
 

 
                         ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ   ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
Πληροφορίες        : Μ. Προδρομίδου 
Αριθ. τηλ.             : 210  52 15 261 
Ταχ. Διεύθυνση      : Αγ. Κωνσταντίνου 8 
                                 102 41 ΑΘΗΝΑ              
FAX                       : 210  52 23 228 
E-mail                    : asfika@ika.gr                   

 
Αθήνα  1/6/2016 
 
Αριθμ. Πρωτ. 
Α23/592/2 

 
     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15 
    
    ΠΡΟΣ: 
    Όλα τα Υποκαταστήματα και 
    Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.  
 
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής 

                 
ΘΕΜΑ: 

 
«Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, 
εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προκειμένου να προβούν  
στην τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στην χώρα».  

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 23, του ν. 4332/2015 

(Φ.Ε.Κ.76/τΑ΄/09-07-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2011/98/ΕΕ» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους : 

 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του 

ν.4251/2014 (Α΄80) σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς 
λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι 
έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. 

 
Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από τον Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή από το Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο 
διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά 
την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης, απαιτείται επιπλέον η κάλυψη 
πλήρους ασφάλισης ασθένειας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του 
ν.4251/2014, είτε από ασφάλιση του ίδιου, είτε από ασφάλιση του συζύγου. 

 
Για την εκπλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν την 

δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, 
προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας, από τον ασφαλιστικό φορέα με 
τον οποίον είχαν ασφαλιστικό δεσμό πριν απολέσουν την ισχύ της άδειας νόμιμης 
παραμονής τους στην χώρα. 
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Η ανωτέρω εξαγορά χρόνου ασφάλισης πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
ελάχιστο χρόνο ημερών ασφάλισης που προβλέπεται από την με αριθμό 51738/2014 
(Φ.Ε.Κ.2947/τ.Β΄/3-11-2014) κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η ισχύς 
παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα από 1/10/2015 έως 30/9/2016, με την με αριθμό 
61227/2015(Φ.Ε.Κ.2050/τ.Β΄/18-9-2015) κοινή Υπουργική (σχετ. το με αριθμ. πρωτ. 
Φ80000/47651/1573/27-11-2015 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.). 

 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων οι αρμόδιες Διευθύνσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νόμου, χορηγούν στους αιτούντες για ανανέωση της άδειας 
παραμονής τους στη χώρα, πολίτες τρίτων χωρών σχετική βεβαίωση τύπου Α΄, όπου 
ρητώς αναφέρεται ως Κατηγορία Άδειας : 

  
«Εξαιρετικοί Λόγοι (Γ.1.3) ή (Γ.1.4) Μισθωτή εργασία και παροχή 

υπηρεσιών ή έργου -1010». 
 
Οι  δικαιούχοι εξαγοράς χρόνου ασφάλισης πολίτες τρίτων χωρών 

(εγγεγραμμένοι ή μη στο Μητρώο Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) εφόσον 
επιθυμούν να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. βάσει των 
διατάξεων του ν.4332/2015,  πρέπει να απευθύνονται στην υπηρεσία  Εσόδων 
Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τόπου κατοικίας τους, υποβάλλοντας  σχετικό 
αίτημα (υπόδειγμα 1)   προσκομίζοντας ταυτόχρονα το διαβατήριό τους (έστω και 
αν αυτό έχει λήξει) την προαναφερθείσα πρωτότυπη βεβαίωση τύπου Α΄, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωσή τους με την οποία  δηλώνεται ότι δεν έχουν ασφαλιστικό δεσμό με 
άλλον φορέα πλην του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. 

 
Εάν πρόκειται για μη απογεγραμμένο πολίτη τρίτης χώρας στο Μητρώο 

Ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να προηγηθεί η απογραφή του με την 
απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες της με 
αριθμ.49/2014 Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων. 

 
Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήματα για 

χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από προστατευόμενα μέλη, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται ξεχωριστή εξαγορά ημερών 
ασφάλισης για κάθε μέλος. 

 
Οι ημέρες ασφάλισης που μπορούν να αναγνωριστούν είναι μέρος ή το 

σύνολο των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την χορήγηση ασφαλιστικής 
ικανότητας και υπολογίζονται αυτόματα μέσω συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
όπως παρακάτω περιγράφεται. 

 
Το κόστος (εισφορές) ανέρχεται για κάθε ημέρα που αναγνωρίζεται στο 

ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο του κατώτερου ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη επί το συνολικό (εργοδότη και ασφαλισμένου) ποσοστό ασφάλισης κλάδων 
σύνταξης 20% και ασθένειας σε είδος 6,45%, υπολογιζόμενο αυτόματα μέσω 
συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. 

 
Η απεικόνιση της  εν λόγω ασφάλισης στον Λογαριασμό Ασφαλισμένου, 

φέρει διακριτό Κωδικό Πακέτου Κάλυψης:367 προκειμένου να είναι ευδιάκριτο ότι 
έχει πραγματοποιηθεί αναγνώριση ημερών ασφάλισης με τις διατάξεις του 
ν.4332/2015, ενώ, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται μέσω μηχανογραφικού 
συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά τα γνωστά, κρίνουμε όμως χρήσιμο να 
αναφέρουμε τα ακόλουθα: 
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Αρχικά στην οθόνη «Διαχείριση Αίτησης Αναγνώρισης» εισάγεται ο 
Α.Μ.Α. του αιτούντα και στη συνέχεια χωρίς να συμπληρωθεί κανένα από τα λοιπά 
πεδία εισάγεται Ημερομηνία Αίτησης. 

 
Με βάση την δοθείσα ημερομηνία αίτησης το σύστημα Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-

Ε.Τ.Α.Μ. ανατρέχει στον Ανακεφαλαιωμένο Λογαριασμό (πίνακα) ημερών 
ασφάλισης του Μητρώου και ελέγχει τον ασφαλιστικό λογαριασμό της περιόδου του 
προηγούμενου έτους από το έτος υποβολής του αιτήματος. 

Π.χ. εάν Ημερομηνία Αίτησης : 26/4/2016, τότε η κρίσιμη περίοδος είναι 
1/1/2015 έως 31/12/2015. 

  
Στη συνέχεια, χωρίς να συμπληρωθεί κανένα από τα λοιπά πεδία, εισάγεται 

Κωδικός Είδους Αναγνώρισης : 48, που αφορά την συγκεκριμένη αναγνώριση και 
τότε, στο πεδίο Στοιχεία Ασφαλισμένου, με βάση την ημερομηνία αίτησης, 
συμπληρώνεται αυτόματα και κλειδώνει ο Συνολικός χρόνος από …… έως ……. και 
πραγματοποιείται αυτόματα μέσω συστήματος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ο έλεγχος της 
ήδη υπάρχουσας ασφαλιστικής ιστορίας ώστε να  υπολογιστούν οι υπολειπόμενες 
ημέρες μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση 
ασφαλιστικής ικανότητας. 

 
Με δεδομένο την προϋπόθεση της συμπλήρωσης πενήντα (50) ημερών 

ασφάλισης το προηγούμενο έτος (παρ.1Α του άρθρου 31 του α.ν.1846/51, ως ισχύει, 
μετά την προσθήκη της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.4369/2016) εάν, ο αιτών έχει 
πραγματοποιήσει από παροχή εργασίας, λιγότερες των πενήντα ημερών, το σύστημα 
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  υπολογίζει την διαφορά και συμπληρώνεται αυτόματα το 
τελευταίο πεδίο με  την  Περίοδο (αναγνώρισης) από ……. έως…….. σύμφωνα με 
τον χρόνο ασφάλισης που υπάρχει χωρίς δυνατότητα παρέμβασης του χρήστη. 

 
Εάν ο αιτών έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται 

την υπό κρίση περίοδο, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και η διαδικασία έκδοσης 
αναγνωριστικής απόφασης δεν δύναται να συνεχιστεί. 

   
Στο πεδίο Τρόπος πληρωμής η μόνη επιτρεπτή τιμή είναι : 01 εφάπαξ 

εξόφληση. 
 
Στη συνέχεια υποχρεωτικά ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο 

Ασφαλιστική Ιστορία, οπότε εμφανίζεται η ασφαλιστική ιστορία όπως αντλείται 
αυτόματα από τον Ανακεφαλαιωμένο Λογαριασμό (πίνακα) ημερών ασφάλισης του 
Μητρώου και οι υπολειπόμενες ημέρες προς αναγνώριση, χωρίς δυνατότητα 
παρέμβασης του χρήστη, και με F10 καταχωρείται η σχετική απόφαση στο σύστημα 
Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και παράγεται η εκτύπωσή της. 

 
Τέλος, για τις λοιπές ενέργειες (όπως, έγκριση απόφασης, κοινοποίηση, 

έκδοση γραμματίου είσπραξης) ακολουθούνται τα γνωστά βήματα, όπως στις λοιπές 
αναγνωρίσεις.  

 
Συν/να: 12 φύλλα 

                                                                                                  Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                                                    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

                                                                                            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    
     & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ         
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ΠΙΝΑΚΑΣ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 

1. Γραφείο κ. Διοικητή 
2. Γραφείο κ.κ. Υποδιοικητών 
3. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 
4. Γραφείο κ.κ. Συντονιστών 
5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών 
Σταδίου  29, 101 10 Αθήνα 

 6. Όλα τα Υπουργεία – Διευθύνσεις Διοικητικού 
(για άμεση ενημέρωση αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., 
Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων κ.λ.π.) 

 7. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

 8. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών 
Υπηρεσιών 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

 9. Επιτροπή Διαχείρισης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

10. Επιχειρησιακή Ομάδα Μητρώου 
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

11. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  
Πατησίων 12, 106 77 Αθήνα 

12. Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) 
Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα 

13. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

    
                          ΠΡΟΣ : 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................... 
 
 
ΟΝΟΜΑ       : .................................................................... 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ : ................................. 
 
 
ΟΔΟΣ          : ..................................................................... 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ : ..................................................................... 
 
 
ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ........................................................... 
 
 
ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ : .................................................... 
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : .................................................................. 
 
 
 
Α.Φ.Μ.      : ………………………………………………….. 
 
 
Α.Μ.Κ.Α.  : ............................................................................. 
 
 
Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : .................................................. 
 

 
Το ………………………………….  
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ............................... 
………………………………………. 
(Υποκ/μα τόπου κατοικίας) 
Τμήμα Εσόδων 
 
 

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση  ημερών ασφάλισης 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις της παρ. 23, εδαφ. 
4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015,  
 
Παρακαλώ να αναγνωρίσετε τις ημέρες 
ασφάλισης που μου υπολείπονται μέχρι την 
συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων 
απόκτησης ασφαλιστικής ικανότητας από 
το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις 
αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις 
προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια νόμιμης 
παραμονής μου στην χώρα. 

 
 
                

                                            
Ο/Η Αιτ……. 

 
 

............................................................................201…. 
 
 
Συνημμένα : 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ πρόσθετα του αιτήματος  
 
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών/τούσα δεν έχει 

ασφαλιστικό δεσμό με άλλον φορέα πλην του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ..  
2. Διαβατήριο (έστω και εάν αυτό έχει λήξει)  
3. Πρωτότυπη βεβαίωση τύπου Α΄ χορηγηθείσα για Εξαιρετικούς Λόγους (Γ.1.3.) ή 

(Γ.1.4.). 
 
 
 
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

 
 
Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ  

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
 
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ. – Τ.Κ. –  ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ 

 
 
: 

 
 
............................................................................. 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 
: 

 
............................................................................. 

 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ : 
 

 
Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο 
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2947
3 Νοεμβρίου 2014

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή 

ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά 
ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων 
για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρί−
των χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών 
θεμάτων. ................................................................................................ 1

Συμπλήρωση − τροποποίηση καταστατικού της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιω−
αννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.). ......................................................................... 2

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο 
της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Νεμέας Νο−
μού Κορινθίας. .................................................................................. 3

Ορισμός έξι (6) Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέ−
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. .............. 4

Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βο−
ρείου Αιγαίου και ανάθεση τομέων ευθύνης. ........ 5

Ένταξη υπηρετούντος ΕΤΕΠ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη−
τισμού. ..................................................................................................... 6 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 51738 (1)
Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή 

ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά 
ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για 
την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χω−
ρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 

παρ. 6 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας Μετανά−
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 
Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Τη με αριθμό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Γεώργιο Ντόλιο.

4. Τη με αριθμό 22365/97/5.7.2013 (ΦΕΚ 1667 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασίλειο Κεγκέρογλου.

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελά−
χιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά διετία ή τριε−
τία που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων 
χωρών, προκειμένου να πληρείται η προϋπόθεση για 
ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4251/2014 καθορίζεται για το διάστημα 
από 1.10.2014 έως 30.9.2015 ως εξής:

1.α. Για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτο−
χοι αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργα−
σίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθε−
ρούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής 
υπηρεσιών ή έργου, απαιτείται η συμπλήρωση, του 
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παρά−
γραφο 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (179 Α΄), 
όπως ισχύει ή της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του 
ν 3863/2010 (115 Α΄), ανάλογα με το είδος της απα−
σχόλησης τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέ−
σεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής 
κάλυψης σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στην 
ασφαλιστική νομοθεσία.

β. Εάν πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών 
διαμονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η ασφα−
λιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα εξαίρεσης από 
την υποχρέωση ασφάλισης σε δημόσιο ασφαλιστι−
κό φορέα, προσκομίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα 
ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 
που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 
παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα μνημονεύε−
ται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα 
εξαίρεσης.
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2. Τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων 
χωρών που είναι συντηρούμενα (προστατευόμενα) και 
κατέχουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση 
καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο 
παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένω−
ση ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, 
στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άμεσα 
ασφαλισμένου) και προσκομίζουν, κατά την ανανέωση 
της άδειας διαμονής τους για τον ίδιο λόγο, οικογενει−
ακό βιβλιάριο υγείας.

3. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενημέρω−
σης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 
για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων της 
παρούσης δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών 
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες 
τρίτων χωρών.

4. Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχεται 
και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν την 
δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή 
προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική νομοθεσία 
παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

5. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας 
καταργούνται οι διατάξεις της αριθ. 15055/546/2011 (ΦΕΚ 
1886) όμοιας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

F

    Αριθμ. 64884/13248 (2)
Συμπλήρωση − τροποποίηση καταστατικού της Δημο−

τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννί−
νων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 107, 108, 109, 214, 

225, 226, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως σήμερα ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005), 
όπως σήμερα ισχύουν, που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1−5 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 
191/Α΄/23−8−1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχει−
ρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4 και 255 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Τα Π.Δ. 1180/1980 (ΦΕΚ 303/Α΄/30−12−1980) και 
354/1985 (ΦΕΚ 129/Α΄/9−7−1985), που αφορούν τη σύστα−
ση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.).

7. Την υπ’ αριθμ. 7064/4−4−2003 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 549/Β΄/8−5−2003) 
«Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων».

8. Την υπ’ αριθμ. 18664/4202/24−3−2008 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 634/
Β΄/10−4−2008) «Τροποποίηση της συστατικής πράξης 
της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων».

9. Την υπ’ αριθμ. 14343/3632/17−4−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 1424/Β΄/30−4−2012) «Τροποποίη−
ση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.)».

10. Την υπ’ αριθμ. 326/138/18−1−2013 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 240/Β/8−2−2013) «Τροποποίηση 
της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.)».

11. Την 487/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ιωαννίνων με την οποία αποφασίζεται η τρο−
ποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Δημο−
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων 
(Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 487/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ιωαννίνων, με την οποία τροποποιείται 
η συστατική πράξη της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων, ως προς το 
άρθρο 9 αυτής, η οποία έχει ως ακολούθως:

Η επιχείρηση θα διοικείται από 11/μελες Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από:

1. Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, από τους 
οποίους ο ένας (1) θα ανήκει στη μειοψηφία, που ορίζο−
νται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Τρεις (3) δημότες ή κατοίκους που έχουν πείρα και 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης, που 
ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τους οποίους 
ο ένας θα είναι μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ιωαννίνων, ο οποίος θα οριστεί από το φορέα του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος θα 
οριστεί από το φορέα του.

Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 1180/80 (ΦΕΚ 303/Α΄/
30−12−1980). 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ιωαννιτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 10 Οκτωβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2050
18 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλά−
δα για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύ−
ματα αναγνωρισμένα από το κράτος, τα οποία 
έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, τα 
οποία είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας. .. 1

Παράταση ισχύος της με αριθμό 51738/2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης. ............................................................. 2

Καθορισμός διαδικασίας προκαταβολών από το λο−
γαριασμό του Δημοσίου για την υλοποίηση της με 
αριθμό HOME/2014/AMIF/AG/EMAS/08/GR συμφω−
νίας Χρηματοδότησης με επικεφαλής την Υπηρε−
σία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης  ................................................. 3  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 61221/15 (1)
 Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής πολιτών τρί−

των χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για 
φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανα−
γνωρισμένα από το κράτος, τα οποία έχουν συνά−
ψει σύμβαση συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, τα οποία είναι ανα−
γνωρισμένα από τη Χώρα μας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 136 παρ. 9 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

γ) Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

δ) Του Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. Υ14/29.08.2015 απόφαση της Πρωθυπουρ−
γού (Β΄ 1866) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα.

3. Την με αριθ. Υ18/29.08.2015 απόφαση της Πρωθυ−
πουργού (Β΄ 1866) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Μαρίνα Λαμπράκη−Πλάκα.

4. Την αναγκαιότητα ρύθμισης της δυνατότητας εισό−
δου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, σπουδαστών 
σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες 
τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτη−
ση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναγνωρισμένα 
από το κράτος, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος δια−
βατηρίου και έχουν λάβει αντίστοιχη εθνική θεώρηση 
εισόδου. Τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της 
παρούσης, θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση συ−
νεργασίας αντιστοίχησης εκπαιδευτικών μονάδων με 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού, στα 
οποία περιλαμβάνονται Τμήματα Μουσικών Σπουδών, 
και είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας. 

2. Ως αναγνωρισμένα από την Χώρα μας θεωρούνται 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που περιλαμβά−
νονται στον σχετικό κατάλογο του Διεπιστημονικού 
Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 3. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής κα−
τατίθεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αι−
τούντος.

24453

ΑΔΑ: 68ΑΧ4691ΩΓ-978



24454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

4. Η άδεια διαμονής χορηγείται άπαξ με διάρκεια ισχύ−
ος μέχρι ένα έτος και δεν μπορεί να ανανεωθεί για 
κανέναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014.

5. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το αρμόδιο 
μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει 
αμελλητί και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την διακοπή της φοίτησης την αρμόδια υπηρε−
σία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου αυτή να προβεί 
στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη 
του σχετικού αιτήματος.

6. Για λόγους διάδοσης της ελληνικής παιδείας και του 
πολιτισμού και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας οι 
προξενικές αρχές της Χώρας μας, παρέχουν κάθε δυνα−
τή διευκόλυνση για την προσέλκυση σπουδαστών από 
το εξωτερικό για φοίτηση στα ανωτέρω Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, και δύνανται να διενεργούν οποιονδήποτε 
έλεγχο κρίνουν αναγκαίο για την αποτροπή φαινομένων 
καταστρατήγησης του σκοπού της παρούσας. 

Άρθρο 2

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά 
για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και άδειας 
διαμονής για τον ανωτέρω σκοπό, ως κατωτέρω: 

α. Αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερ−
νήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η άδεια λειτουργίας 
του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο θα 
φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας. 

β. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας του εν λόγω 
μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με Α.Ε.Ι. του εξωτε−
ρικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Χώρα μας.

γ. Βεβαίωση του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, 
με την οποία βεβαιώνεται η εγγραφή του αιτούντος 
στο ίδρυμα, η χρονική διάρκεια των σπουδών και το 
ύψος των διδάκτρων.

δ. Απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα του 
συνόλου των διδάκτρων για το σύνολο της εκπαιδευ−
τικής περιόδου.

2. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω: 

α. Έντυπο αίτησης. 
β. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε 

φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 
είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο 
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή 
ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα 
μας με την προβλεπόμενη εθνική θεώρηση εισόδου. 

δ. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβό−
λου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του 
Ν.4251/2014. 

ε. Αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερ−
νήσεως, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η άδεια λειτουργίας 
του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, στο οποίο θα 
φοιτήσει ο πολίτης τρίτης χώρας. 

στ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας του εν 
λόγω μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος με Α.Ε.Ι. του 
εξωτερικού, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τη Χώρα 
μας.

ζ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφά−
λισης για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμα−

κευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος στην 
Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ−ΠΛΑΚΑ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

F
    Αριθμ. 61227 (2)

Παράταση ισχύος της με αριθμό 51738/2014 κοινής 
υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 

παρ. 6 του Ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 ( 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα».

3. Το με αριθμό 65/2015 (106 Α) Π.δ. «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Τη με αριθμό 51738/2014 (2947 Β) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ελάχιστου αριθ−
μού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος 
ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών 
στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θε−
μάτων»

5. Τη με αριθμό Υ14 /29.08.2015 απόφαση της Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Ιωάννη Μουζάλα» (1866 Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι διατάξεις της με αριθμό 51738/2014 (2947 Β) κοινής 
υπουργικής απόφασης, παρατείνονται για το χρονικό 
διάστημα από 1.10.2015 έως 30.9.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

   Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 76
 9 Ιουλίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας− 

Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ 
σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης 
για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενι−
αίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια 
κράτους−μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαι−
ωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες 
που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμο−
νής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή 
εργασία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Αντικατάσταση του άρθρου 1Α του Κώδικα

Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1Α
Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης 
και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα

1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα θεμε−
λιώνει δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας υπό 
τις εξής προϋποθέσεις:

α) Της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχολεί−
ου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συνέχισης 
παρακολούθησης ελληνικού σχολείου κατά το χρόνο 
υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 2.

β) Της προηγούμενης συνεχούς νόμιμης διαμονής του 
ενός εκ των γονέων του επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν 
από τη γέννησή του. 

Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της ως 
άνω πενταετούς διαμονής, το δικαίωμα κτήσης της ελ−
ληνικής ιθαγένειας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση 
δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής του γονέα.

γ) Της νόμιμης διαμονής των γονέων του και της κα−
τοχής από έναν τουλάχιστον εξ αυτών ενός εκ των 
κατωτέρω τίτλων διαμονής κατά το χρόνο υποβολής 
της δήλωσης – αίτησης της παραγράφου 4:

«γα) άδειας επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων του Π.δ. 150/2006 (Α΄ 160) ή άδεια διαμο−
νής επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 26) ή 
άδεια διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 89 του 
Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει,

γβ) άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς 
διάρκειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (Α΄ 
91), της παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005 (Α΄ 212), 
της παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και 
του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν,

γγ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη 
της Ε.Ε. με βάση τις διατάξεις του Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), 

γδ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρό−
σφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 61/1999 
(Α΄ 63), 96/2008 (Α΄ 152), 114/2010 (Α΄ 195) και 113/2013 (Α΄ 
146), όπως ισχύουν, ή τίτλο διαμονής ανιθαγενούς, 

γε) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
συνοδευομένου από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου 
τύπου (Α.Δ.Ε.Τ.) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομο−
γενούς, 

γστ) άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), 

γζ) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλ−
ληνα ή πολίτη της Ε.Ε. 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να τροποποιούνται, 
αντικαθίστανται ή καταργούνται οι τίτλοι οριστικής δι−
αμονής που αναφέρονται ανωτέρω και να προστίθενται 
νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής. 

2.α. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρ−
μογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλ−
λεται κοινή δήλωση−αίτηση από τους γονείς του τέκνου.
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10. Τυχόν προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικα−
στήριο, δεν απαλλάσσει τον εργαζόμενο πολίτη τρί−
της χώρας από την υποχρέωση να αναχωρήσει από 
την ελληνική επικράτεια μετά το πέρας της μέγιστης 
διάρκειας διαμονής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 18.

11. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις σχετικά με τις θεω−
ρήσεις βραχείας διαμονής καθορίζονται στις σχετικές 
διατάξεις του Κώδικα περί Θεωρήσεων.» 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αναριθμείται σε 
παράγραφο 12.

9. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του 
Ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του Ν. 4052/2012, 
(Α΄ 41), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά και στην 
περίπτωση των εποχικά εργαζόμενων».

10. Στο άρθρο 26 του Ν. 4251/2014 προστίθενται πα−
ράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αρμόδια υπη−
ρεσία για την επιθεώρηση εργασίας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και 
του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει, τηρεί τις αρμοδιότητες 
ελέγχου, επιθεώρησης και τήρησης στοιχείων, όπως 
αυτές του αποδίδονται με την παρ. 2 του άρθρου 2 του 
Ν. 3996/2011, όπως αυτός ισχύει.

6. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης κάθε έτος ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 862/2007, στατιστικά 
στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών, 
στους οποίους χορηγήθηκε θεώρηση εισόδου για το 
σκοπό της εποχικής εργασίας για πρώτη φορά, καθώς 
και για τον αριθμό αυτών, των οποίων η θεώρηση έλαβε 
παράταση ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προη−
γούμενου ημερολογιακού έτους. Οι στατιστικές αυτές 
κατανέμονται ανά ιθαγένεια και εφόσον είναι δυνατόν 
ανά διάρκεια ισχύος της θεώρησης και ανά τομέα επο−
χικής δραστηριότητας.

7. Οι στατιστικές της προηγούμενης παραγράφου 
έχουν περίοδο αναφοράς ένα ημερολογιακό έτος και 
ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι 
μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Το πρώτο 
έτος αναφοράς είναι το 2017.».

11. Στο άρθρο 28 του Ν. 4251/2014 προστίθενται πα−
ράγραφοι ως εξής:

«8. Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν στις αρ−
μόδιες ελληνικές προξενικές αρχές ή στις υπηρεσίες 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη χορήγηση και την παράταση της 
θεώρησης εισόδου για το σκοπό της εποχικής εργασίας.

9. Οι εργοδότες οφείλουν να ενημερώνουν τις υπη−
ρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για 
οποιαδήποτε αλλαγή του καταλύματος του εποχικού 
εργαζόμενου, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος. Εάν διαπιστωθεί 
από τις αρμόδιες αρχές ότι δεν έχει παρασχεθεί κατά−
λυμα ή ότι το κατάλυμα που έχει παρασχεθεί δεν πληροί 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, 
αφενός επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο ύψους 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, αφετέρου ο εργοδότης 
αποκλείεται από τη δυνατότητα μετάκλησης εποχικά 
εργαζόμενου για τα επόμενα πέντε έτη.

10. Οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν παραβεί τις υποχρε−
ώσεις τους κατά τη διάρκεια προηγούμενης μετάκλησης 
για εποχικά εργαζόμενους, δεν μπορούν να υποβάλουν 
νέο αίτημα για μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας πριν 
την πάροδο χρονικού διαστήματος τριών ετών από την 
ημερομηνία διαπίστωσης της αρχικής παραβίασης.

11. Σε περίπτωση ανάκλησης της θεώρησης εισόδου 
για το σκοπό της εποχικής εργασίας για έναν από τους 
λόγους των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ζ΄ της παρ. 2 του άρ−
θρου 18 του Ν. 4251/2014, ο εργοδότης υποχρεούται 
να καταβάλει αποζημίωση στον εποχικά εργαζόμενο 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις. Η ευθύνη καλύπτει όλες τις εκκρε−
μείς υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχει σεβαστεί ο 
εργοδότης, εάν δεν είχε ανακληθεί η θεώρηση εισόδου 
για το σκοπό της εποχικής απασχόλησης.

12. Εάν ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, ο οποίος 
παραβίασε τις διατάξεις του παρόντος, και εφόσον ο 
κύριος εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος υπεργολάβος 
δεν έχουν αναλάβει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας, ο κύριος εργολάβος και κάθε εν−
διάμεσος υπεργολάβος:

α) υπόκειται στις κυρώσεις των παραγράφων 9, 10 και 
11 του παρόντος άρθρου,

β) καταβάλλει κάθε αποζημίωση που οφείλεται στον 
εποχικά εργαζόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 11 
και τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4052/2012, όπως 
ισχύει,

γ) καταβάλλει κάθε καθυστερούμενη οφειλή προς τον 
εποχικά εργαζόμενο, σύμφωνα τα άρθρα 81 και 85 του 
Ν. 4052/2012, όπως ισχύει.

13. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί τη σύμβαση εργα−
σίας του άρθρου 13 του παρόντος υπογεγραμμένη από 
τον ίδιο και τον εργαζόμενο για πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία υπογραφής της και όταν διενεργείται έλεγ−
χος να την επιδεικνύει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.» 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Άρθρο 8
Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014

1. Στην υποπερίπτωση γ΄ του στοιχείου λε΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 του Ν. 4251/2014, αντικαθίσταται η φράση 
«του πολίτη της Ένωσης» με την ορθή «του Έλληνα».

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 4251/2014 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο 
ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό μόνον από 
τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Με κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών, 
και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
καθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία 
σημεία στα σύνορα της χώρας, μέσω των οποίων επι−
τρέπεται η είσοδος προσώπων στο ελληνικό έδαφος 
και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του 
κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδι−
κασία εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων και των 
διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση με την είσοδο 
και την έξοδο προσώπων από τη χώρα. Η επιτήρηση των 
χερσαίων και θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις 
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αρμόδιες για το σκοπό αυτόν αστυνομικές και λιμενικές 
αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών 
διαβάσεων μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για 
εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που καθορίζει 
και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου. 

2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο 
ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης και ενεργείται από τις κατά τό−
πους αρμόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνομικές αρχές.»

3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
Ν. 4251/2014 η παραπομπή στο «Ν. 27/1975 (Α΄ 77)», αντι−
καθίσταται με την ορθή «Ν. 2289/1995 (Α΄ 27), όπως 
ισχύει».

4. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 19 του 
Ν. 4251/2014 απαλείφεται η φράση «των περιπτώσεων» 
και αντικαθίσταται η λέξη «Εσωτερικού» με τη λέξη 
«Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4251/2014 αντικα−
θίσταται η φράση «της παραγράφου 6 του άρθρου 9.» 
με την ορθή «της παραγράφου 4 του άρθρου 9.».

6. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4251/2014, οι 
περιπτώσεις «στ.», «στ.» και «ζ.» αντικαθίστανται με τις 
ορθές «στ.», «ζ.» και «η.» και στην περίπτωση στ΄ μετά 
τη λέξη «υπηρεσίες» διαγράφεται η φράση «του άρθρου 
19,» και αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 19 και 19Α.». 

7. Η παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4251/2014 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«1. Οι πράξεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρό−
ντος Κώδικα, δεν υπόκεινται σε προσφυγή νομιμότη−
τας ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.»

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4251/2014 η πα−
ραπομπή στα άρθρα «24 και 25», αντικαθίσταται με την 
ορθή «32 και 33».

9. Στην παρ. 5 του άρθρου 44 του Ν. 4251/2014, η πα−
ραπομπή στα άρθρα «37 και 38» αντικαθίσταται με την 
ορθή «32, 33 και 34». 

10. Στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 44 του 
Ν.  4251/2014 αντικαθίσταται η φράση «Εργαστήρια 
Ελευθέρων Σπουδών» με την ορθή «Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης».

11. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 121 του 
Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται η φράση «στην παράγραφο 
2 στοιχείο α΄» με την ορθή «στην παράγραφο 1 στοιχείο 
α΄».

12. Στην παρ. 3 του άρθρου 121 του Ν. 4251/2014 ο 
αριθμός «7» αντικαθίσταται με τον ορθό «6». 

13. Στην παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4251/2014 οι 
αριθμοί «3» και «4» αντικαθίστανται με τους ορθούς 
«2» και «3».

14. Στην παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4251/2014 ο 
αριθμός «7» αντικαθίσταται με τον ορθό «6».

15. Στην παρ. 3 του άρθρου 122 του Ν. 4251/2014 η 
φράση «στο άρθρο 115» αντικαθίσταται με την ορθή 
«στο άρθρο 114».

16. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 123 
του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ο αριθμός «6» με τον 
ορθό «7».

17. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 η παραπομπή στις διατάξεις 
της «παρ. 8 του παρόντος άρθρου», αντικαθίσταται με 
την ορθή «της παρ. 7 του παρόντος άρθρου».

18. Στην παρ. 14 του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014, η 
φράση «άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση θ΄του Ν. 3386/2005» 
αντικαθίσταται με την ορθή «άρθρο 44 παρ. 1 περίπτωση 
η΄ του Ν. 3386/2005».

19. Η παράγραφος 2 του άρθρου 139 αντικαθίστα− ται 
ως εξής: 

«Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4251/2014, διατηρούνται 
σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 
και 89 (παράγραφοι 1−3) του Ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, 
οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3536/2007 (Α΄ 42), οι 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 
(Α΄ 138), το Π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), η υπ’ αριθμ. 23443/2011 
(Β΄ 2225) κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και οι κα−
νονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση 
της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 3 του άρθρου 5, 
καθώς και της παρ. 5 του άρθρου 73 του Ν. 3386/2005, 
όπως ισχύουν.»

20. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ του άρθρου 6 του 
Ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επι−
τροπή λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το βαθμό ένταξης 
του ενδιαφερόμενου στη χώρα.» 

21. Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών 
τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγμα−
τοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις 
στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. 

Αναλόγως του ύψους και των χαρακτηριστικών της 
επένδυσης, μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν 
στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, συμπερι−
λαμβανομένων των επενδυτών, για την υλοποίησή της 
και λειτουργία της.

2. Με εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού, η οποία αφορά το χαρακτηρισμό της 
επένδυσης και τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας δι−
αμονής, μπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή 
πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για την υλοποίηση 
και λειτουργία της επένδυσης. 

3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 
καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της 
παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην 
ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής των εν−
διαφερομένων η οποία εντός μηνός τα διαβιβάζει στη 
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

Η ανωτέρω υπηρεσία εντός μηνός εξετάζει την αίτηση 
και διαβιβάζει στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική 
εισήγηση προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες 
εθνικές θεωρήσεις εισόδου. 

Η αρμόδια προξενική αρχή σε περίπτωση καθυστέρη−
σης διαβίβασης της σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης 
Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, δύναται να χορηγεί 
της απαιτούμενες σχετικές άδειες θεωρήσεις εισόδου.

4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση 
εισόδου για την πραγματοποίηση επένδυσης χορηγείται 
άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταε−
τής και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα κάθε φορά, 
εφόσον συνεχίζεται η υλοποίηση της επένδυσης ή η 
λειτουργία αυτής μετά την ολοκλήρωσή της. 

5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 70, να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς 
τους στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογε−
νειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια 
διαμονής των συντηρούντων. 

6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδο−
ση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής 
για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι 
η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χω−
ρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιού−
νται από ημεδαπές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν ή 
από πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη νομίμως 
στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για 
ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα. 

8. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται 
«Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και 
στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα 
του κατόχου.» 

22. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
Ν. 4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών που 
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, 
υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε ημεδαπές εταιρείες, 
επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή εταιρεία απασχολεί 
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους.» 

23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 19

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, κατά περίπτωση, μπορεί κατ’ εξαίρεση να 
χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πο−
λίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και 
αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς 
με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους 
μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοι−
πούς λόγους του παρόντος Κώδικα. Αίτημα χορήγησης 
άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφό−
σον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκο−
μίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από 
ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν 
την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο διαμονής, 
ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου 
η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ 
της υποβολής της αίτησης και (γ) έγγραφα που στοι−
χειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με 
τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή 
του εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατ’ εξαίρεση 
δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α΄ ή β΄ 
εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με 
έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγο−
νός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον 
συνεχή έτη. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον 

ο πολίτης τρίτης χώρας κατείχε άδεια διαμονής στην 
Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία 
δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, δεν 
απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείο γ΄ εγγράφων. 
Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης, μπορεί να καθορίζει τα έγγραφα 
βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή 
συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα, καθώς και 
να ορίζει περιοριστικά τους λόγους παραπομπής στις 
Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος. 

2. Η άδεια διαμονής στην περίπτωση που ο αιτών 
δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την 
περίπτωση β΄ του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης 
παραγράφου, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αρμόδια 
υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων της παρούσας 
παραγράφου είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυν−
σης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην περίπτωση 
υποβολής αιτήσεων αυτής της παραγράφου, η αρμόδια 
υπηρεσία ελέγχει κατά την υποβολή των δικαιολογη−
τικών τη συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων 
εξέτασης των αιτήσεων. Σε περίπτωση συμπλήρωσης 
των τυπικών προϋποθέσεων, η υποβολή της αίτησης 
κωλύει την έκδοση απόφασης επιστροφής σύμφωνα 
με το άρθρο 21 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Σε περίπτωση 
που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης 
της αίτησης, μόνη η κατάθεση αίτησης για χορήγηση 
άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό−
ντος άρθρου, δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή των 
αιτούντων για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την 
εξέταση του φακέλου και εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 21 επ. του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7). 

3. Η άδεια διαμονής στην περίπτωση που ο αιτών 
κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την πε−
ρίπτωση β΄ του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης 
παραγράφου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αρμόδια υπηρεσία για 
την υποβολή των αιτήσεων της παρούσας παραγράφου 
είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδα−
πών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης της χώρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την 
παραλαβή των αιτήσεων της κατηγορίας αυτής, εφό−
σον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίω−
ση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 8 του παρόντος. 

4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του πα−
ρόντος άρθρου είναι: i) η κατοχή διαβατηρίου, έστω 
και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και 
στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυνα−
μίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, 
εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης 
αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας 
Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του 
Ν. 4251/2014, 

ii) η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) 
ευρώ. Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων της παρα−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται επιπλέον 
η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με 
την περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του παρόντος κώδικα, 
είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του 
συζύγου. Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι 
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ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε 
εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προ−
κειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας. 

5. Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου παρέ−
χουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης 
στην εξαρτημένη εργασία − παροχή υπηρεσιών ή έρ−
γου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής 
δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που 
ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής κατείχε προ−
ηγουμένως άδεια διαμονής η οποία του επέτρεπε την 
άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και 
η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για 
την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγουμένου 
εδαφίου θα εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων 
ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική 
δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 138 παρ. 7 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80). 

6. Σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να 
χορηγείται άδεια διαμονής από τον Υπουργό Εσωτε−
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 
134 του παρόντος, όταν δεν πληρούνται οι οριζόμενες 
από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου προϋποθέσεις και οι αιτούντες με κίνδυνο της 
ζωής τους, προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, 
προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες 
του ανθρωπισμού. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής σε 
πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογημένα συντρέ−
χει δημόσιο συμφέρον, το οποίο δύναται να προκύπτει 
κατά τεκμήριο από διμερείς συμφωνίες ή σε συγκεκριμέ−
νες περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τομείς εξωτερικής 
πολιτικής, άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, οικονομίας 
και ανάπτυξης, επενδύσεων, εκπαίδευσης, πολιτισμού 
κατόπιν εισήγησης του κατά περίπτωση αρμόδιου δη−
μόσιου φορέα. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον 
πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό δι−
άστημα έως δύο ετών και μπορεί να ανανεώνεται για 
ισόχρονο διάστημα. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας 
μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογέ−
νειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή 
τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με 
την άδεια διαμονής του συντηρούντος.»

24. Μεταβατική Διάταξη
Αιτήσεις για εξαιρετικούς λόγους που υποβλήθηκαν 

και εκκρεμούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης μέχρι τη δημοσίευση του παρό−
ντος, εξετάζονται από την αρχή στην οποία υποβλήθη−
καν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
19 του Ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

25. Στο Ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο «19Α» ως εξής:

«Άρθρο 19Α
Χορήγηση άδειας διαμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής 
για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων 
χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε 
κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Σε θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν υπάγονται 
στις διατάξεις των άρθρων 49−53 του Ν. 4251/2014 εφό−
σον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισμού από τον 
αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Η διάρκεια ισχύος της 
αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα 
εξαρτημένης εργασίας−παροχής υπηρεσιών ή έργου και 
μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη μόνο 
με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η σχετική ποινική 
διαδικασία. Εάν δεν εκκρεμεί ποινική διαδικασία η άδεια 
διαμονής ανανεώνεται μόνο για ένα έτος.

β. Σε θύματα και ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματι−
κών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 81Α, 
187, 187Α, 309 και 310 ΠΚ και στα άρθρα 1 και 2 του 
Ν. 927/1979 (Α΄ 139) όπως ισχύει ή τιμωρούνται σε βαθμό 
κακουργήματος και τελούνται σε βάρος της ζωής, της 
υγείας, της σωματικής ακεραιότητας, της περιουσίας, 
της ιδιοκτησίας και της προσωπικής και γενετήσιας 
ελευθερίας εφόσον έχει διαταχθεί για αυτές προκαταρ−
κτική εξέταση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να 
τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να εκδοθεί τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέ−
σεων διαπιστώνεται με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών. Η πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κοι−
νοποιείται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται 
σε θεραπευτική αγωγή η άδεια διαμονής εξακολουθεί 
να χορηγείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θε−
ραπεία τους. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής 
είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας−
παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται 
κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες 
προϋποθέσεις. 

γ. Σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας, κατά τα οριζό−
μενα στο Ν. 3500/2006 (Α΄ 232). Η διάρκεια της αρχικής 
άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται 
κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες 
προϋποθέσεις. Ισόχρονη άδεια διαμονής χορηγείται και 
στα ανήλικα τέκνα των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας ή στον ενήλικα που ασκεί την επιμέλεια των ανη−
λίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον αυτός 
δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο δράστη 
του εγκλήματος. Στους ενηλίκους που κατέχουν άδεια 
διαμονής κατά την παρούσα περίπτωση, παρέχεται το 
δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας−παροχής υπηρεσιών 
ή έργου.

δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν 
είτε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε 
ως ανήλικοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 
του Ν. 4052/2012. Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι 
κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας 
των νόμιμα απασχολούμενων εργαζόμενων, έχοντας 
σοβαρή επίπτωση στην υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζόμενων και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιο−
πρέπεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδίως διακρίσεις 
λόγω φύλου.

Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια. 
Ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 89 
του Ν. 4052/2012. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν ανα−
νεώνεται ή ανακαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 7 
του ίδιου άρθρου. 

ε. Σε πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά 
νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, όπως 
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