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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα 
Πληροφορίες : 210 37 41 218 
email: metanastefsi@ypes.gr 
Fax:    210 37 41 239 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2007 

Α.Π. : 11402 

Προς: 

Περιφέρειες της χώρας 

Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης & 
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
άμεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας 
αρμοδιότητας ) 

Εγκύκλιος αριθ. 36 

ΘΕΜΑ:  Εφαρμογή  των  διατάξεων  της  αριθμ.  11702/06  (ΦΕΚ 
892/ΤΒ΄/12.7.2006)  Κ.Υ.Α  περί  «Καθορισμού  της  διαδικασίας  και  των 
προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις  του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων 
χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα» 

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στο  Φ.Ε.Κ.  416/Β΄/26.3.07  δημοσιεύθηκε  η  αριθμ. 
5652/14.3.07  Κ.Υ.Α  που  αφορά  στην  παράταση  της  προθεσμίας  υπαγωγής  στις 
διατάξεις της εν θέματι Κοινής Υπουργικής Απόφασης μέχρι την 30.9.2007. 

Δεδομένου ότι το παρόν χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
νομιμοποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις  της παρ. 4  του άρθρου 18 του ν. 
3536/2007(  ΦΕΚ  42/Α΄/23.2.2007),  για  την  εφαρμογή  της  οποίας  υφίστανται 
σχετικές  διευκρινίσεις  στην  αριθμ.  30/2007  εγκύκλιο  μας  και  ύστερα  από  σχετικά 
ερωτήματα των υπηρεσιών σας, κρίνουμε σκόπιμο να σας παρέχουμε τις ακόλουθες 
οδηγίες  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  της  εν  λόγω  Κ.Υ.Α.  για  κάθε  προβλεπόμενη 
κατηγορία. 

q  1 η Κατηγορία:παράγραφος 1, περίπτωση α 

Στην  εν  λόγω  κατηγορία  υπάγονται  οι  ενήλικοι  υπήκοοι  τρίτων  χωρών,  οι 
οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
α) Να φοιτούν σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης  και  να  έχουν  συμπληρώσει  διετή  φοίτηση  σε  δημόσια  εκπαιδευτικά 
ιδρύματα οποιασδήποτε βαθμίδας μέχρι την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α.(12.7.2006) 
β) Να  στερούνται  νομιμοποιητικών  εγγράφων  ή  να  ήταν  κάτοχοι  αδειών  διαμονής 
που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ (12.7.06) και δεν είχαν τις προϋποθέσεις 
να ανανεωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 ή να ήταν κάτοχοι αδειών 
διαμονής  που  έληξαν  μέχρι  τη  δημοσίευση  της  ΚΥΑ  και  έχει  υποβληθεί  σχετικό 
αίτημα ανανέωσης επί του οποίου έχει  εκδοθεί απορριπτική απόφαση, με εξαίρεση 
τους λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
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Στους ανωτέρω υπηκόους θα χορηγείται άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας η 
οποία  ανανεώνεται  για  ισόχρονο  διάστημα  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  κύκλου 
σπουδών προσαυξημένου κατά το ήμισυ και  είναι δυνατό να ανανεωθεί περαιτέρω, 
μετά το πέρας των σπουδών για έναν από τους λόγους του ν. 3386/2005. 

Ιδιαιτέρως, σας επισημαίνουμε, ότι στην κατηγορία αυτή υπάγονται ομοίως οι 
περιπτώσεις  υπηκόων  τρίτων  χωρών  που  εισήλθαν  με  ειδική  θεώρηση  εισόδου  για 
σπουδές  σε  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης αλλά  δεν  περάτωσαν 
τις  σπουδές  τους  εντός  του  προβλεπόμενου  εκ  της  κείμενης  νομοθεσίας  χρονικού 
διαστήματος, εφόσον συνεχίζουν να φοιτούν σε αυτά και πληρούν τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις βάσει των διαλαμβανόμενων στο παρόν. 

q  2 η κατηγορία, Παράγραφος 1, περίπτωση β 

Στην  εν  λόγω  κατηγορία  υπάγονται  οι  ενήλικοι  υπήκοοι  τρίτων  χωρών,  οι 
οποίοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
α)  Να  έχουν  συμπληρώσει  τριετή  φοίτηση  σε  δημόσια  εκπαιδευτικά  ιδρύματα 
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα οποία έχουν αποφοιτήσει μέχρι 
την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α.(12.7.2006) και να διαμένουν έκτοτε στην Ελλάδα. 
β) Να  στερούνται  νομιμοποιητικών  εγγράφων  ή  να  ήταν  κάτοχοι  αδειών  διαμονής 
που  έληξαν  μέχρι  τη  δημοσίευση  της  ΚΥΑ  και  δεν  είχαν  τις  προϋποθέσεις  να 
ανανεωθούν σύμφωνα με  τις διατάξεις  του ν. 3386/2005 ή  να ήταν κάτοχοι αδειών 
διαμονής  που  έληξαν  μέχρι  τη  δημοσίευση  της  ΚΥΑ  και  έχει  υποβληθεί  σχετικό 
αίτημα  ανανέωσης  τους  επί  του  οποίου  έχει  εκδοθεί  απορριπτική  απόφαση,  με 
εξαίρεση τους λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 

Κατά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων, θα ελέγχεται η συνεχής 
διαμονή  τους  στη  χώρα  από  την  στιγμή  της  πρώτης  εισόδου  στην  ελληνική 
επικράτεια και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, βάσει του διαβατηρίου 
και τυχόν χρονικά διαστήματα απουσίας, που δεν υπερβαίνουν συνολικά το τρίμηνο 
ανά έτος, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Στους  ανωτέρω  υπηκόους  θα  χορηγείται  άδεια  διαμονής  ετήσιας  διάρκειας 
που  επέχει  θέση  άδεια  εργασίας,  η  οποία  μπορεί  να  ανανεωθεί  για  έναν  από  τους 
λόγους του ν. 3386/2005 χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών διαμονής κατά το χρόνο ισχύος αυτών έχουν 
πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση σε οποιοδήποτε νομό της χώρας αλλά δεν έχουν 
δικαίωμα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. 

q  3 η κατηγορία: παράγραφος 1, περίπτωση γ 

Στην  εν  λόγω  κατηγορία  υπάγονται  ανήλικα  τέκνα  υπηκόων  τρίτων  χωρών 
που  φοιτούν  σε  δημόσιο  εκπαιδευτικό  ίδρυμα  οποιασδήποτε  βαθμίδας  κατά  τη 
σχολική  χρονιά  Σεπτεμβρίου  2006    Ιουνίου  2007  και  οι  γονείς  τους  διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα. 

Τα  σχετικά  αιτήματα  για  χορήγηση  άδειας  διαμονής  υποβάλλονται  από 
τον  ασκούντα  τη  γονική  μέριμνα  και  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις 
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3536/2007, δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. 

Στους  ανωτέρω  υπηκόους  χορηγείται  είτε  άδεια  διαμονής  για  οικογενειακή 
επανένωση σύμφωνα με τις διατάξεις 5658 του ν. 3386/2005, χωρίς να απαιτείται η 
απόδειξη  επαρκών  πόρων  ή  ύπαρξη  θεώρησης  εισόδου,  είτε  δελτίο  διαμονής  σε 
περιπτώσεις μελών οικογένειας έλληνα ή πολίτη Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
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διατάξεις  του  άρθρου  61  του  ν.  3386/2005,  ισόχρονη  με  την  άδεια  διαμονής  του 
γονέα σε κάθε περίπτωση. 

Οι  ανωτέρω  άδειες  ανανεώνονται  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στις 
διατάξεις των άρθρων 57 και 6063 του ιδίου νόμου αντίστοιχα. 

Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω τριών κατηγοριών, 
μπορούν  να  υποβάλλουν  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 2, 3 και 4 της αριθμ. 11702/06 Κ.Υ.Α, στο Δήμο ή την Κοινότητα του 
τόπου κατοικίας τους μέχρι την 30/9/2007. 

Επιπρόσθετα  σας  γνωρίζουμε  ότι  βάσει  των  προβλεπόμενων  στις  διατάξεις 
της  παρ.  10  του  άρθρου  18  του  ν.  3536/2007  (ΦΕΚ  42/Α΄/23.2.2007),  οι  αιτήσεις 
υπηκόων  τρίτων  χωρών,  οι  οποίοι  λόγω  αντικειμενικής  αδυναμίας  στερούνται 
διαβατηρίου,  θα  γίνονται  ομοίως  αποδεκτές  εφόσον  πληρούνται  κατά  τα  λοιπά  οι 
σχετικές προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου 
θα υποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση στην οποία  θα αναφέρονται  οι  ειδικοί  λόγοι  και 
συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή 
σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής (π.χ. έγγραφο της 
προξενικής  αρχής  του  κράτους  προέλευσης  του  υπηκόου  τρίτης  χώρας  επίσημα 
επικυρωμένο  και  μεταφρασμένο)  και  θα  προσκομίζεται  έγγραφο  δημόσιας  αρχής, 
ελληνικής  ή  της  χώρας  προέλευσης  του  υπηκόου  τρίτης  χώρας  από  το  οποίο  θα 
αντλούνται  τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου(διαβατήριο, ασχέτως λήξης 
της  ισχύος  του,  ταυτότητα,  πιστοποιητικό  γέννησης,  πιστοποιητικό  οικογενειακής 
κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης). 

Η εξέταση των συγκεκριμένων αιτήσεων θα γίνεται βάσει της διαδικασίας του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στην αριθμ. 30/2007 εγκύκλιο μας. 

Οι  εμπλεκόμενοι  φορείς  στους  οποίους  κοινοποιείται  η  παρούσα  εγκύκλιος 
παρακαλούμε  να  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους  προκειμένου  η  όλη  διαδικασία  να 
καταστεί  αποτελεσματική  και  να  αποφευχθεί  όσο  το  δυνατόν  η  ταλαιπωρία  των 
υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της εν θέματι Κ.Υ.Α. 

Ο  Γεν. Γραμματέας 

Π. Γεωργιάδης 

Κοινοποίηση: 
1.  Όλα τα Υπουργεία 

Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 
2.  Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ.Α. 

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Δ/νση Σχέσεων ΚράτουςΠολίτη 
Βασ. Σοφίας 15 

3.  Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
Δ/νση Μητρώου 

4.  Υπουργείο Εξωτερικών 
Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
& Schengen
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5.  Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 
α) Δ/νση Απασχόλησης 

Τμήμα ΙΙΙ 
Πειραιώς 40 

β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
6.  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
7.  Υπουργείο Δικαιοσύνης 
8.  Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

Δ/νση Αλλοδαπών 
9.  Συνήγορο του Πολίτη 
10. Σώμα ΕλεγκτώνΕπιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης 
11.  Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) 
12. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ) 
13. ΔΑΕΜ 
14. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
15. Συμβολαιογραφικό  Σύλλογο  Εφετείων  Αθηνών  Πειραιώς,  Αιγαίου  και 

Δωδεκανήσου 
16. ΟΑΕΔ 
17. ΓΣΕΕ 
18.  Ι.Κ.Α 
19. Ο.Γ.Α. 
20. Ο.Α.Ε.Ε 

Εσωτερική Διανομή: 
1.  Γραφείο κ. Υπουργού 
2.  Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3.  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
4.  Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου 
5.  Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης 
6.  Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων 
7.  Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών


