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Εγκύκλιος αριθµ. 21 
 

   ΘΕΜΑ:Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007) 
 

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ/263/Α/23.11.2007 δηµοσιεύτηκε ο Ν.3613/07 «Ρυθµίσεις 

θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και λοιπών ζητηµάτων 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του υπόψη νόµου, ρυθµίζονται θέµατα µεταναστευτικής 

πολιτικής, για την εφαρµογή των οποίων σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Α) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 28, η οποία αντικαθιστά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο 

της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.3536/07, δεν υφίσταται πλέον αποκλειστική προθεσµία, 

εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου 

διαδικασία. 

 Συνεπώς,  η µεταβατική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.3536/07, σύµφωνα µε την 

οποία, στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηση για πρώτη ανανέωση 

της άδειας διαµονής τους µε τις διατάξεις του ν.3386/05, παρέχεται η δυνατότητα να προβούν στην 

εξαγορά µέρους ή του συνόλου των ηµερών / µηνών ασφάλισης που απαιτούνται στον οικείο 

ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό διάστηµα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις, 

παραµένει ενεργός, µέχρι  να εξετασθεί το σύνολο  των  αιτήσεων που υπάγονται στο ρυθµιστικό 

πεδίο της εν λόγω διάταξης. 

Σε περιπτώσεις που από  το σχετικό έγγραφο που είχε αποσταλεί από την οικεία υπηρεσία  

της Περιφέρειας προέκυπτε υποχρέωση εξαγοράς υπολειποµένων ηµερών/µηνών ασφάλισης και 

προσκόµισης της αντίστοιχης βεβαίωσης  εξαγοράς µέχρι 30.9.2007 και οι υπήκοοι τρίτων χωρών 

προέβησαν στην εξαγορά ή προσκόµισαν την αντίστοιχη βεβαίωση εξαγοράς µετά την 30/9/2007 
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και πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία παραλαβής του σχετικού 

εγγράφου που τους είχε αποσταλεί, τα σχετικά αιτήµατα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές εκ του 

νόµου οριζόµενες προϋποθέσεις, θα γίνονται δεκτά. 

Β) Οι διατάξεις της παραγράφου  2 του άρθρου 28, η οποία αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο 

της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 3386/05, ορίζουν,  ότι για την ανανέωση αδειών διαµονής 

για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, δεν απαιτείται  η  παραποµπή προς παροχή 

σχετικής γνωµοδότησης,  στην Επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.3386/05. Με τη 

ρύθµιση αυτή επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης των αδειών διαµονής της εν λόγω κατηγορίας, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ανανέωση της άδειας 

διαµονής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 25, παρ.3 του ν.3386/05, όπως ισχύει, έχουν 

αντικειµενικό χαρακτήρα. 

 Ωστόσο, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο, είναι αυτονόητο ότι οι σχετικοί 

φάκελοι µπορούν να παραπεµφθούν στην Επιτροπή Μετανάστευσης του άρθρου 13 του ν.3386/05. 

Γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 καταργείται η προστεθείσα µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3536/07, περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 75 και µε 

την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

άρθρου 87 του ν. 3386/05 και πλέον, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3613/2007, η µη 

εκπλήρωση όλων  των  προβλεπόµενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.3386/05, 

υποχρεώσεων, συνεπάγεται επιβολή διοικητικού προστίµου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ 

και πεντακοσίων (500) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. 

Τα εν λόγω πρόστιµα, βεβαιώνονται και επιβάλλονται, βάσει της προβλεπόµενης από την 

υπ’ αριθ. 10486/14.5.2007(ΦΕΚ /Β/ 901/7.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση, διαδικασίας. 

Σε όσες περιπτώσεις οι υπηρεσίες σας κατά την εξέταση αιτηµάτων ανανέωσης αδειών 

διαµονής που έχουν υποβληθεί µετά την έναρξη της ισχύος του ν.3386/05, διαπίστωσαν 

παραβιάσεις των συγκεκριµένων υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχουν συντελεσθεί 

και του νοµικού καθεστώτος που ίσχυε κατά το συγκεκριµένο χρόνο και δεν επέβαλλαν τις 

προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις, θα τις εξετάσουν, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης 

µεταχείρισης, υπό το πρίσµα του ισχύοντος νοµικού πλαισίου. 

 Τούτο κρίνεται σκόπιµο, παρά την πάγια αρχή ότι η διοίκηση υποχρεούται να εξετάζει 

εκκρεµή αιτήµατα και κατ’ αναλογική επέκταση της αρχής αυτής και ζητήµατα που αφορούν 

γενικότερα σχέσεις διοίκησης – διοικούµενου, µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το 

χρόνο υποβολής του αιτήµατος, καθότι εν προκειµένω λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή του 

θεσµικού πλαισίου η οποία κατέστη ευνοϊκότερη για το διοικούµενο.  
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Ειδικά για την υποχρέωση δήλωσης, στην αρµόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης, της απώλειας ή ανανέωσης ή µεταβολής του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 

εγγράφου (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 73), σε διάστηµα εντός µηνός αφότου 

συµβεί το αντίστοιχο γεγονός, σας γνωρίζουµε ότι αυτό θα υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 

έκδοσης ή παράτασης του διαβατηρίου, πλην των περιπτώσεων που αυτό παραλαµβάνεται 

µεταγενέστερα της έκδοσής του. 

Στην περίπτωση αυτή, το διάστηµα θα υπολογίζεται από την ηµεροµηνία παραλαβής του 

διαβατηρίου, η οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως από την προξενική αρχή της χώρας 

προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας. 

Σε περιπτώσεις που κατά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας ιθαγένειας του υπηκόου τρίτης 

χώρας, οι προξενικές αρχές της χώρας του στην Ελλάδα δεν έχουν την αρµοδιότητα ανανέωσης ή 

µεταβολής διαβατηρίων και ο υπήκοος τρίτης χώρας µεταβεί για το σκοπό αυτό στη χώρα του, το 

διάστηµα του ενός µηνός θα υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της επανεισόδου του στην Ελλάδα.  

  ∆) Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν.3613/2007, επιλύεται, στην 

κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών, το πρόβληµα της ανανέωσης των αδειών 

διαµονής που εκδίδονται από τη ∆ιοίκηση σε συµµόρφωση προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, 

µε τις οποίες γίνονται τελικά δεκτές αιτήσεις ακύρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών κατά πράξεων 

ανάκλησης ή απόρριψης αιτηµάτων έκδοσης ή ανανέωσης των αδειών διαµονής ή αδειών εργασίας 

τους. 

H ρύθµιση αφορά στους υπηκόους τρίτων χωρών, όταν το αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο 

σε πρώτο βαθµό ή το Συµβούλιο της Επικρατείας σε δεύτερο βαθµό έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης, 

την οποία είχαν υποβάλει κατά πράξεως της ∆ιοίκησης, µε την οποία: 

α) Απορρίφθηκε το αίτηµα αρχικής χορήγησης άδειας διαµονής ή άδειας εργασίας. 

Εξυπακούεται ότι η ρύθµιση δεν αφορά στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης αδειών εργασίας, 

όταν από τις διατάξεις του ν.2910/2001 προβλεπόταν ότι η άδεια εργασία κατηρτίζετο πριν την 

είσοδο του αλλοδαπού στην Ελληνική Επικράτεια (π.χ. µετάκληση για εξαρτηµένη ή εποχιακή 

εργασία).  

β) Απορρίφθηκε το αίτηµα ανανέωσης της άδειας διαµονής ή εργασίας. 

γ) Ανακλήθηκε η άδεια διαµονής ή η άδεια εργασίας. 

Επισηµαίνεται ότι η υπόψη διάταξη αναφέρεται σε ανανεώσεις αδειών εργασίας ή 

διαµονής, αλλά γίνεται ανάλογη εφαρµογή και στις αρχικές χορηγήσεις για λόγους ίσης 

µεταχείρισης, δεδοµένου ότι και οι περιπτώσεις αυτές σύµφωνα µε τη βούληση του νοµοθέτη θα 

πρέπει να αποκαθίστανται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε απλουστευµένη διαδικασία. 
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Οι σχετικές αποφάσεις που ακυρώθηκαν ενδέχεται να έχουν εκδοθεί: 

α) από τα παραρτήµατα του ΟΑΕ∆, αν πρόκειται για πράξη που εκδόθηκε σύµφωνα µε τα 

Π.∆. 358/1997 και 359/1997, 

β) από την Περιφέρεια, αν πρόκειται για απόρριψη έκδοσης ή ανανέωσης ή ανάκληση 

άδειας διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.2910/2001 ή ν.3386/2005, 

γ) από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αν πρόκειται για απόρριψη έκδοσης ή ανανέωσης 

άδειας εργασίας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του ν.2910/2001, 

δ) από το Υπουργείο Εσωτερικών, αν πρόκειται για απόρριψη έκδοσης ή ανανέωσης άδειας 

διαµονής, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των ν.2910/2001 ή 3386/2005, όταν βάσει των ειδικότερων 

ρυθµίσεων των νόµων αυτών η σχετική αρµοδιότητα ανήκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

∆ιαδικασία έκδοσης της άδειας διαµονής 

Η διαδικασία αυτή διακρίνεται στα κατωτέρω τρία στάδια:  

1ο στάδιο 

Όταν εκδοθεί η ακυρωτική απόφαση του ∆ικαστηρίου, µε την οποία ακυρώνεται η 

διοικητική πράξη, που όπως προαναφέρθηκε µπορεί να έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕ∆, την 

Περιφέρεια, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Εσωτερικών, ο ενδιαφερόµενος 

υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από τότε που θα λάβει 

γνώση και θα του επιδοθεί η απόφαση αυτή, να υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία, που είχε εκδώσει 

την ακυρωθείσα απόφαση, επισυνάπτοντας αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης. Με την 

αίτηση αυτή ο ενδιαφερόµενος ζητά την έκδοση της απόφασης, την οποία η οικεία υπηρεσία του 

είχε ανακαλέσει ή του είχε αρνηθεί την έκδοση, µε τα ίδια χρονικά όρια και τον ίδιο σκοπό. Η 

αρµόδια υπηρεσία του χορηγεί σχετική βεβαίωση καταχώρισης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/1999). Στην περίπτωση που αρµόδια αρχή είναι η 

Περιφέρεια, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Ευνόητο είναι ότι σε 

περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, η αίτηση θα υποβληθεί στην 

υπηρεσία που εξέδωσε την ακυρωθείσα πράξη και όχι σε αυτήν της νέας του κατοικίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα  

Υπήκοος τρίτης χώρας είχε ζητήσει από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση του τόπου 

διαµονής του την ανανέωση της άδειας εργασίας του για το χρονικό διάστηµα από 23.5.2003 έως 

22.5.2005. Η Ν.Α. επειδή διαπίστωσε ότι ο ενδιαφερόµενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του 

ν.2910/2001 απέρριψε το αίτηµα και ο ενδιαφερόµενος προσέφυγε στο αρµόδιο ∆ιοικητικό 

Πρωτοδικείο, το οποίο µε απόφασή του ακύρωσε την προσβαλλόµενη πράξη. Στην περίπτωση 

αυτή ο ενδιαφερόµενος θα υποβάλει αίτηση στην ανωτέρω Ν.Α. επισυνάπτοντας τη σχετική 

ακυρωτική απόφαση, και θα ζητά την έκδοση της ανωτέρω άδειας εργασίας µε ισχύ από 

23.5.2003 έως 22.5.2005. 
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2ο στάδιο 

Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει το φάκελο της υπόθεσης προκειµένου να καθορίσει τις 

περαιτέρω νόµιµες ενέργειές της. 

 

α)  Σε περίπτωση που από το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης καταρρίπτεται η αιτιολογική 

βάση της ακυρωθείσης απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης, η υπηρεσία θα πρέπει να κάνει 

δεκτή την αίτηση και να εκδώσει τη σχετική απόφαση ή να επανεκδώσει την ανακληθείσα 

απόφαση, µνηµονεύοντας στο σκεπτικό αυτής και τη σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου. 

 

β)  Σε περίπτωση που η υπηρεσία θεωρεί ότι η απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

περιέχει εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου που διέπει την επίδικη υπόθεση, θα πρέπει να προβεί στη 

σύνταξη εγγράφου προς το οικείο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, για την άσκηση περαιτέρω 

ένδικων µέσων ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο θα πρέπει να αναφερθεί το 

ιστορικό της υπόθεσης, η σχετική νοµοθεσία και τα σηµεία αυτής, που κατά την άποψή της έτυχαν 

εσφαλµένης ερµηνείας. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 58, παρ.3 του Π.∆.18/1989, έφεση 

µπορεί να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών που αρχίζει από την 

εποµένη της ηµέρας που κοινοποιήθηκε η απόφαση µε επιµέλεια του διαδίκου και πάντως µέσα σε 

ένα έτος από τη δηµοσίευσή της (οι προθεσµίες για την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον του ΣτΕ 

αναστέλλονται για το χρονικό διάστηµα από 1ης έως 31ης Αυγούστου).  

 Εάν η υπηρεσία ασκήσει ένδικα µέσα κατά τα ανωτέρω και κατά το χρονικό διάστηµα 

µέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως, 

δηλαδή µέχρι την έκδοση της αποφάσεως του ΣτΕ, σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών έχει 

χορηγηθεί αναστολή από το αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, µπορεί να χορηγείται η βεβαίωση 

νόµιµης διαµονής που προβλέπεται από την κ.υ.α. 21535/7.11.2006 (ΦΕΚ 1677 Β΄).  

 

γ)  Σε περίπτωση, τέλος, που η αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας απορρίφθηκε για τυπικούς 

λόγους (π.χ. λόγοι εκπροθέσµου), ενώ συνέτρεχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν 

πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόµου ή ως αιτιολογική βάση της απορριπτικής απόφασης 

αναφέρθηκε ένας εκ περισσοτέρων λόγων που συνηγορούσαν στην απόρριψη αυτής, η υπηρεσία θα 

πρέπει να προβεί σε επανεξέταση του αιτήµατος συµµορφούµενη προς το σκεπτικό και διατακτικό 

µέρος της σχετικής δικαστικής απόφασης και εάν συνεχίζουν να υφίστανται άλλοι λόγοι για την 
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απόρριψη του σχετικού αιτήµατος, θα εκδίδει νέα απορριπτική απόφαση µνηµονεύοντας τόσο την 

υπόψη δικαστική απόφαση όσο και τους λοιπούς λόγους βάσει των οποίων δεν µπορεί να 

χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο στάδιο 

 Στην περίπτωση που τελικά εκδοθεί η κατά τα ανωτέρω πράξη της ∆ιοίκησης, µε την οποία 

συµµορφώνεται µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου είτε σε πρώτο (∆ιοικητικό Πρωτοδικείο) είτε σε 

δεύτερο βαθµό (Σ.τ.Ε.), και εντός µηνός από την έκδοση αυτής, ο ενδιαφερόµενος θα υποβάλει 

αίτηση για χορήγηση άδειας διαµονής (έντυπο Μ1) στο ∆ήµο ή την Κοινότητα του σηµερινού 

τόπου κατοικίας του προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Παράδειγµα 1 

Μια Περιφέρεια απορρίπτει το αίτηµα ανανέωσης της άδειας διαµονής για εξαρτηµένη 

εργασία υπηκόου τρίτης χώρας για λόγους εκπρόθεσµης υποβολής ενόσω υπήρχαν και άλλες 

προϋποθέσεις τις οποίες ο ενδιαφερόµενος δεν πληρούσε (π.χ. ελλιπή ένσηµα, έλλειψη 

σύµβασης). Το ∆ικαστήριο ακύρωσε την πράξη αυτή δεδοµένου ότι θεώρησε ότι συνέτρεχε 

λόγος ανωτέρας βίας, θεραπεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το εκπρόθεσµο της κατάθεσης. Η 

∆ιοίκηση θα πρέπει να προβεί στην επανεξέταση του φακέλου θεωρώντας την υποβολή της 

αίτησης εµπρόθεσµη και να προβεί στην εκ νέου απόρριψή της για το λόγο ότι δεν πληρούνται 

οι προϋποθέσεις του νόµου, αναφέροντας αυτούς αναλυτικά. 

 

Παράδειγµα 2 

Μια υπηρεσία απορρίπτει το αίτηµα ανανέωσης της άδειας διαµονής για εξαρτηµένη 

εργασία υπηκόου τρίτης χώρας µε αιτιολογία ότι αυτός δεν είχε προσκοµίσει ενεργή σύµβαση 

εργασίας και ούτε είχε εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Το ∆ικαστήριο 

ακύρωσε την πράξη αυτή δεδοµένου ότι η ∆ιοίκηση ως εκδίδουσα δυσµενή πράξη δεν 

εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να καλέσει τον αιτούντα σε προηγούµενη ακρόαση. Η 

∆ιοίκηση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καλέσει τον ενδιαφερόµενο σε προηγούµενη 

ακρόαση, να ακούσει τους ισχυρισµούς του και εάν εξακολουθούν να ισχύουν λόγοι για την εκ 

νέου απόρριψη του αιτήµατος να εκδίδει αυτήν µνηµονεύοντας τους ανωτέρω λόγους καθώς 

και το γεγονός της κλήσης του σε προηγούµενη ακρόαση. 
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α)  Ακριβές αντίγραφο της ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, 

β)  την κατά τα ανωτέρω εκδοθείσα απόφαση της ∆ιοίκησης και  

γ)  όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την αρχική χορήγηση άδειας 

διαµονής αναλόγως της κατηγορίας άδειας που αιτείται µε εξαίρεση την ειδική θεώρηση εισόδου 

και το πιστοποιητικό υγείας, τα οποία δεν απαιτούνται. 

 Αν πρόκειται για κατηγορία άδειας διαµονής, για την έκδοση της οποίας αρµόδιο είναι του 

Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. ανθρωπιστικοί λόγοι), η σχετική αίτηση θα κατατίθεται στη 

Γραµµατεία της ∆/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Η αρµόδια για την παραλαβή υπηρεσία εφόσον διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά είναι 

πλήρη, θα χορηγεί σχετική βεβαίωση τύπου Α. 

 Η διάρκεια της άδειας διαµονής που θα εκδίδεται είναι η προβλεπόµενη από τις διατάξεις 

του ν.3386/2005, όπως ισχύει για αρχική άδεια διαµονής της οικείας κατηγορίας µε έναρξη ισχύος 

την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. 

 Με την ανωτέρω διαδικασία ο ενδιαφερόµενος  απαλλάσσεται από την υποχρέωση να 

προβαίνει σε διαδοχικές ανανεώσεις µέχρι να αποκτήσει ισχυρή άδεια διαµονής.  

Όπως σας είναι γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2910/2001 η ανάκληση της άδειας 

εργασίας οδηγούσε σε ανάκληση και της άδειας διαµονής και αντίστροφα. Για την εφαρµογή των 

οριζόµενων στην υπόψη διάταξη αρκεί η έκδοση ακυρωτικής δικαστικής απόφασης είτε κατά 

απόφασης, µε την οποία ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτηµα ανανέωσης άδειας διαµονής είτε  κατά 

απόφασης, µε την οποία ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτηµα ανανέωσης άδειας εργασίας.  

  

 Ο διανυθείς χρόνος από την απόρριψη της έκδοσης ή ανανέωσης ή την ανάκληση της 

άδειας διαµονής ή άδειας εργασίας µέχρι την έκδοση της νέας άδειας διαµονής, θεωρείται ως 

χρόνος νόµιµης διαµονής για κάθε συνέπεια, συµπεριλαµβανοµένου και του υπολογισµού της για 

τη συµπλήρωση της δεκαετίας προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να λάβει αργότερα άδεια διαµονής 

αόριστης διάρκειας ή της πενταετίας για την υπαγωγή του στο καθεστώς του επί µακρόν 

διαµένοντος, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προβλεπόµενες προϋποθέσεις. 

 Επίσης διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία µπορεί να χωρήσει ανεξάρτητα εάν ο 

ενδιαφερόµενος έχει εφοδιαστεί µε βεβαίωση προσωρινής διαµονής, η οποία προβλέπεται από την 

κ.υ.α. αριθ.21535/7.11.2006 (ΦΕΚ 1677 Β΄). Πάντως εάν έχει εφοδιαστεί µε τη βεβαίωση αυτή, θα 

πρέπει να την επιστρέψει στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα κατά την υποβολή της αίτησης για την 

έκδοση σύγχρονης άδειας διαµονής οπότε εφοδιάζεται, όπως προειπώθηκε, µε βεβαίωση τύπου Α΄. 
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 Τα µέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, των οποίων ανακλήθηκε η άδεια 

διαµονής, που είχαν λάβει βάσει των διατάξεων της οικογενειακής επανένωσης, λόγω ανάκλησης 

της άδειας διαµονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών δικαιωθεί ύστερα από ακυρωτική 

δικαστική απόφαση, θα δικαιούνται και αυτά την έκδοση άδειας διαµονής κατ’ αναλογία µε τον 

κύριο κάτοχο αδιακρίτως της τυχόν υποβολής ή µη από κάθε µέλος ξεχωριστά αιτήσεων 

ακυρώσεως και αναστολής. Τούτο ισχύει ακόµη και αν το οικείο ∆ικαστήριο απορρίψει την 

σχετική αίτηση ακύρωσης κάποιου µέλους της οικογένειας καθόσον νοµίµως η Περιφέρεια είχε 

ανακαλέσει αυτήν ύστερα από την ανάκληση της άδειας διαµονής του συντηρούντος. 

 

Αλλαγή σκοπού 

 Κατά την έκδοση της σύγχρονης άδειας διαµονής (3ο στάδιο) είναι δυνατή η αλλαγή 

σκοπού εφόσον τούτου επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις του νόµου. 

Για παράδειγµα, σε περίπτωση που ο αιτών κατείχε άδεια διαµονής ή εργασίας για 

εξαρτηµένη εργασία ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.2910/2001, και εκδίδεται η σχετική άδεια ύστερα από ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου (1ο 

στάδιο), µπορεί να προβεί σε ανανέωση αυτής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα (3ο 

στάδιο) προσκοµίζοντας οικονοµοτεχνική µελέτη, αποδεικτικά ότι διαθέτει επαρκείς πόρους 

(60.000 €), κλπ.  

Αντίθετα σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας κατείχε άδεια, η οποία του επέτρεπε 

την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του τύπου της αδείας και 

εφόσον στα πλαίσια αυτά είχε αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα, η οποία συνεχίζεται, µπορεί να 

ζητήσει την έκδοση αντίστοιχης άδειας χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις ή να ζητήσει αλλαγή 

σκοπού για εξαρτηµένη εργασία εάν την έχει διακόψει. 

Εάν η επανεκδιδόµενη, κατόπιν δικαστικής απόφασης, άδεια διαµονής ανήκει σε κατηγορία 

άδειας, για την οποία δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, για την περαιτέρω ανανέωσή της (3ο 

στάδιο) θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσής της στην ίδια κατηγορία. Για 

παράδειγµα υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής ως στέλεχος υποκαταστήµατος 

αλλοδαπής εταιρείας (άρθρο 35 ν.2910/2001) προσέφυγε στο αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο κατά 

πράξης της Περιφέρειας, µε την οποία ανακλήθηκε η άδεια διαµονής του για λόγους δηµόσιας 

τάξης και ασφάλειας (παράβαση του Κ.Ο.Κ.). Το δικαστήριο σταθµίζοντας τη βαρύτητα του 

αδικήµατος ακύρωσε την ανωτέρω διοικητική πράξη και η Περιφέρεια επανέκδωσε την 

ανακληθείσα άδεια διαµονής. Προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να ανανεώσει περαιτέρω την άδεια 

αυτή πρέπει να αποδείξει ότι συνεχίζει να εργάζεται σε εταιρεία που υπάγεται στο άρθρο 17 του 

ν.3386/05, όπως ισχύει και να καταθέσει σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο 

µεταβιβάστηκε η σχετική αρµοδιότητα. 
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Υποστήριξη των απόψεων της ∆ιοίκησης 

Με την ευκαιρία τονίζουµε ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 

Περιφερειών θα πρέπει να αιτιολογούν αναλυτικά τόσο τις απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις 

που εκδίδουν όσο και τις σχετικές αποφάσεις των οικείων Επιτροπών Μετανάστευσης, 

εφαρµόζοντας πιστά τα οριζόµενα στα άρθρα 17 και 15 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 

(ν.2690/1999), αντίστοιχα. 

Επίσης στις περιπτώσεις έκδοσης δυσµενών διοικητικών πράξεων, οι υπηρεσίες οφείλουν 

να καλούν τον ενδιαφερόµενο σε προηγούµενη ακρόαση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και του άρθρου 20, παρ.2 του Συντάγµατος. Συναφώς 

επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τη νοµολογία, δεν υπάρχει υποχρέωση της ∆ιοίκησης να καλέσει 

τον αιτούντα σε ακρόαση α) όταν η διαδικασία που κατέληξε στην έκδοση της δυσµενούς πράξης 

κινήθηκε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε την οποία αυτός µπορούσε να αναπτύξει τις 

απόψεις του (ΣτΕ 452/04, 5536/96, 5429/95) και β) σε περιπτώσεις δυσµενών διοικητικών 

πράξεων, που εκδίδονται βάσει αντικειµενικών προϋποθέσεων, που δεν επηρεάζονται από την 

υποκειµενική συµπεριφορά του προσώπου, του οποίου τα συµφέροντα θίγουν (ΣτΕ 551/03, 

3076/02, 4302/01, 3222/00, 1058/79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγµα 1 

Υπήκοος τρίτης χώρας υπέβαλε αίτηση προκειµένου να υπαχθεί στις διατάξεις του 

άρθρου 18, παρ.4 του ν.3536/2007 χωρίς να προσκοµίζει οποιοδήποτε δικαιολογητικό της 

διαµονής του στη χώρα πριν την 31.12.2004. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια δεν είναι 

υποχρεωµένη να τον καλέσει σε προηγούµενη ακρόαση δεδοµένου ότι αυτός είχε τη 

δυνατότητα να προσκοµίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό, µέσα στην προθεσµία του νόµου, 

πράγµα το οποίο δεν έπραξε. 
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Οι απόψεις της ∆ιοίκησης θα πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα στα καθ’ ύλην αρµόδια 

∆ιοικητικά Πρωτοδικεία όταν αποστέλλονται αιτήσεις αναστολής ή ακύρωσης. Η προθεσµία για 

την αποστολή των απόψεων της ∆ιοίκησης στην περίπτωση των αιτήσεων αναστολής είναι η 

τασσόµενη από τον Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου (παρ.3 του άρθρου 52 του Π.∆.18/1989, όπως 

ισχύει), ενώ στην περίπτωση των αιτήσεων ακύρωσης οι σχετικές απόψεις αποστέλλονται τριάντα 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιµο εφόσον το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί 

στη ∆ιοίκηση δύο τουλάχιστον µήνες πριν τη δικάσιµο, διαφορετικά σε εύλογο χρόνο πριν τη 

δικάσιµο (άρθρο 23, παρ.2 του Π.∆.18/1989).  

Η έκθεση των απόψεων πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά σύντοµη αναφορά στις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν εν προκειµένω εφαρµογή, στο ιστορικό της υπόθεσης, 

αντίκρουση καθενός από τους προβαλλόµενους λόγους και συνοδεύεται από αντίγραφο της 

προσβαλλόµενης πράξης καθώς και κάθε σχετικό µε την υπόθεση έγγραφο του οικείου φακέλου 

(π.χ. αίτηση ενδιαφεροµένου, συνηµµένα δικαιολογητικά, πρακτικό Επιτροπής Μετανάστευσης 

κλπ), συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος 

κοινοποίησης της προσβαλλόµενης πράξης στον αιτούντα, προκειµένου να διακριβωθεί η 

εµπρόθεσµη ή µη υποβολή της προσφυγής. Ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 

Παράδειγµα 2 

 Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία συνελήφθη 

για µεταφορά λαθροµεταναστών και καταδικάστηκε µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε 

δεκαετή φυλάκιση. Η Περιφέρεια οφείλει να ανακαλέσει την άδεια διαµονής του χωρίς να είναι 

υποχρεωµένη να τον καλέσει σε προηγούµενη ακρόαση καθόσον η απόφασή της εκδίδεται 

βάσει αντικειµενικών προϋποθέσεων. 

 

Παράδειγµα 3 

 Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική 

δραστηριότητα ζήτησε την ανανέωσή της για τον ίδιο σκοπό και η Περιφέρεια διαπίστωσε ότι 

αυτός διατηρεί και δεύτερο κατάστηµα σε άλλο νοµό κατά παράβαση του άρθρου 25, παρ.3 

του ν.3386/05. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία οφείλει να τον καλέσει σε προηγούµενη 

ακρόαση προκειµένου να του ορίσει προθεσµία για τη διακοπή της λειτουργίας του δεύτερου 

καταστήµατος ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση της άδειας διαµονής του.  
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του Π.∆.18/1989, η αίτηση ακύρωσης ασκείται µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών που αρχίζει από 

την εποµένη της κοινοποίησης της προσβαλλόµενης πράξης ή της δηµοσίευσής της, αν την 

τελευταία επιβάλλει ο νόµος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης. 

Ακόµη είναι δυνατόν να συναχθεί τεκµήριο γνώσης της προσβαλλόµενης απόφασης, το οποίο 

στηρίζεται στο εύλογο και δικαιολογηµένο ενδιαφέρον  για την υπόθεση από τον αιτούντα, στην 

περίπτωση που ο αιτών απέφευγε να παραλάβει την απορριπτική απόφαση προκειµένου να 

συνεχίσει τη διαµονή του στη χώρα βάσει της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης και 

υποβάλλει την αίτηση ακύρωσης µετά την παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος.  

Τέλος στην περίπτωση που πρόκειται για έκθεση απόψεων επί αιτήσεως ακυρώσεως, θα 

πρέπει να προσυπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο της Περιφέρειας και από τον 

οικείο νοµικό σύµβουλο του ∆ηµοσίου. 

 Η παράλειψη της έγκαιρης αποστολής προς το ∆ικαστήριο της παραπάνω έκθεσης µε τα 

σχετικά µε την υπόθεση στοιχεία, συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκηµα των αρµοδίων υπαλλήλων. 

Ε) Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 συµπληρώνεται η παράγραφος 1 του 

άρθρου 85 του ν.3386/05 και πλέον η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι, οι  υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν 

τη δυνατότητα να συµµετέχουν ή να συµβάλλουν σε κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων, 

εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαµονή στην ηµεδαπή, µε την 

προϋπόθεση ότι   κατέχουν  θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής  ή έχουν καταθέσει όλα τα νόµιµα 

δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαµονής και κατέχουν  τη σχετική βεβαίωση (τύπου 

Α’). Η υποχρέωση προσκόµισης των παραπάνω νοµιµοποιητικών εγγράφων, δεν απαιτείται σε 

περιπτώσεις σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους  προκειµένου να εκπροσωπήσουν υπηκόους 

τρίτων χωρών ενώπιον δικαστηρίων, καθώς και σε περιπτώσεις σύνταξης  συµβολαιογραφικών 

πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνων εκτός γάµου,  όταν  ο έτερος των συµβαλλοµένων 

γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης 

χώρας που διαµένει νοµίµως στην Ελλάδα. 

ΣΤ) Με τις διατάξεις της παραγράφου  7 του άρθρου  28 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 

του άρθρου  88 του  ν.3386/05  και πλέον  οι προβλεπόµενες  από το ίδιο άρθρο κυρώσεις 

επιβάλλονται,  πλην των αεροπορικών  ή  ναυτιλιακών εταιρειών και σε κάθε άλλο φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο  που εκτελεί  οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων και δέχεται  

για µεταφορά  ή δεν λαµβάνει κάθε µέτρο που να αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην 

Ελλάδα  υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι  εφοδιασµένοι  µε τα απαραίτητα διαβατήρια ή άλλα  
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ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και 

σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παραβαίνει τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται το 

προβλεπόµενο από τις εν λόγω διατάξεις χρηµατικό πρόστιµο. 

Τέλος, αναφορικά µε τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3613/2007, 

ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην υπ’ αριθ. 03/6.2.2007 εγκύκλιο του Τµήµατος Οικονοµικής 

∆/σης ΟΤΑ του Υπουργείου µας η οποία έχει αποσταλεί στους ∆ήµους και τις Κοινότητες της 

χώρας. 

Επισηµαίνουµε ότι η παρακράτηση του ποσοστού του 30% επί των εισπραττοµένων 

εσόδων, αφορά στα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση και ανανέωση των 

αδειών διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών, διάρκειας µέχρις ενός, δύο και τριών ετών, καθώς 

και στα παράβολα που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής. 

Αντιθέτως, τα ποσά που εισπράττονται από τα παράβολα που καταβάλλονται κατά την υποβολή 

αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος καθώς και για χορήγηση άδειας 

διαµονής αόριστης διάρκειας, δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση. 

 

 

                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                                                                                                       Π. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 

 

      
 
 
 
     Κοινοποίηση 

1. Όλα τα Υπουργεία 

Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων 

2. Υπουργείο Εσωτερικών 

Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

∆/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη 

Βασ. Σοφίας 15 

3. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών  

∆/νση Μητρώου 
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4. Υπουργείο Εξωτερικών 

 ∆/νση Γ4 ∆ικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων 

    & Schengen 

5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 

α) ∆/νση Απασχόλησης  

    Τµήµα ΙΙΙ 

    Πειραιώς 40 

β) Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

     6.  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

  7.  Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

     8.  Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Τάξης 

 ∆/νση Αλλοδαπών 

9. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

10. Συνήγορο του Πολίτη 

11. Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

12. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 

13. ∆ΑΕΜ 

14. ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών  

15. Συµβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς, Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου 

16. Ο.Α.Ε.∆. 

17. Γ.Σ.Ε.Ε. 

18. Ι.Κ.Α 

∆/νση Ασφάλισης 

∆/νση Παροχών  

19. Ο.Γ.Α. 

20. Ο.Α.Ε.Ε 

 

      Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
4. Γραφείο κ. Νοµικού Συµβούλου 
5. Γραφεία Γενικών ∆ιευθυντών 
6. ∆/νση Οικονοµικών Ο.Τ.Α. 
7. ∆/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων 
8. ∆/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης ∆ιαδικασιών 

  


