιτιολογείται κάθε άρνηση εισόδου ή
διαμονής των προσώπων αυτών.
533 Ως μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. που διαμένει στη Χώρα για λόγους σπουδών, νοούνται μόνον ο/η
σύζυγος και τα συντηρούμενα τέκνα.
534 Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση
χορηγηθεισών θεωρήσεων η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους
διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ δεν απαιτεί θεώρηση
προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.
535 Σε περιπτώσεις που τα μέλη της οικογένειας διέμεναν με τον Έλληνα σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κατέχουν δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, δεδομένου ότι ο Έλληνας είχε ασκήσει το δικαίωμα
της κινητικότητας ή άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, τα πρόσωπα αυτά, στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου.
536 Η εν λόγω θεώρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή της χώρας από την οποία
εισέρχεται ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί δηλαδή να έχει εκδοθεί από άλλη χώρα Schengen, η οποία ήταν και ο κύριος
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ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΕ/ΕΟΧ537», εάν οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για
την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι538}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να
πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO539 και περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση540", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει
να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών541 με το οποίο πιστοποιείται η ποινική
κατάσταση του αιτούντος.
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται, κατά την κρίση του προξένου, ικανό να πιστοποιήσει ότι η
οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων δεν έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την
καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου.
Και επιπρόσθετα, εφόσον πρόκειται:
Α. για σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε:
Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει τη
συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική
νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση
τέλεσης γάμου στην Ελλάδα,
Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης.
Β. για τέκνα πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων
συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών:
Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης,
Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός
δεσμός,
Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην
Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου,
προορισμός του ενδιαφερομένου, αρκεί να μην έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, από την ημερομηνία πρώτης εισόδου
στον ενιαίο χώρο Schengen.
537 Άδεια διαμονής χορηγείται έστω και εάν δεν αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μέλος οικογένειας Έλληνα,
καθότι το κυρίαρχο στοιχείο εν προκειμένω είναι η διασφάλιση της νόμιμης εισόδου. Εάν αναγράφεται η συγκεκριμένη
παρατήρηση, απλώς αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο ότι έχει διενεργηθεί από την αρμόδια προξενική αρχή ουσιαστικός
έλεγχος για την διακρίβωση της συγγενικής σχέσης και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, στοιχεία τα οποία ούτως ή
άλλως θα ελεγχθούν και από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προκειμένου να χορηγηθεί στους
εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών δελτίο διαμονής.
538 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
539 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
540 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
541 Κατά την επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα διαμονής μελών της οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ένωσης τους,
λόγω συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα πρέπει να συνεκτιμάται ότι κάθε μέτρο που
λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας,
και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές
καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που
αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά
θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.
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έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί
το νόμιμο τύπο κ.λ.π.),
Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται,
Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι θα συγκατοικήσουν και ότι
αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα,
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να πιστοποιήσει ότι οι
ανωτέρω ενήλικοι συντηρούνται από τους συζύγους.
Γ. για απευθείας ανιόντες πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των συζύγων:
Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης .
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή άλλο
επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι
αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται κατά την κρίση του προξένου ικανό να πιστοποιήσει ότι οι
ανωτέρω συντηρούνται από τους συζύγους, ιδίως έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι συντηρούνται από τον πολίτη της Ένωσης, .
Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να χορηγείται θεώρηση εισόδου542 εφόσον:
α. Ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και τα μέλη της οικογένειας του έπαυσαν να
διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
β. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει
συναφθεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού, προκειμένου να
αποκτηθεί το Δελτίο Διαμονής ή Μόνιμης Διαμονής. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση των μελών της οικογένειας ή δεν
υφίσταται δυνατότητα επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας
του ετέρου συζύγου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται και στη Διεύθυνση Αστικής
και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

542

Άρθρο 61 παρ. 5 του Ν. 3386/2005.
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Γ - 3. ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 94543 του Ν.3386/2005, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται να χορηγείται Δελτίο Διαμονής σε γονείς ανήλικων ημεδαπών.
Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
(Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε544, εφόσον
ευρίσκονται εκτός Ελλάδος και συνοδεύουν ή επιθυμούν να συναντήσουν τον ανήλικο ημεδαπό μπορεί να
χορηγηθεί θεώρηση βραχείας διαμονής τύπου C με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΑ», εάν ο
ενδιαφερόμενος προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται ο συγγενικός δεσμός (Ληξιαρχική Πράξη
γέννησης, πράξη αναγνώρισης κ.ο.κ) .
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για
την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι545}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να
πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO546 και περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση547", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει
να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Σε περίπτωση διαζυγίου, αποδείξεις ότι ο αιτών αλλοδαπός γονέας εξακολουθεί να έχει τη
γονική μέριμνα του ανηλίκου.

543 Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται το Δελτίο Διαμονής της
παραγράφου 1 του άρθρου 61 του νόμου αυτού και με ανάλογη τήρηση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ' σε γονείς
ανήλικων ημεδαπών.
544 Οπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001 {Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 74/40 - 20.3.2008 (2008/C 74/12)} η
χώρα μας απαιτεί την κατοχή Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών
διαβατηρίων των ΗΠΑ, ενώ δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.
545 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
546 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
547 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Γ - 4. ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ Η ΥΠΗΚΟΩΝ Κ-Μ ΕΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 23443/7.9.2011 «Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής
που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο
διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη»548, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην
Ελλάδα σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν
σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη, και τον συνοδεύουν κατά την είσοδό του στη χώρα ή
εισέρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να τον επισκεφθούν ή να συνενωθούν με αυτόν.
Στους εν λόγω αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
(Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε549, εφόσον
ευρίσκονται εκτός Ελλάδος και τον συνοδεύουν ή επιθυμούν να τον συναντήσουν, εφόσον αυτός διαμένει
νόμιμα στην Ελλάδα, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση βραχείας διαμονής τύπου C550, ατελώς και με
απλουστευμένη διαδικασία, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, της μνείας «ΚΥΑ 23443/7.9.2011551», εάν οι ενδιαφερόμενοι
προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για
την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι552}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να
πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO553 και περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση554", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει
να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση
του αιτούντος.
Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται, κατά την κρίση του προξένου, ικανό να πιστοποιήσει τη
σταθερότητα της σχέσης. Ως τεκμήρια της σταθερότητας της σχέσης λογίζονται η καταχωρισμένη
συμβίωση ή η ύπαρξη κοινού ή υιοθετημένου τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης ή του
Έλληνα. Η σταθερότητα της σχέσης μπορεί επίσης να προκύπτει από το γεγονός ότι αυτοί έχουν
548 ΦΕΚ 2225/τ. Β/4.10.2011, σελ. 30441
549 Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση
χορηγηθεισών θεωρήσεων η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους
διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ δεν απαιτεί θεώρηση
προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.
550 Η εν λόγω θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή ή προξενική αρχή άλλης χώρας Schengen.
551 Άδεια διαμονής χορηγείται έστω και εάν στη θεώρηση δεν αναγράφεται ο αριθμός της εν λόγω ΚΥΑ, καθότι το
κυρίαρχο στοιχείο εν προκειμένω είναι η διασφάλιση της νόμιμης εισόδου. Εάν αναγράφεται η συγκεκριμένη
παρατήρηση, απλώς αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο ότι έχει διενεργηθεί από την αρμόδια προξενική αρχή ουσιαστικός
έλεγχος για την διακρίβωση της συγγενικής σχέσης και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, στοιχεία τα οποία ούτως ή
άλλως θα ελεγχθούν και από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να χορηγηθεί στους εν λόγω υπηκόους τρίτων
χωρών δελτίο διαμονής.
552 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
553 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
554 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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αναλάβει κοινές μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις. Ειδικότερα, για την
απόδειξη συνδρομής των αναφερομένων τεκμηρίων, θα υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του
συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή αντίστοιχου εγγράφου που κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσης
του πολίτη της Ένωσης πιστοποιεί καταχωρισμένη συμβίωση ή αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης
γέννησης κοινού τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα ή πράξη υιοθεσίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα υποβάλλονται στοιχεία από τα οποία προκύπτουν μακροπρόθεσμες
νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις.
Έγγραφα που αποδεικνύουν κοινή κατοικία (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί).
Για τους συντρόφους πολιτών άλλων Κ-Μ ΕΕ επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης
εγγραφής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον αυτός διαμένει ήδη στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α 23443/7.9.2011, τους αλλοδαπούς,
υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να ακολουθήσουν τα κάτω του
21ου έτους κοινά τέκνα των συντρόφων, καθώς και εκείνα του ετέρου των συντρόφων,
Στα άτομα αυτά, αν δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα Κ-Μ ΕΕ και είναι υπήκοοι τρίτων
χωρών οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών
μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε555 μπορεί να χορηγηθεί επίσης θεώρηση βραχείας διαμονής
τύπου C556, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης
θεώρησης, της μνείας «ΚΥΑ 23443/7.9.2011-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 557», εάν οι ενδιαφερόμενοι
προσκομίσουν στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης
για την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι558}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η
οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO559 και
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση560", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση
του αιτούντος.
555 Όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση
χορηγηθεισών θεωρήσεων η χώρα μας απαιτεί την κατοχή ομοιόμορφης Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους
διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών διαβατηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ δεν απαιτεί θεώρηση
προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.
556 Η εν λόγω θεώρηση μπορεί να χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή ή προξενική αρχή άλλης χώρας Schengen.
557 Άδεια διαμονής χορηγείται έστω και εάν στη θεώρηση δεν αναγράφεται ο αριθμός της εν λόγω ΚΥΑ, καθότι το
κυρίαρχο στοιχείο εν προκειμένω είναι η διασφάλιση της νόμιμης εισόδου. Εάν αναγράφεται η συγκεκριμένη
παρατήρηση, απλώς αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο ότι έχει διενεργηθεί από την αρμόδια προξενική αρχή ουσιαστικός
έλεγχος για την διακρίβωση της συγγενικής σχέσης και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, στοιχεία τα οποία ούτως ή
άλλως θα ελεγχθούν και από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προκειμένου να χορηγηθεί στους
εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών δελτίο διαμονής.
558 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
559 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
560 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης, εφόσον αυτός διαμένει
ήδη στην Ελλάδα.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός
δεσμός,
Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην
Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου,
έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί
το νόμιμο τύπο κ.λ.π.),
Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται,
Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι θα
συγκατοικήσουν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, των προαναφερομένων
υποβάλλεται, πριν από τη λήξη της θεώρησης, στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
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Γ - 5. ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 4803/13/10-η’ «Προϋποθέσεις &
Διαδικασία Εισόδου – Εξόδου των υπό Ναυτολόγηση ή Απόλυση Αλλοδαπών Ναυτικών» (Φ.Ε.Κ. 629Β/12.5.2000) για του αλλοδαπούς ναυτικούς που πραγματοποιούν διέλευση μέσω του χώρου
Schengen εν όψει ναυτολόγησης, εκ νέου ναυτολόγησης ή αποναυτολόγησης, διακρίνομε δύο
κατηγορίες:
Α. Ισχύει καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου για τους υπηκόους τρίτων
χωρών, εφόσον κατέχουν διαβατήριο (ordinary passport) αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διάβαση των
εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να
υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει τουλάχιστον
δύο κενές σελίδες·και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12, παράγραφος 1, του
Κώδικα Θεωρήσεων) και το οποίο έχει εκδοθεί από χώρα του παραρτήματος ΙΙ (Κατάλογος των τρίτων
χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των
εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε. Ε.561
Β. Ισχύει το καθεστώς υποχρέωσης θεώρησης και συνεπώς είναι απαραίτητη η κατοχή ομοιόμορφης
θεωρήσεως Schengen για Ναυτολόγηση για τους υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον κατέχουν
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από χώρα του παραρτήματος Ι
(Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη
διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001 της Ε.Ε.
Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να εξετασθεί αίτημα για είσοδο εν όψει ναυτολόγησης
αλλοδαπών, υπηκόων χωρών για τους οποίους απαιτείται θεώρηση εισόδου και να χορηγηθεί
θεώρηση Schengen για ναυτολόγηση, με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ»
της αυτοκόλλητης θεώρησης, του ονόματος, της σημαίας, του αριθμού νηολογίου του πλοίου και
τον αριθμό IMO του πλοίου (αν υπάρχει) που ο κάτοχός της πρόκειται να ναυτολογηθεί, θα πρέπει
να περιέλθουν απευθείας στην αρμόδια προξενική αρχή τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
Αίτηση της ναυτιλιακής εταιρείας η εξουσιοδοτημένου ναυτικού πράκτορα, ο οποίος
πρέπει να κατέχει άδεια ναυτικού πράκτορα από την οικεία λιμενική αρχή, με τα πλήρη στοιχεία τους
στην οποία περιλαμβάνονται:
Η ταυτότητα του ναυτικού (Όνομα, Επώνυμο, Υπηκοότητα, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός
Διαβατηρίου, Βαθμός),
Η ημερομηνία άφιξης στο χώρο Schengen / Ελλάδα και ναυτολόγησης του αιτούντος,
Τα στοιχεία του πράκτορα στη χώρα που πρόκειται να χορηγηθεί η θεώρηση (local
shipping/ manning agency),
Το όνομα, ο αριθμός νηολογίου, η σημαία υπό την οποία ταξιδεύει το πλοίο και τον αριθμό
IMO του πλοίου (αν υπάρχει),
Η προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης του πλοίου στο λιμένα στον οποίο πρόκειται να
ναυτολογηθεί ο ναυτικός,
Η προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του πλοίου.

561 Όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001 {Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 74/40 - 20.3.2008 (2008/C 74/12)} η
χώρα μας απαιτεί την κατοχή Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών
διαβατηρίων των ΗΠΑ, ενώ δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας.
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 162 / 187

Γραπτή δέσμευση ανάληψης ευθύνης της ναυτιλιακής εταιρείας η εκπροσώπου της ή
εξουσιοδοτημένου ναυτικού πράκτορα, με μορφή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (δεν
απαιτείται να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αλλοδαπός
προσέρχεται για ναυτολόγηση, μετά από πρόσκληση, και όλες οι δαπάνες της παραμονής του και,
εφόσον απαιτείται, του επαναπατρισμού του θα καλυφθούν από τη ναυτιλιακή εταιρεία, σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ναυτολόγηση.
Επιπροσθέτως ο υπό ναυτολόγηση αλλοδαπός, θα πρέπει να παρουσιασθεί στην αρμόδια
Προξενική Αρχή και να προσκομίσει:
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για
την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι562}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να
πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO563 και περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση564", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Ιατρικό πιστοποιητικό (Medical fitness certificate) από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό
φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και
από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων
για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Πρόσθετα Δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία ορίζονται από την αρμόδια Προξενική Αρχή
σύμφωνα με τα κρατούντα επιτοπίως ή με την εθνικότητα του αιτούντος.
Αντίγραφο του συμβολαίου απασχόλησης του υπό ναυτολόγηση (Contract or Letter of
appointment) ατόμου.

562 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
563 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
564 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Γ - 6. ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Για τους αλλοδαπούς οδηγούς φορτηγών διεθνών μεταφορών, υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι
κατέχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από χώρα του
παραρτήματος Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001
της Ε.Ε και οι οποίοι έχουν τεκμηριωμένη ανάγκη προκειμένου να εισέλθουν στην Ελλάδα,
εξετάζεται, με τη μέθοδο της αυτοπρόσωπης παρουσίας και της συνέντευξης, στο αρμόδιο
προξενείο, και μπορεί να χορηγηθεί ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου Schengen, βραχείας ισχύος με
την οποία επιτρέπονται μία ή δύο είσοδοι, εάν
δεν προκύψουν τεκμηριωμένες αντενδείξεις από τη συνέντευξη,
δεν ανακύψει αρνητική καταχώρηση565. από την υποχρεωτική και χωρίς εξαίρεση
διασταύρωση των στοιχείων ταυτότητος με τις καταχωρήσεις που περιλαμβάνονται στο Σύστημα
Πληροφοριών Schengen566 (SIS) ή/και στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών
(Ε.Κ.ΑΝ.Α)567,
δεν θεωρούνται ικανοί να διαταράξουν τη δημόσια τάξη568, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια
υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ή τις διεθνείς
σχέσεις της χώρας μας, ή άλλου Κ-Μ της ΣΕΣ Schengen .
και επιπροσθέτως προσκομίσουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά569:
565 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει αρνητική καταχώριση στο SIS και εφόσον κριθεί από το αρμόδιο Προξενείο
ότι συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή διεθνών υποχρεώσεων διαβιβάζεται σχετικό αίτημα πλήρως
τεκμηριωμένο στην Κεντρική Υπηρεσία (Γ4 Διεύθυνση) προκειμένου να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Άρθρο 25 της Σύμβασης Εφαρμογής Schengen, διαβούλευση με το Κ-Μ, το οποίο έχει προβεί στην καταχώριση του εν
λόγω ατόμου.
566 Σύμφωνα με το άρθρο 96 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen, «Οι αποφάσεις (για καταχώρηση
ατόμων στο SIS -Σύστημα Πληροφοριών Schengen- με σκοπό την άρνηση εισόδου) μπορούν να στηρίζονται στην απειλή
για τη δημόσια τάξη ή την κρατική ασφάλεια που ενδέχεται να συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού στο εθνικό έδαφος.
Τέτοια μπορεί να είναι, ιδίως η περίπτωση:
(α) αλλοδαπού ο οποίος καταδικάστηκε για αξιόποινη πράξη επισύρουσα στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον
ενός έτους,
(β) αλλοδαπού εις βάρος του οποίου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις,
περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 71 (πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακινήσεως
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών), ή εις βάρος του οποίου υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ότι προτίθεται να
εκτελέσει παρόμοιες πράξεις στο έδαφος ενός συμβαλλομένου μέρους.
Οι αποφάσεις μπορούν να στηρίζονται επίσης στο γεγονός ότι ο αλλοδαπός αποτέλεσε αντικείμενο ενός μέτρου άμεσου
και χωρίς αναστολή απομακρύνσεως, αποπομπής ή απελάσεως που περιλαμβάνει ή συνοδεύεται και από απαγόρευση
εισόδου, ή, κατά περίπτωση, διαμονής, και στηρίζεται στην μη τήρηση των εθνικών ρυθμίσεων όσον αφορά την είσοδο ή
την διαμονή αλλοδαπών.»
567 Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Αριθμ.
4000/4/32 – ιβ’/4 Σεπτεμβρίου 2006 (ΦΕΚ 1353/14 Σεπτεμβρίου 2006):
α. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από τη χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής απόφασης.
β. Αλλοδαποί, των οποίων η παρουσία στο ελληνικό έδαφος, αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια ή τη
δημόσια τάξη. Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι τέλεσε
σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης.
γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της παρ.1 του
άρθρου 76 του ν. 3386/2005.
Οι αλλοδαποί που εγγράφονται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγγράφονται παράλληλα και στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen, εφ’
όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen (ΣΕΣΣ).
568 Στην έννοια της δημόσιας τάξης και ασφάλειας περιλαμβάνεται και η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης
για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, χαμηλότερης ποινής, προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια θα πρέπει να ζητείται ειδική αιτιολογία και να σταθμίζονται οι
επί μέρους παράμετροι, όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του
υπηκόου τρίτης χώρας.
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Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης
για την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι570}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η
οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO571 και
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση572", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Εταιρική Σύμβαση της εργοδότριας εταιρείας του αιτούντος με Εταιρεία για εκτέλεση
μεταφορών προς ή μέσω Ελλάδας.
Βεβαίωση απασχόλησης του αιτούντος από την εργοδότρια εταιρεία.
Βεβαίωση εγγραφής της εργοδότριας εταιρείας στο τοπικό επιμελητήριο.
Άδεια αυτοκινήτου για εκτέλεση διεθνών μεταφορών (Άδεια TIR).
Διεθνή Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης.
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη ή Βεβαίωση της Εταιρείας ή του νομίμου εκπροσώπου της ότι η Εταιρεία
αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος κατά
το διάστημα της απασχόλησης στην Ελλάδα.
Οιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο έγγραφο που η Προξενική Αρχή θα έκρινε σκόπιμο να
απαιτήσει λόγω των επιτοπίων συνθηκών.
Εάν, με την πάροδο του χρόνου, αποδειχθεί ότι γίνεται καλή χρήση των θεωρήσεων (π.χ. δεν
παραβιάζεται ο χρόνος παραμονής ή η αρχή της χώρας κυρίου προορισμού) οι ενδιαφερόμενοι
απαλλάσσονται από το μέτρο της αυτοπρόσωπης παρουσίας και μπορεί να τους χορηγηθεί
θεώρηση πολλαπλών εισόδων, η διάρκεια ισχύος της οποίας μπορεί να φθάσει έως και τους έξι
μήνες ή ένα χρόνο. Σε κάθε περίπτωση στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της
αυτοκόλλητης θεώρησης, γίνεται μνεία της ιδιότητας του κατόχου της «ΟΔΗΓΟΣ TIR».
Τέλος, σημειώνεται ότι από τα εν λόγω πρόσωπα ζητείται κατά την άφιξή τους στα ελληνικά
σύνορα, να προσκομίζουν έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η ύπαρξη εμπορικών σχέσεων, που
δικαιολογεί την κίνησή τους προς ή δια μέσου του Κράτους-Μέλους υποδοχής ή διέλευσης.

569 Στις συμφωνίες για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων που έχει υπογράψει η Ε.Ε με τρίτες χώρες
προβλέπεται ότι η «γραπτή αίτηση από τον εθνικό σύνδεσμο (σωματείο) μεταφορέων ή των εθνικών συνδέσμων
μεταφορέων των κρατών μελών που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών οδικών μεταφορών, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η
διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών» αποτελεί επαρκές έγγραφο για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού.
570 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
571 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
572 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Γ – 7. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 101/2008573 «περί εναρμονίσεως της ελληνικής
νομοθεσίας με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ574 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου
2004 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία», σε
αλλοδαπό, υπήκοο τρίτης χώρας, που έχει ήδη γίνει δεκτός ως σπουδαστής ή συμμετέχει σε
κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
τουλάχιστον δύο έτη, και μπορεί να παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος σπουδών, που έχει
ήδη αρχίσει ή να το συμπληρώσει με συναφές πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα, και γίνεται δεκτός
εντός χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριμένων σπουδών, μπορεί να του
χορηγηθεί άδεια διαμονής για σπουδές.
Στον εν λόγω αλλοδαπό, εάν είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στο
παράρτημα Ι (Κατάλογος τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών) του Κανονισμού 539/2001
της Ε.Ε575, και εφόσον είναι απαραίτητο, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση βραχείας διαμονής τύπου C
με αναφορά, στη ζώνη εθνικών στοιχείων «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της αυτοκόλλητης θεώρησης, της
μνείας «Π.Δ. 101/2008–ΑΡΘΡΟ 7», εάν προσκομίσει στην αρμόδια Προξενική Αρχή:
Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει διανύσει, από την οποία προκύπτει επίσης, ο
συναφής και συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ των δύο προγραμμάτων σπουδών,
Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το
συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα που
πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα,
Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του στο
κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο
ετών.
Η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν ισχύει στην περίπτωση που ο
σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του, υποχρεούται να παρακολουθήσει μέρος
των σπουδών του σε ίδρυμα άλλου κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή, η προαναφερόμενη
βεβαίωση αντικαθίσταται από βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους του
προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα.
Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης
για την ενιαία θεώρηση {Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβούλιου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι576}, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η

573 Φύλλο 157 / Τεύχος Α’ / 31 Ιουλίου 2008.
574 Επίσημη Εφημερίδα L 375/12 της 23.12.2004.
575 Οπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001 {Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 74/40 - 20.3.2008 (2008/C 74/12)} η
χώρα μας απαιτεί την κατοχή Θεώρησης Εισόδου από τους κατόχους διπλωματικών, επίσημων ή υπηρεσιακών
διαβατηρίων των ΗΠΑ, ενώ δεν απαιτεί θεώρηση προκειμένου για κατόχους κοινών διαβατηρίων της εν λόγω χώρας. .
576 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 243, Σελίδα 1, 15.9.2009
ΙΡ/ΛΚ/NΦ

Σελίδα 166 / 187

οποία θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO577 και
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.
Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον "Πίνακα ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διέλευση των εξωτερικών
συνόρων και τα οποία μπορεί να διαθέτουν θεώρηση578", με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία
πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12,
παράγραφος 1, του Κώδικα Θεωρήσεων).
Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη
θεώρηση, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση
επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη
νοσοκομειακή περίθαλψη.

577 http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_APhotograph_Guidelines.pdf
578 Παράρτημα 10, Μέρος Ι, του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση των
χορηγηθεισών θεωρήσεων (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010)
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Γ - 8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού αριθ. 5512/08/17.03.2008579 καθορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/05 των αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων
χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα με θεώρηση εισόδου
βραχείας διαμονής, όπου αυτή απαιτείται, και κατά το χρόνο ισχύος της συνάπτουν συμβόλαιο
συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’
Εθνικής κατηγορίας).
Με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. δίδεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, υπηκόους τρίτων
χωρών, οι οποίοι εισέρχονται νόμιμα στη Χώρα και, κατά το στάδιο της παραμονής τους,
συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικής (ΠΑΕ)
επαγγελματικής κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’ Εθνικής Κατηγορίας) να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση
άδειας διαμονής, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του κατά την
διάρκεια ισχύος της θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής (τύπου C) ή εντός τριών μηνών από την
είσοδό τους στον ενιαίο χώρο Schengen, στην περίπτωση υπηκόων τρίτης χώρας που επιτρέπεται
η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση, χωρίς να απαιτείται η αναχώρησή τους από τη Χώρα
προκειμένου, στην συνέχεια, να επανέλθουν με τη εθνική θεώρηση. Η Άδεια Παραμονής
χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι ιδιαίτερης
κατηγορίας μη εξαρτώμενη από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3386/05 (άδεια διαμονής σε
αθλητές και προπονητές), για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο
χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η σύμβαση συνεργασίας με την ίδια ΠΑΕ ή, σε περίπτωση
μετεγγραφής, συναφθεί νέα σύμβαση με άλλη ΠΑΕ.
Τους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, της παραπάνω κατηγορίας, μπορούν να συνοδεύουν ή να
ακολουθήσουν και τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Ν.3386/2005 μέλη της οικογένειας τους,
δηλ. ο/η σύζυγος, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της, τα κάτω των 18 ετών
φυσικά ή/και υιοθετημένα άγαμα τέκνα τους, καθώς και τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, φυσικά ή/και
υιοθετημένα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, εφόσον του/της έχει ανατεθεί η
άσκηση της γονικής μέριμνας. Τα άτομα αυτά μπορούν επίσης να καταθέσουν αίτηση, στο Δήμο ή την
Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, για χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής, κατά τη
διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου βραχείας διαμονής (τύπου C) ή εντός τριών μηνών από την
είσοδό τους στον ενιαίο χώρο Schengen, στην περίπτωση υπηκόων τρίτης χώρας που επιτρέπεται
η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση χωρίς να απαιτείται η αναχώρησή τους από τη χώρα
προκειμένου, στην συνέχεια, να επανέλθουν με τη εθνική θεώρηση.

579 ΦΕΚ 481/ Τεύχος Β’/ 18.03.2008.
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1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
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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.
ΙΡ/ΛΚ/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

ΙΡ/ΛΚ/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.
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Σελίδα 4 / 187

2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
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3
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…
Σίδνεϋ 14 Μαρτίου 2001
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
,
Κύριε/Κυρία {ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ}
{Η/To ΠΡΕΣΒΕΙΑ/ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ/ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ} ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤ...........
Εξέτασε την αίτησή σας για χορήγηση θεώρησης μακράς παραμονής την οποία απέρριψε δυνάμει του άρθρου 18 της
Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen της 19ης Ιουνίου 1990,που κυρώθηκε με το Ν. 2514/1997 (ΦΕΚ
140/τ.Α/27.06.1997, σελ. 5735) και που τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1, Παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
265/2010 για την τροποποίηση της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαρκείας καθώς και του άρθρου 8 του Ν.
3386/2005 «Περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής εντάξεως υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» και την
προσθήκη η οποία εισήχθη Άρθρο 4, παράγραφος 3 του Νόμου 3875/2010.
Η απόφαση αυτή βασίζεται στον/ στους ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους):
1.
Υποβλήθηκε πλαστό/ παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο.
2.

Δεν υποβλήθηκε ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.

3.

Το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν εξασφαλίζει την επανείσοδο σας στη χώρα προέλευσης ή ιθαγένειας ή
σε τρίτη χώρα.

4.

Υποβλήθηκαν πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά.

5.

Δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθούν ή/και να τεκμηριωθούν ο σκοπός και οι όροι διαμονής σας.

6.

Μεταχειριστήκατε τρόπους παραπλάνησης / εξαπάτησης της Προξενικής Αρχής.

7.

Είστε καταχωρισμένος στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS)

8.

Περιλαμβάνεσθε στον κατάλογο των υπηκόων τρίτων χωρών, για τους οποίους υπάρχει
απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 3386/2005.

9.

Μπορεί να αποτελέσετε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.

10.

Εμπλέκεσθε σε παράνομη διακίνηση μεταναστών

11.

[ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΩΝ, ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά της πράξης αυτής μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού
δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ Α΄274), εντός ενενήντα ημερών από τότε που η πράξη
αυτή σας κοινοποιήθηκε ή που λάβατε γνώση της.
Η αίτηση ακυρώσεως πρέπει να συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και να υπογραφεί από Έλληνα δικηγόρο ή από εσάς. Εάν
επιλέξετε να την υπογράψετε εσείς, πρέπει να παραστεί Έλληνας δικηγόρος κατά τη συζήτησή της.
Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και σε ελληνική Αρχή.
Αίτηση που αποστέλλεται ταχυδρομικά είναι απαράδεκτη.

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ)
Σας χορηγήθηκε αντίγραφο της παρούσας πράξης.
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ).
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Embassy/
Consulate General/
Consulate of Greece…

Sidney, March 14th 2001
REFUSAL OF NATIONAL VISA REQUEST

,
Dear Madam/ Dear Sir {NAME-SURNAME}
{THE EMBASSY/ CONSULATE GENERAL/ CONSULATE OF GREECE IN ...........
Has examined your application for long stay visa and has refused by virtue of article 18 of the Convention
Implementing the Schengen Agreement of June 19th, 1990, sanctioned by Law 2514/1997 (Government Gazette
140/Α/27.06.1997, p. 5735) which was amended with the Article 1, paragraph 1 of the Regulation (EU) No 265/2010
of March, 25th, 2010, amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No
562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa and the Article 8 of the Law 3386/2005 on the
entry, residence and social integration of third-country nationals on Greek territory, and the addendum of Article 4,
paragraph 3 of the Law 3875/2010.
This decision is based on the following reason(s):
1.
a false/counterfeit/forged travel document was presented.
2.

a non recognized travel document by Greece was presented.

3.

the travel document does not ensure return to the country of origin or nationality or to a third
country.

4.

false or counterfeit documents were presented.

5.

it was not possible to ascentain and/or prove the purpose and terms of your stay.

6.

you have used misleading/deceiving information with the Consular Authority.

7.

an alert has been issued in the Schengen Information System (SIS) for the purpose of refusing
entry.

8.

your are included in the list of third-country nationals who are prohibited from entering Greece
pursuant to Article 82 of Law 3386/2005.

9.

you may be a threat to the public order and security or to public health.

10.

you are involved in a migrant trafficking network.

11.

[OTHER DETAILED REASONS FILLED OUT BY THE CONSULATE OR FURTHER
SPECIFICATION OF THE REASONS STATED ABOVE].

Remarks
Comments: You may appeal against this decision before the competent administrative court, pursuant to article 15 of
Law 3068/2002 (National Gazetta A’ 274), within 90 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 CONSULAR AUTHORITY).
You have been issued with a copy hereof.
(DATE, NAME AND SIGNATURE OF APPLICANT).
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Ambassade/Consulat général/
Le consulat de Grèce ........
Sidney, 14 Mars 2001
REFUS DE VISA NATIONAL DEMANDE
Madame/Monsieur { NOM-PRÉNOM}
{LE AMBASSADE/ CONSULAT GÉNÉRAL/ LE CONSULAT DE GRÈCE A ...........
A examiné votre demande de visa de long séjour et la refusé en vertu de l'article 18 de la convention d'application
de l'accord de Schengen de 19 Juin, 1990, ratifiée par la loi 2514/1997 (Journal officiel 140/A/27.06.1997, p.
5735) qui a été modifié par l'article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) n ° 265/2010 de 25 Mars 2010, modifiant
la convention d'application de l'Accord de Schengen et le règlement (CE) n ° 562/2006 en matière de circulation
des personnes ayant un visa de long séjour et l'article 8 de l'article 8 de la loi 3386/2005 sur l' entrée, le séjour
et l’ intégration sociale des ressortissants de pays tiers sur le territoire grec, et l'additif de l'article 4,
paragraphe 3 de la loi 3875/2010 .
La présente décision est motivée comme suit:
1.
le document de voyage présenté est faux/falsifié.
2.

aucun document reconnu par la Grèce n’ a été soumis.

3.

le document de voyage ne garantit pas votre retour au pays d'origine, de nationalité ou à un
pays tiers.

4.

les pièces justificatives présentées sont fausses/ falsifiés.

5.

l’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés

6.

vous avez utilisé des moyens pour duper les Autorités Consulaires.

7.

vous faites l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS).

8.

Vous êtes enregistrés dans une liste des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas autorisés à
entrer en Grèce conformément à l'article 82 de la loi 3386/2005.

9.

vous pourriez constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité ou la santé publique.

10.

vous êtes impliqués dans un réseau de trafic de migrants.

11.

[AUTRES RAISONS DETAILÉES COMPLÉTEES PAR LE CONSULAT OU
SPECIFICATION DES MOTIVATIONS CI-DESSUS].

Remarques
Observations: L’ intéressé(e) peut former un recours en annulation de cette décision auprès du tribunal
administratif compétent de Grèce, conformément à l'article 15 de la loi 3068/2002 (Journal officiel A '274),
dans un délai de 90 jours à compter de sa notification au requérant, ou à défaut, du jour oùcelui-ci en a pris
connaissance.
Le recours doit être rédigé en grec et signé par un avocat grec ou le requérant lui-même. Si vous signez vousmême le recours, vous devrez vous faire assister par un avocat grec lors les débats.
Le recours peut être déposé même auprès d’une autorité grecque. Des recours envoyés par la poste sont
inadmissibles.

(DATE, SIGNATURE ET CACHET DE L’ AUTORITE CONSULAIRE).
Une copie du présent acte vous a été fournie
(DATE, NOM ET SIGNATURE DU DEMANDEUR).
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
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DR. DIMITRI GIALLUSSI
MA(Cambridge) BMBCh (Oxford) FAAD(USA) MD(UNSW)
337A GARDENERS ROAD, 2018 ROSEBERY
N.S.W - SYDNEY
PHONE: (02) 96693616, FAX: (02) 9317 2543
MEDICAL CERTIFICATE FOR VISA
The undersigned Doctor in medicine
Certifies that he has
examined this day

Dr. Dimitri Giallussi
SURNAME

NAME

Date of birth

14-03-1961

Place of birth

KATHMANDU

Number of travel document

XB0533076

Nationality

BANGLADESHI

Home Address
and based on the examination and results of laboratory tests, has found him/her, in accordance with
the provisions of Article 6, paragraph 3 and Article 8, paragraph 2, point b of the Law 3386/2005583 on
the “entry, residence and social integration of third-country nationals on Greek territory” free of one
of the following illnesses, as mentioned in the Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 584 on
the “co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals
which are justified on grounds of public policy, public security or public health”,
A. Diseases which might endanger public health:
1. Diseases subject to quarantine listed in International Health Regulation No 2 of the World Health
Organisation of 25 May 1951;
2. Tuberculosis of the respiratory system in an active state or showing a tendency to develop;
3. Syphilis;
4. Other infectious diseases or contagious parasitic diseases if they are the subject of provisions for
the protection of nationals of the host country.
B. Diseases and disabilities which might threaten public policy or public security:
1. Drug addiction;
2. Profound mental disturbance; manifest conditions of psychotic disturbance with agitation, delirium,
hallucinations or confusion.

Date of issue

Doctor’s signature and stamp

583
584

Government Gazette-GG A 212/23.08.2005,P. 3329
Official Journal 056 , 04/04/1964 P. 0850 - 0857
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
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APPROVAL No.

NAME

ADDRESS

E-mail

TEL.

FAX

GR/FTO/002

GLOBAL Air Services
SA (A) (ELP)

79-81 Filonos Street, Piraeus,
TK 18535

info@globalaviationsa.com
www.globalaviation.gr

210-4110609

210-4138087

GR/TRTO/002

AEROLAND (A)

Lavriou 76 TK14235 Athens

aeroland@athensairport.gr

210 2770 800

210 2719 800

GR/FTO/003

F.A.S. RHODES
PILOTS ACADEMY
(A)

“Diagoras” Rhodes
International Airport, Rhodes,
Dodecanese, TK 85106

fas@fas.gr , info@fas.gr,
fanourakis@fas.gr
www.fas.gr

22410-81000

22410-98057

GR/TRTO/003

SKY EXPRESS (A)

Aerodromio Irakliou

www.skyexpress.gr

2810 223500

2810 223805

GR/FTO/005

FLIGHT
SIMULATOR
CENTRE LTD. (A)

Megara Airport, Pachi, TK 19
100 Megara

info@flightcenter.gr
www.flightcenter.gr

210-9736654
22960 83020
693 2219487

210-9736662

GR/FTO/006

EGNATIA
AVIATION LTD (A)
(ELP)

info@egnatia-aviation.com
www.egnatia-aviation.com

25910-53390

25919-53391

GR/TRTO/006

HELLENIC
IMPERIAL
AIRWAYS (A)

“Megas Alexandros”, Kavala
International Airport,
Chryssoupoli, Kavala, TK
64200
Bouliagmenis 28 TK 16777
Athens

www.hellenicairways.com

210 9613 183

210 9613 171

GR/FTO/007

DIDAVIA
AVIATION
TRAINING &
SERVICES S.A (A)
(ELP)
AEOLUS AVIATION
ACADEMY (A) (ELP)

Dimarchou Beka & Vasileos
Pavlou
Spata TK 19004

info@didavia.com

2130-261600
210-6635639

210-6635649

0,5 Km Ring Road Triadiou Nea
Raidestos
TK 57001 Triadi Thermi
POBox 294 Thessaloniki

info@aeolus.gr
www.aeolus.gr

2310 465 930

2310 465 998

Athens International Airport
“El Venizelos”
Building No 46 Spata TK
19019

info@jetstream.gr
www.jetstream.gr

210 3541 333
210 3541 334

210 3541 381

GR/FTO/012

JETSTREAM
AVIATION
TRAINING &
SERVICES S.A. (A)
(ELP)
GREEK AIRMAN (H)

Milou 19 Piraias

levedisk@hol.gr

210 462 489

210 462 4893

GR/TRTO/014

SWIFT AIR (A)

Athens Airport

gpantelios@swiftair.com

210 3536 293

210 3537 845

GR/TRTO/015

ATHENS AIRWAYS
(A)

Bas Kvn/noy 48 TK 19400
Koropi

www.athensairways.com

210 6696 4001

210 6026 698

GR/FTO/016

SUPERIOR AIR (A)
(H)

Minoas 12 TK19100 Megara
POBox 147

acc@superior-air.gr

22967 72018

22967 72018

GR/FTO/017

AEROSERVICES SA
(H) ( ELP)

3 Thermopylon Street,
Chalandri, Athens,
TK 85106

training@aeroservices.gr
www.aeroservices.gr

210-6845094
210-6844633

210-6844983

GR/RF/001

THESSALONIKI
AIRCLUB
PPL(A)

“Macedonia”, Thessaloniki
International Airport, TK
55103

info@aeroclub-tsl.gr
www.aeroclub.tsl.gr

23104-76000

23104-71377

GR/RF/002

AEROSERVICES SA
PPL(A) (ELP)

3 Thermopylon Street,
Chalandri, Athens, TK 85106

training@aeroservices.gr
www.aeroservices.gr

210-6845094
210-6844633

210-6844983

GR/RF/003

DEKELIA AIRCLUB
PPL(A)

T.Θ 51987, Athens, TK 14502

dekeleia_aeroclub@yahoo.
com

210-8169032
6944-523723

210-8169032

GR/RF/005

ATHENS AIRCLUB
(A)
MESOGEION

9 Likourgou Street, Athens,
TK 10551
1 Ag.Haralampus Street,

info@athensaeroclub.gr

210-3243134

210-3243347

info@mesogeion-

210-6038494

210-6432200

GR/FTO/008

GR/FTO/010

GR/RF/006
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GR/RF/015

GR/RF/016

AIRCLUB (A)

Athens, TK 11474

aeroclub.gr
www.mesogeion-aeroclub.gr

210-6432200

EUROWINGS
AVIATION &
CONSULTING
SERVICES LTD
(A)
ARKADIA AIRCLUB
(A)

12 Ventouri Street, Holargos,
TK 15561

info@eurowings.gr
www.eurowings.gr

210-6525100

210-6525125

Tripolis Airport92 Grigoriou
Lambraki Street,
TK 22100
K.Karamanli 108 Thessaloniki

NA

210-6201666

210-6201666

prel@prel.gr

2310 869 100

2310 869 101

GR/RF/017

SALONICA ULTRA
LIGHT A/C (H)

GR/RF/019

E.
CHASKOPOULOS
(H)

Makedonia Airpost,
Thessaloniki

info@aerialwork.com

2310 307 757

2310 472 444

GR/RF/020

HERO AVIATION
(A)

Aristomenous 79-81 Kalamata

www.hero-aviation.com
info@hero-aviation.com

27210 20022

27210 20074

GR/RF/021

IKAROS SITEIAS
(A)

Knossou 68 Ag.Nikolaos Crete

NA

28410 083
344

28410 083 344

(Α) = Aircraft

(Η) = Helicopters

ELP = English Language Proficiency Test Centre

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου ότι ο ανωτέρω κατάλογος ενημερώνεται συνεχώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα http://www.ypa.gr/content/index.asp?tid=542 ή να απευθύνονται στη Διεύθυνση Πτητικών (Δ2) Προτύπων –
Τμήμα Πτυχίων και Αδειών στα τηλέφωνα 210-9973037 και 210-9973076 για κάθε πρόσθετη πληροφορία – ενημέρωση.
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