
ΝΟΜΟΣ 2910/2001 

Τίτλος: Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 
Ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 

Άρθρο 1 Ορισµοί 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Για την εφαρµογή των διατάξεων 
του νόµου αυτού: α. Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική 
ιθαγένεια ή που δεν έχει ιθαγένεια. β. Πρόσφυγες είναι οι αλλοδαποί που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 περί του νοµικού καθεστώτος των 
προσφύγων και του συναφούς Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, στους οποίους 
έχει αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα από τις αρµόδιες αρχές.  

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 
  
1. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες κατηγορίες 
προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις αυτού: α. Στα 
πρόσωπα των οποίων η είσοδος και η έξοδος, καθώς και η εν γένει κίνηση, διαµονή, 
εγκατάσταση και απασχόληση στο ελληνικό έδαφος ρυθµίζονται από κανόνες του 
κοινοτικού δικαίου. β. Στους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες υπάγονται στις ειδικές διατάξεις 
που τους αφορούν, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόµου αυτού. 
Πρόσφυγας συνεχίζει να υπάγεται στο καθεστώς των προσφύγων, έστω και αν εξέλιπαν 
οι λόγοι βάσει των οποίων αναγνωρίστηκε, εφόσον λόγω µακράς διαµονής απέκτησε 
ισχυρούς κοινωνικούς, οικονοµικούς και οικογενειακούς δεσµούς µε τη χώρα. γ. Στα 
πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα 
κατά την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης του 1951. 2. Πρόσωπα που έχουν 
περισσότερες ιθαγένειες, από τις οποίες η µία είναι ελληνική, θεωρούνται ηµεδαποί και 
έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών. Πρόσωπα που έχουν 
περισσότερες ιθαγένειες. στις οποίες δεν συµπεριλαµβάνεται η ελληνική, είναι 
υποχρεωµένα να επιλέξουν µε δήλωσή τους στην υπηρεσία αλλοδαπών και 
µετανάστευσης ιθαγένεια, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό 
έγγραφο του οικείου κράτους. 3. Ευνοϊκότερες ειδικές ρυθµίσεις κρατικών διµερών ή 
πολυµερών συµφωνιών υπερισχύουν υπό τον όρο της αµοιβαιότητας.  

Άρθρο 3 Σηµεία εισόδου - εξόδου 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΣΕΩΝ 1. Κάθε 
άτοµο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό µόνο 
από τις ελεγχόµενες µεθοριακές διαβάσεις. 2. Με απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας 
Τάξης, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Αµυνας, 
Εξωτερικών, Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι αερολιµένες, οι 
λιµένες και τα σηµεία στα σύνορα της χώρας, µέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος 
προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό. 3. Η είσοδος και η έξοδος εκτός 
των µεθοριακών διαβάσεων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να επιτραπεί κατά 



περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, που 
καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.  

Άρθρο 4 Αστυνοµικός έλεγχος 
  
1. Κάθε άτοµο που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχεται από αυτό, υποβάλλεται 
σε αστυνοµικό έλεγχο κατά την άφιξη και την αναχώρησή του. 2. Ο αστυνοµικός 
έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό 
ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και ενεργείται από τις κατά 
τόπους αστυνοµικές αρχές. 3. Με απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Αµυνας, 
Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, και Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται το περιεχόµενο του 
αστυνοµικού ή άλλης µορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρµογής 
των δικαστικών και διοικητικών πράξεων, που έχουν σχέση µε την είσοδο και την έξοδο 
προσώπων από τη χώρα. 4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και 
∆ηµόσιας Τάξης, καθορίζονται τα έγγραφα µε τα οποία πρέπει να εφοδιάζονται οι 
αλλοδαποί που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν καθίσταται δυνατός ο 
έγκαιρος εφοδιασµός τους από τις διπλωµατικές αρχές της χώρας τους.  

Άρθρο 5 Θεώρηση εισόδου 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 1. Ο αλλοδαπός που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος απαιτείται να έχει 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις. 2. 
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν, εφόσον αυτό απαιτείται, και θεώρηση εισόδου 
(VISA). 3. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την ελληνική προξενική αρχή του τόπου 
κατοικίας του αλλοδαπού, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν στη δηµόσια τάξη 
και ασφάλεια της χώρας και στη δηµόσια υγεία και έχει διάρκεια τριών µηνών, αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. 4. Αλλοδαποί που δεν έχουν 
υποχρέωση θεώρησης εισόδου επιτρέπεται να εισέρχονται ελεύθερα στο ελληνικό 
έδαφος και να παραµένουν µέχρι τρεις µήνες συνολικά µέσα σε διάστηµα έξι µηνών από 
την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θεώρηση εισόδου 
επιτρέπεται να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων κατά την άφιξη του 
αλλοδαπού στο σηµείο εισόδου, ύστερα από απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. 6. 
Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, ∆ηµόσιας Τάξης και Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης 
θεωρήσεων εισόδου, το είδος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης εισόδου για 
ειδικές περιπτώσεις, καθώς και το κατά περίπτωση επιβαλλόµενο τέλος χαρτοσήµου.  

Άρθρο 6 ∆ιέλευση αλλοδαπών 
  
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου δεν συνιστά είσοδο στο ελληνικό έδαφος η 
παραµονή αλλοδαπού στη ζώνη διερχοµένων αερολιµένος ή λυµένος της χώρας µε 
σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή, µε το ίδιο ή άλλο αεροσκάφος ή πλοίο. 
2. Για την παραµονή στη ζώνη διερχοµένων δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου. Με 



απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης επιτρέπεται για λόγους γενικότερου δηµόσιου 
συµφέροντος ή δηµόσιας τάξης και ασφάλειας να ορισθεί θεώρηση για διερχόµενους 
επιβάτες, πολίτες ορισµένων χωρών. 3. Ο αλλοδαπός που παραµένει στη ζώνη 
διερχοµένων υποχρεούται να αναχωρήσει. Αν δεν αναχωρήσει, επιβιβάζεται σε 
αεροσκάφος ή πλοίο, µε φροντίδα της αστυνοµικής αρχής. Οι αερολιµενικές ή λιµενικές 
αρχές είναι υποχρεωµένες να συνδράµουν, εφόσον τους ζητηθεί. 4. Τα πρόσωπα που 
παραµένουν στη ζώνη διερχοµένων υπόκεινται στον έλεγχο που κρίνεται αναγκαίος από 
τις αρµόδιες αστυνοµικές, τελωνειακές, λιµενικές και υγειονοµικές αρχές. 5. Οι 
ελληνικές αρχές ελέγχου µπορεί να υποχρεώσουν σε άµεση αναχώρηση διερχόµενο 
αλλοδαπό, αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου, εφόσον απαιτείται, και 
εισιτήριο για τη συνέχιση του ταξιδιού του, τόσο για τη χώρα προορισµού, όσο και τις 
ενδιάµεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ' ανάγκη θα διέλθει.  

Άρθρο 7 Αρνηση εισόδου 
  
1. Ο πρόξενος µπορεί να αρνηθεί, χωρίς αιτιολογία, τη χορήγηση θεώρησης εισόδου. 
Αιτιολογία απαιτείται αν ο αλλοδαπός είναι σύζυγος, ανήλικο τέκνο ή γονέας πολίτη 
Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 2. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου µπορούν να 
απαγορεύσουν την είσοδο στην Ελλάδα αλλοδαπού που έχει θεώρηση εισόδου, εφόσον 
διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο αυτού συντρέχει µία τουλάχιστον από τις παρακάτω 
περιπτώσεις: α. περιλαµβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών, για τους οποίους 
υπάρχει απαγόρευση εισόδου σύµφωνα µε το άρθρο 49 του νόµου αυτού, β. η είσοδός 
του µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία, 
σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και τον Π.Ο.Υ., γ. το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό 
έγγραφο που κατέχει δεν εξασφαλίζει την επάνοδό του στη χώρα προέλευσης ή 
καταγωγής του ή σε τρίτη χώρα, δ. έρχεται µε σκοπό να παραµείνει στην Ελλάδα για 
λόγο για τον οποίο απαιτείται η έκδοση άδειας παραµονής και δεν έχει ακολουθήσει τη 
νόµιµη διαδικασία, ε. δεν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για να δικαιολογήσει το σκοπό 
του ταξιδιού του και τα αναγκαία για τη συντήρησή του οικονοµικά µέσα. Είναι όµως 
δυνατόν ηµεδαπός, µε δήλωση υποδοχής που συντάσσεται σε ειδικό προς τούτο έντυπο 
και κατατίθεται ως δικαιολογητικό στις αρµόδιες για την έκδοση των θεωρήσεων ή τον 
διαβατηριακό έλεγχο αρχές, να αναφέρει το σκοπό του ταξιδιού του αλλοδαπού και να 
εγγυηθεί µε την κατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού, που 
καλύπτει τις δαπάνες τυχόν επαναπροώθησής του ή απέλασής του και ποσού ίσου µε 
τριµηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη µέρους ή του συνόλου 
των αναγκαίων για τη συντήρησή του εξόδων. 3. Αλλοδαπός που έχει εισέλθει στην 
Ελλάδα από τη ζώνη διερχοµένων και δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα 
προορισµού, δεν γίνεται δεκτός για επανείσοδο, εάν δεν πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις 
του παρόντος νόµου, εφόσον κατά την επιστροφή του µεσολάβησε είσοδός του σε τρίτη 
ενδιάµεση χώρα. 4. ∆εν επιτρέπεται η απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα προσώπου που 
αποδεικνύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια, και αν ακόµη στερείται διαβατηρίου ή 
άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου.  

Άρθρο 8 Χορήγηση και ανανέωση άδειας παραµονής 
  



1. Αλλοδαπός που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους 
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, µπορεί να ζητήσει άδεια παραµονής για τον ίδιο 
λόγο, εφόσον πληροί τις προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν προϋποθέσεις. "Όταν 
πρόκειται για ανανέωση άδειας διαµονής, που αφορά διαφορετικό εργασιακό καθεστώς 
από εκείνο για το οποίο έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια και πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις του νόµου, δεν απαιτείται η αντίστοιχη για το σκοπό αυτόν ειδική 
θεώρηση εισόδου. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά τους κατόχους άδειας διαµονής για τους 
λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 10-18, 34, 35, 36, 37 παρ. 6α και β, 
37 παρ. 7α, εφόσον οι κάτοχοί τους εισήλθαν στην Ελλάδα ειδικά για το σκοπό αυτόν. 
Άδειες διαµονής, που χορηγήθηκαν µε βάση το άρθρο 37 παρ. 1 και 4 περιπτώσεις γ' και 
δ' καθώς και 37 παρ. 7β, δεν µπορούν να ανανεωθούν για λόγο διαφορετικό από αυτόν, 
για τον οποίο είχαν αρχικώς χορηγηθεί". 2. Η άδεια παραµονής αλλοδαπού χορηγείται 
για συγκεκριµένο σκοπό, ο οποίος αναγράφεται στην αίτηση. 3. Ο αλλοδαπός που 
επιθυµεί τη χορήγηση άδειας παραµονής στην Ελλάδα οφείλει, δύο τουλάχιστον µήνες 
πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου 
κατοικίας ή διαµονής του αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραµονής. 4. Μαζί µε την 
αίτηση πρέπει να καταθέτει αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου µε 
τη θεώρηση εισόδου και τα λοιπά προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο δικαιολογητικά. 
5. Ο δήµος ή η κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα 
διαβιβάζει µαζί µε την αίτηση του αλλοδαπού στην αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία 
αλλοδαπών και µετανάστευσης. Η υπηρεσία αυτή εξετάζει την αίτηση µέσα σε ένα µήνα 
από την περιέλευσή της σε αυτήν και, αφού λάβει υπόψη τους λόγους που αφορούν στη 
δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη σε 
συγκεκριµένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης. "Η εξέταση 
λόγων που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας δεν αποτελεί 
προαπαιτούµενο στοιχείο για την ανανέωση της άδειας διαµονής του αλλοδαπού µε 
εξαίρεση τη µετατροπή της σε αορίστου χρόνου διαρκείας. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης των Περιφερειών υποχρεούνται στο τέλος κάθε µήνα να 
αποστέλλουν στις κατά τόπους αστυνοµικές διευθύνσεις του Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης καταστάσεις µε τα ακριβή στοιχεία των αλλοδαπών των οποίων ανανεώθηκαν οι 
άδειες διαµονής. Η ύπαρξη λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας που προκύπτουν από 
την έρευνα των κατά τόπους αστυνοµικών διευθύνσεων αποτελεί νόµιµο λόγο 
ανάκλησης της άδειας διαµονής ανεξαρτήτως του χρονικού σηµείου στο οποίο 
αναφέρονται." *** (βλ. σχόλια) 6. Η κλήση του αλλοδαπού σε συνέντευξη γίνεται µε 
απόδειξη. Μη εµφάνιση του αλλοδαπού δικαιολογείται µόνο για λόγους ανωτέρας βίας. 
Στην περίπτωση αυτήν ο αλλοδαπός καλείται εκ νέου σε συνέντευξη κατά την ίδια πιο 
πάνω διαδικασία. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης, η αίτηση απορρίπτεται. 
7. Η άδεια παραµονής χορηγείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, 
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Μετανάστευσης. 8. Με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στις παραγράφους 3 - 7 αυτού του άρθρου ανανεώνεται η άδεια παραµονής, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο.  

Άρθρο 9 Επιτροπή Μετανάστευσης 
  
1. Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αλλοδαπών και µετανάστευσης συνιστάται τριµελής 
Επιτροπή Μετανάστευσης. η οποία αποτελείται από δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας 



αλλοδαπών και µετανάστευσης, από τους οποίους ο ένας είναι ο προϊστάµενός της, και 
έναν εκπρόσωπο της αστυνοµικής αρχής. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας ορίζονται τα µέλη της Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωµατικά, και ο 
γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. Με όµοια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος ο 
προϊστάµενος της υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης, καθώς και εισηγητής, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου, µε τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της διεύθυνσης 
αλλοδαπών και µετανάστευσης. «Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
µπορεί να συστήνονται σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση αλλοδαπών και µετανάστευσης 
επιπλέον µέχρι δύο τριµελείς Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από δύο 
υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης και έναν εκπρόσωπο της 
αστυνοµικής αρχής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα µέλη της επιτροπής, τακτικά και 
αναπληρωµατικά, και ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του. Με όµοια απόφαση 
ορίζεται ως πρόεδρος ο ένας από τους δύο υπαλλήλους της υπηρεσίας αλλοδαπών και 
µετανάστευσης που είναι µέλη της επιτροπής, καθώς και εισηγητής, χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, από τους υπαλλήλους της διεύθυνσης αλλοδαπών και µετανάστευσης µε τους 
αναπληρωτές τους». 2. Εργο της Επιτροπής Μετανάστευσης είναι η διατύπωση γνώµης 
για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας παραµονής του αλλοδαπού. Η Επιτροπή για να 
σχηµατίσει γνώµη λαµβάνει υπόψη τα προβλεπόµενα από τις επί µέρους διατάξεις του 
παρόντος νόµου στοιχεία και την εν γένει προσωπικότητα του αλλοδαπού.  

Άρθρο 10 Είσοδος για λόγους σπουδών 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 1. Η είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα για σπουδές σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.I.), Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.I.), 
"Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές και Εκκλησιαστικές Σχολικές Μονάδες" Ανωτέρα 
Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), στην 
Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων του Ε.Ο.Τ., σε Τεχνικά Επαγγελµατικά 
Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), σε σχολείο ελληνικής γλώσσας των Πανεπιστηµίων Αθηνών ή 
Θεσσαλονίκης ή στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Θεσσαλονίκης επιτρέπεται, εφόσον 
προηγουµένως λάβει θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν. Στις σπουδές περιλαµβάνονται 
πτυχιακές και µεταπτυχιακές, καθώς και απόκτηση ειδικότητας στην περίπτωση ιατρικών 
σπουδών. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται κατ' έτος, καθορίζεται ο αριθµός των θέσεων ανά σχολή, τµήµα ή 
εκπαιδευτήριο, που θα καταλαµβάνουν οι αλλοδαποί φοιτητές ή σπουδαστές. 3. Για τη 
χορήγηση στον αλλοδαπό θεώρησης εισόδου για σπουδές πρέπει να συντρέχουν οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να έχει γίνει δεκτός σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1. β. Να µπορεί να εξασφαλίσει τα έξοδα των 
σπουδών και της διαβίωσής του στην Ελλάδα. 4. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να έλθει για 
σπουδές στην Ελλάδα οφείλει να προσκοµίσει στο ελληνικό προξενείο του τόπου 
κατοικίας του: α. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, β. βεβαίωση του οικείου 
ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύµατος ότι τον αποδέχεται να εγγραφεί σε αυτό, γ. δήλωση 
ότι έχει εξασφαλίσει τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα για την αντιµετώπιση των δαπανών 



σπουδών και διαβίωσής του στην Ελλάδα, δ. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των 
αλλοδαπών αρχών.  

Άρθρο 11 Χορήγηση άδειας παραµονής 
  
1. Αλλοδαπός που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα µπορεί να 
ζητήσει άδεια παραµονής για το σκοπό αυτόν, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: α. έχει εγγραφεί στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, β. διαθέτει επαρκείς 
πόρους για την κάλυψη των εξόδων παραµονής και σπουδών για το χρόνο που καλύπτει 
η άδεια παραµονής, γ. είναι υγιής και ασφαλισµένος για την κάλυψη των εξόδων 
νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης, δ. έχει εξασφαλίσει κατάλυµα. 2. Η 
αίτηση του αλλοδαπού για τη χορήγηση άδειας παραµονής συνοδεύεται από: α. 
βεβαίωση εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυµα, β. στοιχεία από τα οποία προκύπτει 
ότι µπορεί να καλύψει τα έξοδα διαµονής και σπουδών για το χρόνο που καλύπτει η 
άδεια παραµονής, γ. αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος για την κάλυψη 
εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης ή άτι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση, δ. δήλωση, στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση του καταλύµατός του, ε. 
πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή 
κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του I.Κ.Α., ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από 
νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον 
ενδιαφερόµενο αλλοδαπό.  

Άρθρο 12 ∆ιάρκεια της άδειας παραµονής 
  
Η άδεια παραµονής ισχύει για ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο 
διάστηµα. Ο συνολικός χρόνος παραµονής δεν µπορεί να υπερβεί την προβλεπόµενη από 
τις οικείες διατάξεις συνολική διάρκεια σπουδών προσαυξηµένη κατά το ήµισυ. Στο 
χρόνο αυτόν προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας.  

Άρθρο 13 Ανανέωση της άδειας παραµονής 
  
Για την ανανέωση της άδειας παραµονής ο αλλοδαπός οφείλει, δύο τουλάχιστον µήνες 
πριν τη λήξη της, να υποβάλλει στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του 
αίτηση που συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, από την 
οποία να προκύπτει η εγγραφή του και η συµµετοχή του στις εξετάσεις.  

Άρθρο 14 Επαγγελµατική κατάρτιση 
  
1. Επαγγελµατική κατάρτιση για την εφαρµογή του παρόντος είναι η φοίτηση σε 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 
2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά. Της εν λόγω κατάρτισης µπορεί να 
προηγείται ένα προπαρασκευαστικό έτος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας σε Σχολείο 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Ελληνικού Πανεπιστηµίου. 2. Η είσοδος αλλοδαπού στην 
Ελλάδα για κατάρτιση σε δηµόσια ή ιδιωτικά I.Ε.Κ. επιτρέπεται εφόσον ο αλλοδαπός 
γίνει δεκτός από αυτά και χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον Οργανισµό 



Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 3. Η είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα για 
την παρακολούθηση αδιαβάθµητου εκπαιδευτικού επιπέδου προγραµµάτων σε 
εργαστήρια ελεύθερων σπουδών επιτρέπεται, εφόσον ο αλλοδαπός γίνει δεκτός από αυτά 
και η σχετική βεβαίωση του εργαστηρίου ότι γίνεται δεκτός και για τη διάρκεια των 
σχετικών προγραµµάτων θεωρηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης 4. Η θεώρηση εισόδου και η άδεια παραµονής. καθώς και η ανανέωσή 
της χορηγούνται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 
του νόµου αυτού, που εφαρµόζονται αναλόγως.  

Άρθρο 15 Αλλαγή κατεύθυνσης σπουδών 
  
Αλλοδαπός, ο οποίος έχει λάβει θεώρηση εισόδου (VISA) ή άδεια παραµονής για 
σπουδές ή για επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα, µπορεί να αλλάξει εκπαιδευτικό 
ίδρυµα ή δηµόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή 
εργαστήριο ελευθέρων σπουδών, καθώς και κατεύθυνση σπουδών ή επαγγελµατικής 
κατάρτισης, µόνο µία φορά, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση του χρόνου παραµονής που προβλεπόταν για 
τις αρχικές σπουδές».  

Άρθρο 16 Συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα 
  
Αλλοδαποί που µετέχουν σε προγράµµατα ανταλλαγών, σε προγράµµατα συνεργασίας 
µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων, 
οργανισµών "κοινωφελών ιδρυµάτων" και του I. Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για παραµονή στη 
χώρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 13 του νόµου αυτού που 
εφαρµόζονται αναλόγως. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να καθορίζονται οι 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτού του άρθρου. «Σε αλλοδαπούς φοιτητές, που 
συµµετέχουν σε προγράµµατα µε σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείµενο των 
σπουδών τους, χορηγείται άδεια διαµονής, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, ισχύος έως έξι (6) µηνών, µε 
δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον προηγουµένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση 
εισόδου για το σκοπό αυτόν. Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου ο 
αλλοδαπός φοιτητής θα πρέπει να προσκοµίσει στο ελληνικό Προξενείο του τόπου 
κατοικίας του: α) διαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο, β) βεβαίωση του αρµόδιου, 
κατά περίπτωση, φορέα ανταλλαγών, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αλλοδαπός 
γίνεται αποδεκτός στο πρόγραµµα για πρακτική εξάσκηση στο αντικείµενο των σπουδών 
του σε συγκεκριµένη επιχείρηση για ορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 
τους έξι (6) µήνες, γ) πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από τις αρχές της χώρας 
προέλευσης του αλλοδαπού, δ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, ε) στοιχεία από τα 
οποία να προκύπτει ότι είναι ασφαλισµένος καθ' όλη τη διάρκεια παραµονής στην 
ηµεδαπή. Η άδεια διαµονής χορηγείται χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία των 
παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 8 του νόµου αυτού, µε την επίδειξη της ειδικής 
θεώρησης εισόδου και την προσκόµιση του παραβόλου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 71 
του ίδιου νόµου.»  



Άρθρο 17 Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές 
  
Αλλοδαποί που έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων, των 
Σωµάτων Ασφαλείας ή Ακαδηµίες του Εµπορικού Ναυτικού λαµβάνουν άδεια 
παραµονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτές.  

Άρθρο 18 Επαγγελµατική δραστηριότητα αλλοδαπών φοιτητών και σπουδαστών 
  
Αλλοδαποί που έχουν λάβει άδεια παραµονής για λόγους σπουδών, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 8 έως 16 του νόµου αυτού, επιτρέπεται να ασκούν µόνο µερική απασχόληση, 
αφού λάβουν άδεια εργασίας για µερική απασχόληση από το νοµάρχη, που χορηγείται µε 
την επίδειξη της άδειας παραµονής τους. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζονται σε αυτούς 
οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τη µερική απασχόληση.  

Άρθρο 19 Χορήγηση άδειας εργασίας 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα για 
απασχόληση µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη και για 
συγκεκριµένο είδος απασχόλησης, αν του χορηγηθεί άδεια εργασίας από το νοµάρχη. 
"2.α. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται Επιτροπή η οποία αποτελείται από: 1. το 
Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή το ∆ιευθυντή της αρµόδιας Υπηρεσίας Αστικής 
Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ως Πρόεδρο, 2. τον προϊστάµενο του 
Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ. ΕΠΕ.), 3. εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε., 4. εκπρόσωπο 
του Ο.Α.Ε.∆., 5. εκπρόσωπο των εργαζοµένων, 6. εκπρόσωπο των εργοδοτών, 7. 
εκπρόσωπο της ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. ή ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ως τακτικά µέλη µαζί µε τους 
υποδεικνυόµενους, αντίστοιχους, αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή συγκροτείται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και έχει θητεία δύο (2) ετών. Σε 
περίπτωση που δεν υποδειχθούν τα ανωτέρω µέλη εντός τριάντα (30) ηµερών αφ' ότου 
τους ζητηθεί, ο ορισµός γίνεται από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Η Επιτροπή 
καταρτίζει στο τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους έκθεση στην οποία καταχωρούνται οι 
υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναµικό στην Περιφέρεια και οι κενές θέσεις 
εργασίας ανά ειδικότητα και νοµό που µπορεί να καλυφθούν από αλλοδαπούς. Κατά την 
κατάρτιση της έκθεσης λαµβάνονται υπόψη το συµφέρον της εθνικής οικονοµίας, η 
προσφορά εργασίας από ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα 
και η ζήτηση. β. Με βάση αυτή την έκθεση καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εξωτερικών, ο ανώτατος αριθµός αδειών εργασίας που χορηγούνται 
κάθε έτος σε αλλοδαπούς κατά ιθαγένεια, νοµό, είδος και διάρκεια απασχόλησης, καθώς 
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. γ. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται από την Επιτροπή 
στις οικείες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές έως 
ότου συσταθούν τα Γραφεία ευρέσεως εργασίας εξωτερικού της επόµενης παραγράφου. 
δ. Η επιτροπή µε την ίδια διαδικασία µπορεί, κατά τη διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Α. της 
ανωτέρω υπό στοιχείο β' περίπτωσης της παρούσας παραγράφου, να εισηγείται την 
τροποποίηση της, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο, λόγω µεταβολής των συνθηκών. ε. Στον 
Πρόεδρο, τα µέλη και το Γραµµατέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση το ύψος 



της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. στ. Έως την έκδοση της 
Κ.Υ.Α., των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών της ανωτέρω υπό στοιχείο β' περίπτωσης, 
θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου και η υπηρεσία εργασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα ζητά 
την έγκριση του Ο.Α.Ε.∆., η οποία θα δίδεται µετά από έρευνα της αγοράς εργασίας." 3. 
Τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας εξωτερικού καλούν µε ανακοινώσεις τους, που µπορεί 
να δηµοσιεύονται στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τους ενδιαφερόµενους 
αλλοδαπούς να υποβάλλουν αιτήσεις για εργασία στην Ελλάδα. Με βάση τις αιτήσεις 
αυτές καταρτίζουν ονοµαστικές καταστάσεις αλλοδαπών που επιθυµούν να εργασθούν 
ως µισθωτοί στην Ελλάδα και τις αποστέλλουν στον Ο.Α.Ε.∆. και στις υπηρεσίες 
εργασίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 4. Ο εργοδότης για να προσλάβει 
προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια 
υπηρεσία εργασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 5. Αν οι θέσεις που ζητούνται δεν 
καλύπτονται από ηµεδαπούς ή αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, ο 
Ο.Α.Ε.∆. µπορεί να εγκρίνει την κάλυψη των θέσεων αυτών από αλλοδαπούς που δεν 
διαµένουν στην Ελλάδα. Αν ο Ο.Α.Ε.∆. εγκρίνει την κάλυψη των θέσεων αυτών από το 
εξωτερικό, ο εργοδότης επιλέγει από τις ονοµαστικές καταστάσεις που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου τους αλλοδαπούς που τον ενδιαφέρουν και 
υποβάλλει αίτηση στο νοµάρχη για τη χορήγηση άδειας εργασίας σε αυτούς. 6. Η αίτηση 
πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα: α. βεβαίωση του εργοδότη ότι θα 
προσλάβει τους συγκεκριµένους αλλοδαπούς και ότι αναλαµβάνει τις δαπάνες διαβίωσής 
τους µέχρι να λάβουν άδεια παραµονής ή, αν δεν τους χορηγηθεί άδεια, µέχρι να 
αναχωρήσουν από τη χώρα, β. εγγυητική επιστολή τράπεζας ποσού ίσου τουλάχιστον µε 
τις τριµηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη των δαπανών τρίµηνης 
διαβίωσης του αλλοδαπού στην Ελλάδα και ποσού που καλύπτει τις δαπάνες 
επαναπροώθησής του ή απέλασής του στη χώρα προέλευσης. «Εφόσον πρόκειται για την 
πρόσληψη αλιεργατών και απασχολούµενων στην αγροτική οικονοµία η εγγυητική 
επιστολή αντιστοιχεί στις µηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.» "7.α. Η άδεια 
εργασίας χορηγείται από τον οικείο νοµάρχη, εφόσον αναφέρεται σε ειδικότητα που 
περιλαµβάνεται στην Κ.Υ.Α. της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
Η χορήγηση της άδειας εργασίας γίνεται ύστερα και από γνώµη της αστυνοµικής αρχής 
του νοµού για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας. β. Ο 
κάτοχος της άδειας εργασίας µπορεί να εργασθεί σε άλλο νοµό της ίδιας ή διαφορετικής 
περιφέρειας µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του 
Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α'), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του 
παρόντος νόµου και εφόσον, προσθέτως, πρόκειται για ειδικότητα, η οποία προβλέπεται 
στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. και δεν έχει καλυφθεί από άλλο ηµεδαπό ή αλλοδαπό 
εργαζόµενο." 8. Η άδεια εργασίας χορηγείται για περίοδο µέχρις ενός έτους και µπορεί 
να ανανεώνεται κάθε φορά για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους. "Μετά την πάροδο 
δύο (2) ετών από τη χορήγηση της αρχικής άδειας, η άδεια εργασίας έχει διετή διάρκεια." 
[Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση είναι η ύπαρξη σύµβασης εργασίας και η 
εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκ µέρους του 
αλλοδαπού. ] Ο αλλοδαπός που επιθυµεί την ανανέωση οφείλει, πριν από τη λήξη της 
άδειας εργασίας, να υποβάλλει αίτηση στο νοµάρχη για ανανέωση µε τα σχετικά 



δικαιολογητικά. «Εάν η σύµβαση εργασίας καταρτίζεται για χρονικό διάστηµα 
µικρότερο του ενός έτους, η άδεια εργασίας, κατά την αρχική της χορήγηση, θα 
χορηγείται για ένα έτος. Μετά την πάροδο έξι ετών η άδεια εργασίας έχει διετή διάρκεια. 
Ύστερα από συνολική δεκαετή παραµονή στην Ελλάδα µπορεί να χορηγείται άδεια 
εργασίας αόριστης διάρκειας.» *** (βλ. σχόλια) 9. Ο νοµάρχης διαβιβάζει την άδεια 
εργασίας στο ελληνικό προξενείο για να δοθεί θεώρηση εισόδου και την κοινοποιεί στην 
υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης. "10. α. Η χορήγηση άδειας εργασίας από την 
αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ισχύει στο πλαίσιο της διάρκειας 
της σε οποιονδήποτε νοµό της χώρας υπό τις εξής προϋποθέσεις: ι. Έχει λυθεί η αρχική 
εργασιακή σχέση και έχει γίνει αναγγελία του λόγου της λύσης της. ιι. Έχει συνάψει ο 
αλλοδαπός νέα σύµβαση εργασίας µε εργοδότη σε άλλο νοµό. ιιι. Έχει γίνει θεώρηση της 
άδειας από την Υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου που θα 
εργασθεί ο αλλοδαπός και για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που υπολείπεται. Με 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τύπος του 
εντύπου της άδειας εργασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια."  

Άρθρο 20 Θεώρηση εισόδου 
  
Για τη χορήγηση σε αλλοδαπό θεώρησης εισόδου για την απασχόλησή του µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας απαιτείται να συγκεντρωθούν στην ελληνική προξενική αρχή του 
τόπου κατοικίας του τα εξής έγγραφα: α. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο και 
πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών. που προσκοµίζει ο αλλοδαπός 
και β. άδεια εργασίας για το συγκεκριµένο αλλοδαπό που διαβιβάζει ο νοµάρχης.  

Άρθρο 21 Χορήγηση άδειας παραµονής  
  
1. Στον αλλοδαπό που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την παροχή εξαρτηµένης 
εργασίας στην Ελλάδα χορηγείται άδεια παραµονής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 
εξής προϋποθέσεις: α. έχει άδεια εργασίας, «β. έχει συνάψει σύµβαση εργασίας, από την 
οποία προκύπτει ότι η αµοιβή του είναι τουλάχιστον ίση µε τις µηνιαίες αποδοχές του 
ανειδίκευτου εργάτη». γ. είναι υγιής και ασφαλισµένος για την κάλυψη εξόδων 
νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού 
ατυχήµατος ή ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, δ. έχει εξασφαλίσει κατάλυµα. 2. Η 
αίτηση του αλλοδαπού συνοδεύεται από: α. άδεια εργασίας, β. σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, γ. αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος για την κάλυψη εξόδων 
νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού 
ατυχήµατος ή ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, δ. δήλωση, στην οποία αναφέρεται η 
διεύθυνση του καταλύµατός του, ε. πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά 
κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του I.Κ.Α., 
ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσηµα. το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και 
την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη 
δηµόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό.  

Άρθρο 22 ∆ιάρκεια και ανανέωση άδειας παραµονής 
  
1. Η άδεια παραµονής για την παροχή εξαρτηµένης εργασίας χορηγείται για ένα έτος και 



µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για όσο χρόνο ισχύει η άδεια εργασίας. Για την 
ανανέωση ο αλλοδαπός οφείλει δύο τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της άδειας 
παραµονής, να υποβάλλει στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του αίτηση και 
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι: α. έχει άδεια εργασίας, β. έχει 
εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, γ. εξακολουθούν να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21. "2. Μετά την πάροδο δύο 
ετών από τη χορήγηση της αρχικής άδειας, η ανανέωση της άδειας διαµονής γίνεται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ανά διετία και έχει ισόχρονη 
διάρκεια. Ύστερα από δεκαετή συνολική παραµονή στην Ελλάδα και υπό τις αυτές 
προϋποθέσεις µπορεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας να 
χορηγείται άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις κατά τα 
λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 8 αυτού του 
νόµου." 3. Ο αλλοδαπός επιτρέπεται να συνάπτει σύµβαση εργασίας µε άλλο εργοδότη 
κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εργασίας και της άδειας παραµονής του. Για τη 
µεταβολή αυτή οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον οικείο νοµάρχη.  

Άρθρο 23  
  
1. Οι διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 22 του νόµου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως 
και στους αλλοδαπούς που επιθυµούν να εισέλθουν στην Ελλάδα για την παροχή 
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. 2. Για την ανανέωση της άδειας εργασίας και της 
άδειας παραµονής των αλλοδαπών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αντί της 
σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου µπορεί να προσκοµίζεται δήλωση 
του εργοδότη ότι θα απασχολήσει τον αλλοδαπό σε συγκεκριµένη εργασία για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή βιβλιάριο ενσήµων ασφαλιστικού οργανισµού, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο αλλοδαπός έχει πραγµατοποιήσει αριθµό ηµεροµισθίων ίσο 
τουλάχιστον µε το µισό των εργάσιµων ηµερών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα 
από την έκδοση της άδειας εργασίας µέχρι την υποβολή της αίτησής του για την 
ανανέωσή της.  

Άρθρο 24 Εποχιακή εργασία αλλοδαπών 
  
1. Εποχιακή εργασία αλλοδαπού είναι η απασχόλησή του στην Ελλάδα για χρονικό 
διάστηµα µέχρι έξι συνολικά µήνες ανά ηµερολογιακό έτος σε τοµέα δραστηριότητας 
που συναρτάται µε το ρυθµό των εποχών, µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου για 
συγκεκριµένο εργοδότη και είδος απασχόλησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο 
αλλοδαπός δεν διατηρεί µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα. 2. Ο εργοδότης που επιθυµεί να 
απασχολήσει αλλοδαπό για εποχιακή εργασία οφείλει να λάβει προηγούµενη έγκριση 
του Ο.Α.Ε.∆. σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος, 
ύστερα από αίτησή του προς την αρµόδια υπηρεσία εργασίας της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από την έναρξη των εργασιών του. Η 
αίτηση διαβιβάζεται στον Ο.Α.Ε.∆. Κατά τα λοιπά η είσοδος και παραµονή αλλοδαπών 
για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα ρυθµίζονται από διµερείς ή πολυµερείς διεθνείς 
συµφωνίες.  



Άρθρο 25 Θεώρηση εισόδου 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Είσοδος για την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής 
δραστηριότητας είναι η είσοδος στη χώρα αλλοδαπού φυσικού προσώπου µε σκοπό την 
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας χωρίς εξάρτηση από κάποιον εργοδότη. 2. 
Επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού στη χώρα, προκειµένου αυτός να ασκήσει ανεξάρτητη 
οικονοµική δραστηριότητα, εφόσον σωρευτικώς: α. διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
άσκηση της δραστηριότητας, β. η δραστηριότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής 
οικονοµίας. 3. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής 
δραστηριότητας υποβάλλεται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του 
αλλοδαπού και συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα: α. οικονοµοτεχνική µελέτη, στην 
οποία περιλαµβάνονται τουλάχιστον το είδος και το ύψος της επένδυσης, καθώς και οι 
πηγές χρηµατοδότησης, β. πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας της χώρας 
προέλευσης, γ. στοιχεία που αποδεικνύουν την επιστηµονική ή τεχνική ή επαγγελµατική 
του κατάρτιση, ως προς τη δραστηριότητα που επιθυµεί να ασκήσει, δ. πιστοποιητικό 
ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών. 4. Η αίτηση µε τα δικαιολογητικά 
διαβιβάζεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης στην περιφέρεια της οποίας 
βρίσκεται ο δήµος ή η κοινότητα, όπου προτίθεται να εγκατασταθεί και να ασκήσει τη 
δραστηριότητα που επιθυµεί. 5. Η υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης εξετάζει την 
σκοπιµότητα άσκησης της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Η υπηρεσία 
αλλοδαπών και µετανάστευσης µπορεί να απαιτεί από τον αλλοδαπό να προσκοµίσει και 
πρόσθετα δικαιολογητικά. Αν η υπηρεσία κρίνει σκόπιµη την άσκηση της συγκεκριµένης 
δραστηριότητας, διαβιβάζει την αίτηση µαζί µε τα σχετικά έγγραφα στο αρµόδιο κατά 
περίπτωση όργανο ή υπηρεσία, το οποίο, αφού προβεί στον προβλεπόµενο από το νόµο 
έλεγχο, χορηγεί στον αλλοδαπό την προβλεπόµενη άδεια άσκησης της συγκεκριµένης 
ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. Αν από το νόµο δεν προβλέπεται χορήγηση 
άδειας άσκησης της συγκεκριµένης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, η άδεια 
αυτή χορηγείται από την υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης του τόπου όπου ο 
αλλοδαπός προτίθεται να ασκήσει τη δραστηριότητα αυτήν. 6. Η άδεια άσκησης 
ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας αποστέλλεται στην ελληνική προξενική αρχή. 
η οποία τη γνωστοποιεί στον ενδιαφερόµενο. 7. Στον αλλοδαπό που έχει λάβει άδεια 
άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας χορηγείται από το ελληνικό 
προξενείο του τόπου κατοικίας του θεώρηση εισόδου.  

Άρθρο 26 Χορήγηση άδειας παραµονής 
  
1. Στον αλλοδαπό, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην χώρα για άσκηση ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας, χορηγείται άδεια παραµονής εφόσον: α. είναι υγιής και 
ασφαλισµένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής 
περίθαλψης, β. έχει εξασφαλίσει κατάλυµα. 2. Η αίτηση του αλλοδαπού συνοδεύεται και 
από: α. στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι µπορεί να καλύψει τα έξοδα παραµονής του 
και της δραστηριότητας που θα ασκήσει, β. αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος 
για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης ή ότι 
έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, γ. δήλωση στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση του 
καταλύµατός του, δ. πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά 



νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του I.Κ.Α., ότι ο 
αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια 
υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό.  

Άρθρο 27 ∆ιάρκεια και ανανέωση της άδειας παραµονής 
  
1. Η άδεια παραµονής χορηγείται για δύο έτη και µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο 
διάστηµα. 2. Η ανανέωση χορηγείται εφόσον: α. η εγκεκριµένη δραστηριότητα πράγµατι 
εξακολουθεί να ασκείται. β. πρόκειται για την ίδια δραστηριότητα ή συνέχεια ή εξέλιξη 
της αρχικής δραστηριότητας, γ. έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις. 3. Η αίτηση για την ανανέωση υποβάλλεται δύο τουλάχιστον µήνες πριν τη 
λήξη της, στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του και συνοδεύεται από: α. τα 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούµενης 
παραγράφου, β. τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 26. "4. Ύστερα από δεκαετή 
συνολική παραµονή στην Ελλάδα και υπό τις αυτές προϋποθέσεις µπορεί µε απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας να χορηγείται άδεια διαµονής αόριστης 
διάρκειας. Σε αυτήν την περίπτωση κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των 
παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 8 αυτού του νόµου." 5. Αν η άδεια παραµονής 
ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, επιτρέπεται να χορηγηθεί στον αλλοδαπό προθεσµία µέχρι 
έξι µηνών για την αναχώρησή του από την Ελλάδα, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για 
την εκκαθάριση της επιχείρησής του.  

Άρθρο 28 Θεώρηση εισόδου 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΣΥΝΕΝΩΣΗ 1. Ο αλλοδαπός που κατοικεί νόµιµα στην Ελλάδα επί δύο τουλάχιστον 
έτη µπορεί να ζητήσει την είσοδο και την εγκατάσταση στη χώρα µελών της οικογένειάς 
του εφόσον: α. τα µέλη της οικογένειας του πρόκειται να κατοικήσουν µαζί του, β. ο 
αιτών αλλοδαπός αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδηµα σταθερό και επαρκές για 
τις ανάγκες της οικογένειάς του, που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το ηµεροµίσθιο 
του ανειδίκευτου εργάτη, καθώς και κατάλληλο κατάλυµα και ασφάλιση υγειονοµικής 
περίθαλψης, που µπορεί να καλύψει και τα µέλη της οικογένειάς του που θα 
συντηρούνται από αυτόν. 2. Ως µέλη οικογένειας του αλλοδαπού που εισέρχονται στη 
χώρα στο πλαίσιο της οικογενειακής συνένωσης νοούνται: α. ο σύζυγος. β. τα κάτω των 
18 ετών άγαµα τέκνα του. γ. τα κάτω των 18 ετών άγαµα τέκνα του συζύγου του, εφόσον 
του έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής µέριµνας. 3. Ο αλλοδαπός υποβάλλει στο δήµο ή 
την κοινότητα του τόπου κατοικίας του αίτηση για τη χορήγηση άδειας εισόδου για 
οικογενειακή συνένωση. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από: α. αντίγραφο της άδειας 
παραµονής, β. αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης, γ. 
πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασής του, από το οποίο προκύπτει ο 
συγγενικός δεσµός, δ. δήλωσή του, ότι τα µέλη της οικογένειας θα κατοικήσουν µαζί µε 
τον αλλοδαπό, 4. Ο δήµος ή η κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών 
και τα διαβιβάζει µαζί µε την αίτηση του αλλοδαπού στην υπηρεσία αλλοδαπών και 
µετανάστευσης. 5. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας αποφαίνεται, ύστερα από 



γνώµη της αστυνοµικής αρχής, για θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια 
της χώρας για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου. Αν αποφανθεί θετικά, η οικεία ελληνική 
προξενική αρχή χορηγεί στα µέλη της οικογένειας του αλλοδαπού τη θεώρηση εισόδου 
για οικογενειακή συνένωση. µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 αυτού του 
νόµου.  

Άρθρο 29 Χορήγηση άδειας παραµονής 
  
1. Η αίτηση µέλους της οικογένειας αλλοδαπού για τη χορήγηση άδειας παραµονής για 
οικογενειακή συνένωση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται 
από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία 
του I.Κ.Α., ότι το µέλος της οικογένειας δεν πάσχει από νόσηµα το οποίο µπορεί να 
αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από εκείνον 
που ασκεί τη γονική µέριµνα. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό. 2. 
Στους ανήλικους αλλοδαπούς που έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους 
χορηγείται ατοµική άδεια παραµονής, η οποία λήγει µε τη λήξη της άδειας παραµονής 
εκείνου που ασκεί τη γονική µέριµνα. Για όσους δεν έχουν συµπληρώσει το παραπάνω 
έτος της ηλικίας τους, καθώς και για τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, η 
παραµονή τους καλύπτεται από την άδεια παραµονής εκείνου που ασκεί τη γονική 
µέριµνα.  

Άρθρο 30 ∆ιάρκεια και ανανέωση της άδειας παραµονής 
  
"1. Η άδεια διαµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε την άδεια διαµονής του 
κύριου κατόχου και ακολουθεί την τύχη της άδειας διαµονής του µε εξαίρεση την 
περίπτωση χορήγησης άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας, οπότε η συνδροµή της 
δεκαετίας θα πρέπει να συµπληρωθεί αυτοτελώς για κάθε µέλος της οικογένειας του, 
σύµφωνα και µε τις ειδικότερες προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του 
παρόντος νόµου. 2. Αλλοδαπός που επιθυµεί την ανανέωση της άδειας διαµονής για 
λόγους οικογενειακής συνένωσης υποχρεούται, δύο τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της, 
να υποβάλλει στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του σχετική αίτηση 
ταυτόχρονα µε την αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής του κύριου κατόχου. Κατά 
τα λοιπά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόµου αυτού."  

Άρθρο 31 Ασκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας από µέλη οικογένειας αλλοδαπού 
  
Τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά για λόγους οικογενειακής συνένωσης επιτρέπεται να 
εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες ή 
έργο ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. Προς το σκοπό αυτόν 
απαιτείται να λαµβάνουν άδεια εργασίας ή άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής 
δραστηριότητας, προσκοµίζοντας την άδεια παραµονής λόγω οικογενειακής συνένωσης, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6.i., 7.i. και 8.i. του άρθρου 
66 του παρόντος ως προς τη διαδικασία και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά.  



Άρθρο 32 Αυτοτελής άδεια παραµονής µελών οικογένειας αλλοδαπού 
  
1. Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής συνένωσης µπορούν να 
αποκτήσουν αυτοτελές δικαίωµα παραµονής στην Ελλάδα όταν: α. ενηλικιωθούν, β. 
αποβιώσει ο αλλοδαπός, γ. ο αλλοδαπός ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά, δ. εκδοθεί 
απόφαση διαζυγίου του αλλοδαπού. 2. Η αίτηση για τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας 
παραµονής συνοδεύεται ιδίως από ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου ή δικαστική 
απόφαση διαζυγίου. "3. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας παραµονής δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ένα έτος και µπορεί να ανανεωθεί για ένα συν ένα έτος, και σε κάθε 
περίπτωση έως και τη συµπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Περαιτέρω 
ανανέωση της επιτρέπεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος νόµου. Σε 
περίπτωση που η ανωτέρω άδεια ανανεωθεί για σπουδές ο αλλοδαπός µπορεί µετά το 
πέρας των σπουδών του να την ανανεώσει σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος 
νόµου. Εάν η άδεια διαµονής δεν ανανεωθεί µετά την πάροδο έξι µηνών, ο αλλοδαπός 
υποχρεούται να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος." "4. Για τη χορήγηση άδειας εργασίας 
ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας εφαρµόζεται αναλόγως η 
ρύθµιση του άρθρου 31 του παρόντος νόµου, µετά την προσκόµιση της άδειας διαµονής 
που χορηγείται κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου."  

Άρθρο 33 Αδεια παραµονής αλλοδαπού, συζύγου Ελληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης 
  
«1. Στον αλλοδαπό, σύζυγο ηµεδαπού ή πολίτη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χορηγείται άδεια παραµονής, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, χωρίς να απαιτείται 
άδεια εργασίας. Η άδεια αυτή ανανεώνεται, αυτοδικαίως, για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η ίδια άδεια καλύπτει και τα κάτω των 18 ετών άγαµα τέκνα 
του αλλοδαπού, εφόσον αυτός ασκεί τη γονική µέριµνα». 2. Η άδεια αυτή δεν χορηγείται 
ή, αν έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο γάµος τελέστηκε µε 
κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος νόµου, προκειµένου ο 
αλλοδαπός να αποκτήσει άδεια παραµονής ή την ελληνική ιθαγένεια. Ο γάµος θεωρείται 
ότι έχει τελεσθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συµβίωση των δύο συζύγων 
ή δυνατότητα επικοινωνίας ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του 
άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης 
προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους για να διαπιστώσει τα στοιχεία ή άλλα 
περιστατικά από τα οποία αποδεικνύεται ή τεκµαίρεται ο παραπάνω σκοπός τέλεσης του 
γάµου. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται και στη ∆ιεύθυνση Αστικής και ∆ηµοτικής 
Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. "3. 
Στη ρύθµιση των προηγούµενων παραγράφων υπάγονται και οι αλλοδαποί που είναι 
σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς, καθώς και οι αλλοδαποί 
που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας, ως και τα ανήλικα τέκνα αυτών, εφόσον ο 
αποβιώσας σύζυγος ήταν Ελληνας πολίτης ή πολίτης χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή 
επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή οµογενής". «4. Ως µέλη οικογένειας Έλληνα ή 
πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται: α. οι σύζυγοι, β. τα κάτω του 21 ου έτους τέκνα 
των συζύγων, γ. οι γονείς των συζύγων, καθώς και τα τέκνα αυτών άνω του 21ου έτους, 
εφόσον αποδεικνύεται ότι θα συντηρούνται από αυτούς.» 5. Οι κατά τα ανωτέρω 
αλλοδαποί µπορούν να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαµονής για έναν από τους λόγους 



που προβλέπονται στο Ν. 2910/2001, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α. 
εφόσον υπερβούν το όριο ηλικίας της περίπτωσης β' της προηγούµενης παραγράφου, β. ο 
Ελληνας ή ο πολίτης Ευρωπαϊκής Ενωσης ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά, γ. εκδοθεί 
απόφαση διαζυγίου.  

Άρθρο 34 Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών αθλητών και προπονητών 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ 
ΛΟΓΟΥΣ 1. Η είσοδος στη χώρα αλλοδαπών αθλητών και προπονητών αθλήµατος, που 
έχει αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την εγγραφή, µεταγραφή ή 
πρόσληψή τους σε αναγνωρισµένο αθλητικό σωµατείο σε Αθλητική Ανώνυµη Εταιρία 
(Α.Α.Ε.) ή σε Τµήµα Αµειβοµένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), επιτρέπεται ύστερα από έγκριση 
της ελληνικής αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος και χορήγηση θεώρησης 
εισόδου. 2. Ο αλλοδαπός αθλητής ή προπονητής που επιθυµεί να έλθει στην Ελλάδα εν 
όψει εγγραφής, µεταγραφής ή πρόσληψης, οφείλει να προσκοµίσει στο ελληνικό 
προξενείο του τόπου κατοικίας του: α. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, β. 
έγκριση της ελληνικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος για την είσοδό του στην 
Ελλάδα για εγγραφή, µεταγραφή ή πρόσληψη, γ. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των 
αλλοδαπών αρχών. «Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση εισόδου της 
παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νοµάρχη, έπειτα από επίδειξη της 
θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και 
µετανάστευσης». 3. Αλλοδαπός αθλητής ή προπονητής, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου 
για την εγγραφή, µεταγραφή ή πρόσληψη, µπορεί να ζητήσει άδεια παραµονής, εφόσον 
σωρευτικώς: α. έχει εγγραφεί, µεταγραφεί ή προσληφθεί σε ελληνικό αθλητικό 
σωµατείο, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., β. είναι υγιής και ασφαλισµένος για την κάλυψη των εξόδων 
νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης, γ. έχει εξασφαλίσει κατάλυµα. 4. Η 
αίτηση για τη χορήγηση άδειας παραµονής συνοδεύεται από: α. αντίγραφο της έγγραφης 
συµφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή µεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό 
σωµατείο ή της σύµβασης εργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή µεταγραφή 
επαγγελµατία ή αµειβόµενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή µε το συγκεκριµένο 
αθλητικό σωµατείο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. στην ελληνική γλώσσα, β. πιστοποιητικό υγείας που 
εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια 
και ιατρεία του I.Κ.Α. ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα 
διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) µπορεί να αποτελέσει 
κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό, γ. 
δήλωση στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση του καταλύµατός του, δ. αποδεικτικά 
στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος στην Ελλάδα για κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, 
ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης ή ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, ε. 
βεβαίωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, µε την οποία πιστοποιείται ότι ο 
αθλητής έχει δικαίωµα να ενταχθεί στη δύναµη αθλητικού σωµατείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. 
του οικείου αθλήµατος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόµιµα προσόντα για την άσκηση του 
επαγγέλµατός του. 5. Η άδεια παραµονής χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα 
διατηρείται σε ισχύ η έγγραφη συµφωνία συνεργασίας ή η σύµβαση εργασίας του 
αλλοδαπού. Αν η συµφωνία αυτή παραταθεί, ανανεώνεται ισόχρονα και η άδεια 
παραµονής. «6. Οι παραπάνω αλλοδαποί µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου 28 µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατοµική 



άδεια παραµονής που λήγει µε τη λήξη της άδειας παραµονής των αλλοδαπών, εφόσον 
προσκοµίσουν το υπό στοιχείο β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού πιστοποιητικό.»  

Άρθρο 35 Είσοδος και παραµονή µελών διοικητικού συµβουλίου, διαχειριστών και 
προσωπικού εταιριών 
  
1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα, αφού προηγουµένως λάβουν ειδική θεώρηση 
εισόδου: α. Αλλοδαποί, µέλη διοικητικών συµβουλίων, διαχειριστές και ανώτατα 
διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές και διευθυντές) θυγατρικών εταιριών και 
υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιριών που ασκούν νοµίµως εµπορική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα. β. Το αλλοδαπό υπαλληλικό προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικώς 
σε εταιρίες που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'), Α.Ν. 
378/1968 (ΦΕΚ 82 Α') και του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'). όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α'), καθώς και σε 
επιχειρήσεις του Ν.∆. 2687/1953 (ΦΕΚ 317 Α'). γ. Αλλοδαποί τεχνικοί που 
απασχολούνται σε βιοµηχανίες ή µεταλλεία υπό τους όρους που προβλέπονται στον Α.Ν. 
448/1968 (ΦΕΚ 130 Α'). δ. Αλλοδαποί, προερχόµενοι από τρίτες χώρες, οι οποίοι 
εργάζονται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και αποσπώνται στην Ελλάδα σε θυγατρικές εταιρίες ή υποκαταστήµατα αυτών 
των επιχειρήσεων. ε. Αλλες κατηγορίες αλλοδαπών που µπορεί να καθορίζονται µε 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. 2. 
Οι αλλοδαποί που επιθυµούν να εισέλθουν στην Ελλάδα για τον σκοπό που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 προσκοµίζουν στο ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας τους: α. 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, β. βεβαίωση της εταιρίας ότι θα απασχοληθούν 
σε αυτή στην Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση κατά την αρχική εγκατάσταση των εταιριών της 
περίπτωσης β' της παραγράφου 1 και για τη θεώρηση εισόδου του νόµιµου εκπροσώπου 
αυτών, αντί της βεβαίωσης της εταιρίας, πρέπει να προσκοµίζεται βεβαίωση του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή του Υπουργείου Εµπορικής Nαυτιλίας, κατά 
περίπτωση, από την οποία προκύπτει ο διορισµός του νόµιµου εκπροσώπου. γ. 
πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών. «Στους αλλοδαπούς που έχουν 
λάβει τη θεώρηση εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το 
νοµάρχη, πλην της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1, έπειτα από επίδειξη της θεώρησης 
εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία αλλοδαπών και 
µετανάστευσης». 3. Στους αλλοδαπούς της παραγράφου 1 χορηγείται άδεια παραµονής, 
εφόσον: α. Εχουν σύµβαση εργασίας µε την εταιρία ή, εφόσον πρόκειται για µέλη 
διοικητικού συµβουλίου ή διαχειριστές, προσκοµίσουν απόφαση του αρµόδιου οργάνου 
της εταιρίας για την ιδιότητά τους. β. Είναι ασφαλισµένοι για την κάλυψη εξόδων 
νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. Η ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 8 
του Ν, 2166/1993 δεν θίγεται. γ. Προσκοµίσουν πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από 
ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του 
I.Κ.Α. ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσηµα. το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή 
δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο 
για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό. «Το 
πιστοποιητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο για την ανανέωση της άδειας παραµονής.» δ. 
∆ήλωση στην οποία να αναγράφεται η διεύθυνση του καταλύµατός του. 4. Η άδεια 



παραµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ενός έτους και µπορεί να ανανεώνεται για 
ίσο χρονικό διάστηµα. «Για την ανανέωση της άδειας παραµονής ο αλλοδαπός δεν 
καλείται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης». 5. Οι παραπάνω 
αλλοδαποί µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά το άρθρο 28 παράγραφος 2 µέλη 
της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατοµική άδεια παραµονής που λήγει µε τη 
λήξη της άδειας παραµονής των αλλοδαπών, εφόσον προσκοµίσουν το υπό στοιχείο γ' 
της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου πιστοποιητικό.  

Άρθρο 36 Είσοδος και παραµονή αλλοδαπών πνευµατικών δηµιουργών και µελών 
καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων και τσίρκων 
  
1. Αλλοδαποί πνευµατικοί δηµιουργοί, όπως συγγραφείς, λογοτέχνες, σκηνοθέτες, 
ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, χορογράφοι, σκηνογράφοι, καθώς και µέλη καλλιτεχνικών 
συγκροτηµάτων και τσίρκων και οι εργαζόµενοι σε αυτά επιτρέπεται να εισέλθουν στη 
χώρα, εφόσον αποδεικνύουν τη συγκεκριµένη δραστηριότητά τους και αφού λάβουν 
θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα. «Στους αλλοδαπούς που έχουν λάβει τη θεώρηση 
εισόδου της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια εργασίας από το νοµάρχη, έπειτα από 
επίδειξη της θεώρησης εισόδου. Η άδεια εργασίας κοινοποιείται στην υπηρεσία 
αλλοδαπών και µετανάστευσης». 2. Στους αλλοδαπούς της παραγράφου 1 χορηγείται 
άδεια παραµονής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α. είναι υγιείς 
και ασφαλισµένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής 
περίθαλψης, β. έχουν εξασφαλίσει κατάλυµα και διαθέτουν τα οικονοµικά µέσα για τη 
διαβίωσή τους. 3. Η αίτηση του αλλοδαπού για τη χορήγηση άδειας παραµονής 
συνοδεύεται από: α. αντίγραφο σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ή έργου, β. 
πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή 
κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του I.Κ.Α. ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από 
νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον 
ενδιαφερόµενο αλλοδαπό, γ. δήλωση στην οποία αναγράφεται η διεύθυνση του 
καταλύµατός του, δ. αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος στην Ελλάδα για την 
κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης ή ότι έχει υποβληθεί 
σχετική αίτηση και ε. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει τα απαραίτητα οικονοµικά µέσα 
για τη διαβίωσή του. 4. Η άδεια παραµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός 
έτους και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος. 5. Τα 
µέλη καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων, που έρχονται στην Ελλάδα στα πλαίσια 
πολιτιστικών ή µορφωτικών ανταλλαγών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού ή 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να εισέρχονται στη χώρα, αφού 
λάβουν θεώρηση εισόδου που χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα πρόκειται να 
διαρκέσουν οι εκδηλώσεις.  

Άρθρο 37 Αλλες περιπτώσεις χορήγησης άδειας παραµονής 
  
1. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραµονής για ένα έτος σε αλλοδαπό, που διαθέτει 
πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία µπορεί να ανανεώνεται για ίσο 
χρόνο, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν. Για τη χορήγηση 
της ειδικής θεώρησης εισόδου πρέπει να προσκοµίσει στο Ελληνικό Προξενείο του 



τόπου κατοικίας του τα ακόλουθα: α. διαβατήριο ή άλλο ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο, 
που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις, β. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πόρους 
για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του, χωρίς να παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή να 
ασκεί ανεξάρτητη δραστηριότητα και ότι η προέλευση των πόρων αυτών είναι νόµιµη, γ. 
δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει κατάλυµα, δ. πιστοποιητικό 
υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από µεταδιδόµενα λοιµώδη νοσήµατα, ε. 
βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής 
περίθαλψης, στ. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών." «Οι 
παραπάνω αλλοδαποί µπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά το άρθρο 28 
παράγραφος 2 µέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται ατοµική άδεια 
παραµονής που λήγει µε τη λήξη της άδειας παραµονής των αλλοδαπών, εφόσον 
προσκοµίσουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσηµα 
επικυρωµένο και µεταφρασµένο.» 2. Η αίτηση του αλλοδαπού για τη χορήγηση άδειας 
παραµονής συνοδεύεται από: α. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει τα απαραίτητα 
οικονοµικά µέσα για τη διαβίωσή του, β. δήλωση, στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση 
του καταλύµατός του, γ. αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλισµένος για την κάλυψη 
εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης ή ότι έχει υποβληθεί σχετική 
αίτηση, δ. πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά 
ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του I.Κ.Α., ότι ο αλλοδαπός δεν 
πάσχει από νόσηµα, το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια 
Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα 
έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο αλλοδαπό. 3. Υστερα από δεκαετή συνολική 
παραµονή στην Ελλάδα και υπό τις αυτές προϋποθέσεις µπορεί, µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, να χορηγείται άδεια 
παραµονής αόριστης διάρκειας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των 
παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 8 του νόµου αυτού. 4. «Με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραµονής µέχρις ενός έτους, η οποία 
µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά µέχρι ένα έτος» α. Σε πρόσωπα που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις νόµιµης παραµονής και για λόγους ανθρωπιστικής ιδίως φύσεως 
καθίσταται αδύνατη η αναχώρηση ή η αποµάκρυνσή τους από την ελληνική επικράτεια. 
"Για τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται δυνατότητα εξέτασης της σχετικής αίτησης, 
εφόσον δεν έχουν εισέλθει στη χώρα παράνοµα ή για τουρισµό. Αρµόδια Υπηρεσία για 
την υποβολή της ίδιας αίτησης είναι η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Εκκρεµείς αιτήσεις 
εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας ρύθµισης." "Οι άδειες διαµονής που χορηγούνται 
σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη δύνανται να ανανεωθούν για έναν από τους λόγους 
του Ν. 2910/2001, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι ανθρωπιστικής φύσεως για τους οποίους 
εκδόθηκαν ή εφόσον τούτο έχει ορισθεί µε την απόφαση χορήγησης της άδειας." β. Σε 
αλλοδαπούς οι οποίοι εξαναγκάζονται για λόγους ανωτέρας βίας να µετακινηθούν από τη 
χώρα ιθαγένειάς τους. Η άδεια είναι προσωρινή και διαρκεί µέχρις ότου εξαλειφθούν οι 
λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε. γ. Σε αλλοδαπούς επιστήµονες, οι οποίοι έχουν 
ιδιαιτέρως διακριθεί για την προσφορά τους στην έρευνα και την επιστήµη. δ. Σε 
αλλοδαπούς επιστήµονες των νέων τεχνολογιών και ιδίως της πληροφορικής. «Οι άδειες 
παραµονής της παραγράφου αυτής, καθώς και όσες έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 
13 του ν. 2713/1999 και είναι σε ισχύ, επέχουν και θέση άδειας εργασίας. Ειδικά για τις 



άδειες παραµονής που χορηγούνται για ανθρωπιστικούς λόγους δεν απαιτείται η 
καταβολή των παραβόλων του άρθρου 71». "5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραµονής διάρκειας µέχρι πέντε (5) ετών 
σε αλλοδαπούς, γονείς ηµεδαπών ή γονείς ηµεδαπών που απέκτησαν την ελληνική 
ιθαγένεια µε προϋπόθεση την ιδιότητά τους ως οµογενών. Η άδεια αυτή ανανεώνεται 
κάθε φορά µε τη λήξη της για χρονικό διάστηµα µέχρι πέντε (5) έτη και επέχει θέση 
άδειας εργασίας." 6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας χορηγείται 
άδεια παραµονής: α. σε αλλοδαπούς που προσλαµβάνονται για να εργαστούν, ως 
διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό σε διπλωµατικές αποστολές που είναι 
διαπιστευµένες στην Ελλάδα, καθώς και στους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους, β. 
στα ενήλικα τέκνα διπλωµατικών υπαλλήλων που είναι διαπιστευµένοι στην Ελλάδα. Η 
άδεια παραµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ίσο µε το χρόνο που διαρκεί η σχέση 
του αλλοδαπού µε τη διπλωµατική αποστολή και επέχει και θέση άδειας εργασίας µόνο 
για το διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των διπλωµατικών αποστολών της 
περίπτωσης α?. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραµονής της παραγράφου αυτής 
υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής και 
εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. 7.α. Με 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας χορηγείται άδεια παραµονής στους 
ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης, καθώς και στα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 
2910/2001 µέλη των οικογενειών τους. Η άδεια παραµονής χορηγείται για χρονικό 
διάστηµα µέχρι ένα έτος και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστηµα. 
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας παραµονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται 
στην υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης της Περιφέρειας όπου διαµένει ο 
αλλοδαπός και εξετάζεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 8 του ν. 
2910/2001. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 
εγγράφου του αλλοδαπού µε τη θεώρηση εισόδου και βεβαίωση του Υπουργείου Τύπου 
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για την ιδιότητα του αλλοδαπού και το χρονικό 
διάστηµα της διαπίστευσής του. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης χορηγείται άδεια παραµονής σε 
αλλοδαπούς, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας, εφόσον αιτιολογηµένα συντρέχει 
δηµόσιο συµφέρον. Η άδεια παραµονής χορηγείται για χρονικό διάστηµα ενός έτους και 
µπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστηµα. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας 
παραµονής της παραγράφου αυτής υποβάλλεται στην υπηρεσία αλλοδαπών και 
µετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
και εξετάζεται χωρίς να εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. 
8.α. Η είσοδος οµόδοξου αλλοδαπού για φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική 
Ακαδηµία του Αγίου Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουµένως ο αλλοδαπός λάβει 
θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί τη χορήγηση θεώρησης 
εισόδου θα πρέπει να προσκοµίσει στο ελληνικό προξενείο του τόπου κατοικίας του: α.α. 
διαβατήριο η άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, α.β. βεβαίωση της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής 
Ακαδηµίας ότι τον αποδέχεται για φοίτηση σε αυτή και ότι θα του παρέχει τροφή και 
κατάλυµα στο οικοτροφείο της, α.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύµατος ή ιδιώτη ότι 
αναλαµβάνει την κηδεµονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής του στο ?γιο Όρος, α.δ. 
βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύµατος η του ιδιώτη, που 
έχει αναλάβει την κηδεµονία του, ότι αναλαµβάνει την κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής 



περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και α.ε. πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των 
αλλοδαπών αρχών. β. Ο αλλοδαπός οφείλει δύο τουλάχιστον µήνες πριν τη λήξη της 
θεώρησης εισόδου να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας παραµονής. Μαζί µε την αίτηση πρέπει να καταθέσει: β.α. αντίγραφο 
διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου µε τη θεώρηση εισόδου, β.β. βεβαίωση 
εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία, β.γ. βεβαίωση Ιεράς Μονής ή 
ιδρύµατος ή ιδιώτη ότι αναλαµβάνει την κηδεµονία, τα έξοδα σπουδών και διαβίωσής 
του στο ?γιο Όρος, β.δ. βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του 
ιδρύµατος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεµονία του, ότι αναλαµβάνει την 
κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του και β.ε. 
πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ηµεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή 
κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από 
νόσηµα το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον 
ενδιαφερόµενο. γ. Η άδεια παραµονής του αλλοδαπού χορηγείται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ύστερα από εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 5 έως 8 του άρθρου 8 και των άρθρων 10 
έως 18 του ν. 2910/2001. δ. Η άδεια παραµονής χορηγείται για το χρονικό διάστηµα των 
ετών φοίτησης και µπορεί να ανανεώνεται για ένα ακόµη έτος.» 9. (παραλείπεται ως µη 
ισχύουσα). "10. α. Επιτρέπεται η είσοδος στη Χώρα, για προετοιµασία εν όψει 
συµµετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, σε αλλοδαπούς αθλητές, τους 
προπονητές τους και λοιπό εξειδικευµένο προσωπικό που τους συνοδεύει, ύστερα από 
έγκριση της ελληνικής οµοσπονδίας του αντίστοιχου αθλήµατος που είναι 
αναγνωρισµένο από τις ελληνικές αθλητικές αρχές. Η είσοδος επιτρέπεται ύστερα από 
εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν. Για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης 
εισόδου, τα παραπάνω πρόσωπα, προσκοµίζουν στο ελληνικό προξενείο του τόπου 
κατοικίας τους: α) διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, β) έγκριση της ελληνικής 
οµοσπονδίας του αντίστοιχου αθλήµατος, γ) πιστοποιητικό υγείας των αλλοδαπών αρχών 
σύµφωνα µε την περίπτωση νγ' της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 3207/2003, δ) 
πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών και ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι 
διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη διαβίωση τους. β. Με απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, που εκδίδεται κατά παρέκκλιση της διαδικασίας 
των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 8 του Ν. 2910/2001, στους αλλοδαπούς, που 
λαµβάνουν εθνική θεώρηση εισόδου σύµφωνα µε την παράγραφο 1, χορηγείται άδεια 
διαµονής. Η άδεια διαµονής χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η έγκριση της 
ελληνικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος και δεν υπερβαίνει το έτος. Σε περίπτωση 
παράτασης της έγκρισης από την οµοσπονδία του αντίστοιχου αθλήµατος, η άδεια 
διαµονής χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η έγκριση της ελληνικής 
οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος και δεν µπορεί να υπερβεί το έτος. Αν παραταθεί η 
έγκριση από την οµοσπονδία του αντίστοιχου αθλήµατος, η άδεια ανανεώνεται για ίσο 
χρόνο µε την ίδια διαδικασία. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαµονής υποβάλλεται 
στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας και 
συνοδεύεται από: α) διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, β) δύο φωτογραφίες, γ) 
παράβολο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν. 2910/2001, δ) βεβαίωση (εφόσον 
πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς), ότι οι αλλοδαποί είναι ασφαλισµένοι σε κρατικό 
ασφαλιστικό φορέα της αλλοδαπής ή της ηµεδαπής για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, 



ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης, για το διάστηµα διαµονής στην Ελλάδα και ε) 
δήλωση στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση του καταλύµατός του".  

Άρθρο 38 Είσοδος αλλοδαπών για ολιγοήµερη παραµονή 
  
Αλλοδαπός που εισέρχεται στη χώρα για τουρισµό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές 
εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήµερη παραµονή, µπορεί να παραµείνει προσωρινά 
χωρίς άδεια παραµονής, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό 
διάστηµα τριών µηνών, εάν πρόκειται για αλλοδαπό στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος 
χωρίς προξενική θεώρηση. «Παράταση του χρόνου παραµονής µέχρι έξι µήνες µπορεί να 
χορηγηθεί σε αλλοδαπό για λόγους εξαιρετικούς, ιδιαίτερα λόγω ανωτέρας βίας, 
ανθρωπιστικών, επαγγελµατικών ή σοβαρών προσωπικών λόγων, εφόσον διαθέτει 
επαρκείς πόρους διαβίωσης. Η αίτηση υποβάλλεται, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου 
ή του ελεύθερου χρόνου διαµονής, στην αστυνοµική αρχή του τόπου διαµονής και 
καταχωρείται στο διαβατήριό του υπό µορφή σφραγίδας».  

Άρθρο 39  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 1. Οι αλλοδαποί 
που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και απολαµβάνουν των ιδίων ασφαλιστικών δικαιωµάτων µε τους 
ηµεδαπούς. 2. Οι διατάξεις του Ν.∆. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κοινωνική 
προστασία, εφαρµόζονται και στους αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα. 3. 
Οι αλλοδαποί κρατούµενοι ενηµερώνονται αµέσως µετά την εισαγωγή τους σε κάποιο 
ίδρυµα, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, για τα κύρια στοιχεία της διαβίωσής τους στο 
ίδρυµα, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. ∆ιευκολύνεται η επικοινωνία τους µε 
διπλωµατικούς ή προξενικούς υπαλλήλους του Κράτους από το οποίο προέρχονται. 4. Οι 
πράξεις που περιγράφονται στα άρθρα 1 έως 3 του Ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α) διώκονται 
αυτεπαγγέλτως. 5. Αλλοδαπός που διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα και εξέρχεται 
προσωρινά από το ελληνικό έδαφος δικαιούται επανεισόδου, εφόσον η άδεια παραµονής 
του εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο της επανεισόδου του.  

Άρθρο 40 Πρόσβαση των ανήλικων αλλοδαπών στην εκπαίδευση 
  
1. Ανήλικοι αλλοδαποί, που διαµένουν στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην 
υποχρέωση της ελάχιστης σχολικής φοίτησης, όπως και οι ηµεδαποί. 2. Οι ανήλικοι 
αλλοδαποί που φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης έχουν χωρίς περιορισµούς 
πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας. 3. Για την 
εγγραφή αλλοδαπών ανηλίκων στα δηµόσια σχολεία απαιτούνται τα αντίστοιχα µε τα 
προβλεπόµενα για τους ηµεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ' εξαίρεση, µε ελλιπή 
δικαιολογητικά µπορεί να εγγράφονται στα δηµόσια σχολεία τέκνα: α. όσων 
προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες και όσων τελούν υπό την 
προστασία της Υπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών, β. όσων προέρχονται από 
περιοχές στις οποίες επικρατεί έκρυθµη κατάσταση, γ. όσων έχουν υποβάλει αίτηση για 
τη χορήγηση ασύλου. δ. αλλοδαπών που διαµένουν στην Ελλάδα, ακόµη και αν δεν έχει 
ρυθµιστεί η νόµιµη παραµονή τους σε αυτήν. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 



Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων 
σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έγιναν στη χώρα 
προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε βαθµίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος, εγγραφής αλλοδαπών µαθητών χωρίς δικαιολογητικά στα δηµόσια σχολεία. 
Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα προαιρετικής διδασκαλίας της 
µητρικής γλώσσας και πολιτισµού εκεί όπου υπάρχει ικανός αριθµός µαθητών, που 
ενδιαφέρονται στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευµάτων, και να καθορίζονται η εργασιακή σχέση και τα προσόντα των 
εκπαιδευτικών, που θα διδάσκουν τη µητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισµού της 
χώρας προέλευσης. 5. Αλλοδαποί που έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, υπό τους 
αυτούς όρους και προϋποθέσεις όπως και οι ηµεδαποί.  

Άρθρο 41 Υποχρεώσεις αλλοδαπών 
  
1. Ο αλλοδαπός, κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να 
δηλώσει στην υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης: α. κάθε µεταβολή της κατοικίας 
του, β. κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, 
τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου, γ. την απώλεια ή ανανέωση ή 
µεταβολή του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, δ. την απώλεια της 
άδειας παραµονής του και ε. κάθε µεταβολή στην απασχόλησή του, όπως µεταβολή 
εργοδότη, καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται µέσα σε 
ένα µήνα από τις παραπάνω µεταβολές. Η υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης, 
καθώς και οι δήµοι και κοινότητες υποχρεούνται να τηρούν µητρώο αλλοδαπών. 2. Ο 
ασκών τη γονική µέριµνα δηλώνει στην υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης τα 
αλλοδαπά τέκνα του που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Σε 
περίπτωση που αυτός δεν διαµένει στην Ελλάδα, η δήλωση γίνεται από εκείνον µε τον 
οποίο κατοικούν. 3. Αλλοδαπός, κάτοχος άδειας παραµονής, οφείλει να αναχωρήσει 
χωρίς άλλη ειδοποίηση µέχρι την τελευταία ηµέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός αν 
πριν από τη λήξη της έχει υποβάλει αίτηση για την ανανέωσή της. 4. Αλλοδαπός, στον 
οποίο δεν εγκρίθηκε παραµονή ή ανανέωση της άδειας διαµονής του, υποχρεούται να 
εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό έδαφος χωρίς άλλες διατυπώσεις. 5. Αλλοδαπός, που 
παραµένει στη χώρα για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα ηµερών από τη λήξη της άδειας 
παραµονής του ή παραβιάζει, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, τη διάρκεια του 
αναγραφόµενου στην κατεχόµενη θεώρηση εισόδου ή του δικαιούµενου ελεύθερου 
χρόνου παραµονής του, καθώς και την προβλεπόµενη στην οµοιόµορφη θεώρηση 
SCHENGEN διάρκεια παραµονής ή το δικαιούµενο ελεύθερο χρόνο παραµονής του στον 
ενιαίο χώρο, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του 
προβλεπόµενου παραβόλου για άδεια παραµονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της 
παράνοµης παραµονής είναι µεγαλύτερος των τριάντα ηµερών, υποχρεούται να 
καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για ετήσια άδεια παραµονής. 
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εξωτερικών. Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται ο τρόπος καταβολής του 
παραπάνω προστίµου και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή 
της παρούσας παραγράφου.  



Άρθρο 42 Περιορισµοί στην κίνηση και εγκατάσταση αλλοδαπών 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I' ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ 
1. Οι εγκατεστηµένοι στη χώρα αλλοδαποί έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης 
στο σύνολο της επικράτειας. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, ΕΘνικής 
Αµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να απαγορεύεται η παραµονή ή η εγκατάσταση 
αλλοδαπών σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. 2. Με απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να επιβάλλονται σε συγκεκριµένο αλλοδαπό, για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας υγείας, περιορισµοί που 
αναφέρονται ιδίως στην εγκατάσταση, παραµονή, µετάβαση σε ορισµένους τόπους, την 
άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος ή υποχρέωση εµφανίσεώς του στις αστυνοµικές αρχές.  

Άρθρο 43 Ανάκληση της άδειας παραµονής 
  
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση των 
αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ή Υγείας και Πρόνοιας 
αντιστοίχως, ανακαλείται η άδεια παραµονής πέραν των γενικών λόγων ανάκλησης 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και για τους εξής λόγους: α. εθνικής ασφάλειας και 
δηµόσιας τάξης, β. προστασίας της δηµόσιας υγείας. εφόσον ο αλλοδαπός πάσχει από 
νόσηµα που µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο γι' αυτή σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και 
την Π.Ο.Υ. και αρνείται να συµµορφωθεί προς τα µέτρα που καθορίζονται από τις 
ιατρικές αρχές για την προστασία της, αν και του έχει παρασχεθεί η απαραίτητη 
πληροφόρηση, γ. σε περίπτωση παραβίασης από τον αλλοδαπό των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν γι' αυτόν από τον παρόντα νόµο ή υποβολής πλαστών δικαιολογητικών. 2. Η 
ανάκληση της άδειας παραµονής συνεπάγεται την υποχρεωτική ανάκληση της άδειας 
εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας.  

Άρθρο 44 ∆ιοικητική απέλαση 
  
1. Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται αν: α. Εχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε 
ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για 
εγκλήµατα προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, εγκλήµατα σχετικά µε 
την εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής 
τεχνολογίας, εγκλήµατα περί το νόµισµα, εγκλήµατα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, 
πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, για 
εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθροµεταναστών στο 
εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση της µεταφοράς ή προώθησής τους ή της 
εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη και εφόσον η απέλασή του δεν 
διατάχθηκε από το αρµόδιο δικαστήριο. β. Εχει παραβιάσει τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου. γ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια τάξη ή 
ασφάλεια της χώρας ή για τη δηµόσια υγεία, εφόσον πάσχει από νόσηµα που µπορεί να 



αποτελέσει κίνδυνο γι' αυτή σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Π.Ο.Υ. και 
αρνείται να συµµορφωθεί προς τα µέτρα που καθορίζονται από τις ιατρικές αρχές για την 
προστασία της αν και του έχει παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση. 2. Η απέλαση 
διατάσσεται µε απόφαση του οικείου Αστυνοµικού ∆ιευθυντή και προκειµένου περί 
Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τον αρµόδιο για 
θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικό ∆ιευθυντή ή ανώτερο Αξιωµατικό, που ορίζεται από τον 
οικείο Γενικό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή, αφού προηγουµένως δοθεί στον αλλοδαπό 
προθεσµία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ωρών για να υποβάλει τις αντιρρήσεις του. 
«3. Εφόσον ο αλλοδαπός, εκ των εν γένει περιστάσεων, κρίνεται ύποπτος φυγής ή 
επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη, µε απόφαση των οργάνων της προηγούµενης 
παραγράφου, διατάσσεται η προσωρινή κράτησή του µέχρι την έκδοση, εντός τριών 
ηµερών, απόφασης περί της απέλασής του. Εφόσον εκδοθεί απόφαση απέλασης, η 
κράτηση συνεχίζεται µέχρι την εκτέλεση της απέλασης, σε καµία όµως περίπτωση δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Ο αλλοδαπός πρέπει να πληροφορείται στη 
γλώσσα που κατανοεί τους λόγους της κράτησής του. Ο αλλοδαπός που κρατείται έχει το 
δικαίωµα να προβάλει αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησής του ενώπιον του 
προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κρατείται, ο οποίος 
κρίνει για τη νοµιµότητά της, µε ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 243 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α').» 4. Σε περίπτωση που ο προς απέλαση 
αλλοδαπός δεν κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή ο πρόεδρος 
του διοικητικού πρωτοδικείου διαφωνεί ως προς την κράτησή του, µε την ίδια απόφαση 
τάσσεται σε αυτόν προθεσµία προς αναχώρηση, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις 
τριάντα ηµέρες. 5. Κατά της απόφασης απέλασης δικαιούται ο αλλοδαπός να προσφύγει 
εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την κοινοποίησή της στον Γενικό Γραµµατέα της 
αρµόδιας κατά τόπο περιφέρειας, ο οποίος αποφασίζει εντός τριών ηµερών από την 
άσκηση της προσφυγής. Η τυχόν άσκηση προσφυγής συνεπάγεται την αναστολή 
εκτέλεσης της απόφασης Εφόσον µε την απόφαση απέλασης έχει διαταχθεί και η 
κράτηση, η αναστολή αφορά µόνο την απέλαση. 6. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας, 
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Μετανάστευσης, µπορεί και αυτεπαγγέλτως να 
αναστείλει προσωρινά την απέλαση, όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους ανθρωπιστικούς, 
ανωτέρας βίας ή δηµόσιου συµφέροντος, όπως όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που 
αφορούν τη ζωή ή την υγεία του αλλοδαπού ή της οικογένειάς του. «7. Η απέλαση 
αλλοδαπών, που βρίσκονται παράνοµα στη Χώρα και καταγγέλλουν πράξεις προαγωγής 
σε πορνεία, µπορεί, µε διάταξη του εισαγγελέα πληµµελειοδικών και έγκριση του 
εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τις 
πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταµήνυση αποδειχθεί ψευδής, η απέλαση 
εκτελείται. Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται, µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, άδεια διαµονής κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
Ν. 2910/2001. Η ανωτέρω άδεια διαµονής επέχει και θέση άδειας εργασίας, χορηγείται 
για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα ως την 
έκδοση της αµετάκλητης δικαστικής απόφασης και για τη χορήγηση της δεν απαιτείται η 
καταβολή του παραβόλου του άρθρου 71. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων 
εφαρµόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις του άρθρου 12 του Ν. 3064/2002.» 8. 
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για 
την εκτέλεση των αποφάσεων απέλασης, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 



παρόντος νόµου, καθώς και εκείνων που διατάσσονται µε αποφάσεις ποινικών 
δικαστηρίων. σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και 99 του Ποινικού Κώδικα.  

Άρθρο 45 Κωλύµατα απελάσεων 
  
Αν δεν είναι εφικτή η άµεση απέλαση του αλλοδαπού από τη χώρα, ο Γενικός 
Γραµµατέας Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του οργάνου που είναι αρµόδιο να 
διατάξει την απέλαση και γνώµη της Επιτροπής Μετανάστευσης, µπορεί µε απόφασή 
του, να επιτρέψει την προσωρινή παραµονή αλλοδαπού στη χώρα. Με όµοια απόφαση 
επιβάλλονται στον αλλοδαπό περιοριστικοί όροι.  

Άρθρο 46 Απαγορεύσεις απελάσεων 
  
1. Απαγορεύεται η απέλαση, εφόσον ο αλλοδαπός: α. είναι ανήλικος και οι γονείς του 
διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, β. είναι γονέας ηµεδαπού ανηλίκου και ασκεί τη γονική 
µέριµνα ή έχει υποχρέωση διατροφής. την οποία εκπληρώνει, γ. έχει υπερβεί το 80ό έτος 
της ηλικίας του. 2. ∆εν απαγορεύεται η απέλαση στις περιπτώσεις β' και γ' της 
προηγούµενης παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή 
την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία, εφόσον πάσχει από νόσηµα που µπορεί να 
αποτελέσει κίνδυνο γι' αυτή, σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και την Π.Ο.Υ. και 
αρνείται να συµµορφωθεί προς τα µέτρα που καθορίζονται από τις ιατρικές αρχές για την 
προστασία της, αν και του έχει παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφόρηση.  

Άρθρο 47 ∆απάνες απέλασης 
  
1. Η δαπάνη απέλασης και τα έξοδα διατροφής βαρύνουν τον αλλοδαπό. Αν ο αλλοδαπός 
δεν διαθέτει το αναγκαίο χρηµατικό ποσό, τούτο καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο κατά το 
µέρος που δεν καλύπτεται από τον υπόχρεο. Το καταβαλλόµενο από το ∆ηµόσιο ποσό 
βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε. Με 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης ρυθµίζονται η διαδικασία και οι αναγκαίες 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου. 2. Αν η είσοδος ή η παραµονή 
του αλλοδαπού έχει επιτραπεί µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τρίτο πρόσωπο, τα 
έξοδα απέλασης. συµπεριλαµβανοµένης και της δαπάνης διατροφής, βαρύνουν εις 
ολόκληρον τον αλλοδαπό και το πρόσωπο που έχει καταθέσει την εγγυητική επιστολή. 
Αν αυτοί αρνούνται την καταβολή τους, τότε η εγγυητική επιστολή καταπίπτει, ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία της αρµόδιας για την απέλαση αρχής. 3. Εργοδότης, ο οποίος 
απασχολεί αλλοδαπό χωρίς άδεια εργασίας, βαρύνεται µε τη δαπάνη απέλασης και τα 
έξοδα διατροφής του. 4. Αν ο αλλοδαπός αρνείται να επιβιβασθεί στο µεταφορικό µέσο, 
προκειµένου να αποµακρυνθεί από τη χώρα, η αποµάκρυνσή του δύναται να 
πραγµατοποιηθεί µε συνοδεία αστυνοµικής δύναµης µέχρι τη χώρα προορισµού του, 
κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και 
εφόσον εξασφαλίζονται όλα τα εχέγγυα ασφαλούς µετάβασης, παραµονής και 
επιστροφής των συνοδών αστυνοµικών.  



Άρθρο 48 Χώροι κράτησης αλλοδαπών 
  
1. Ο αλλοδαπός, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 44, κρατείται στην οικεία αστυνοµική αρχή. Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες απέλασής του µπορεί να παραµένει σε ειδικούς χώρους. οι οποίοι ιδρύονται 
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας και λειτουργούν µε µέριµνα της 
Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές και οι όροι 
λειτουργίας αυτών των χώρων. 2. Την ευθύνη της φύλαξης των ειδικών χώρων έχει η 
Ελληνική Αστυνοµία.  

Άρθρο 49 Ανεπιθύµητοι αλλοδαποί 
  
1. Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης τηρεί κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών. Τα 
κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής αλλοδαπών από τον κατάλογο αυτόν 
καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης. 2. Αλλοδαπός που 
βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος είναι υποχρεωµένος να εγκαταλείψει τη χώρα, αφότου 
εγγραφεί στον κατάλογο ανεπιθύµητων, µέσα σε προθεσµία που ορίζεται κάθε φορά από 
τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Αν δεν συµµορφωθεί, απελαύνεται. 3. Αλλοδαπός, στον 
οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα. επειδή είναι εγγεγραµµένος στον κατάλογο 
ανεπιθύµητων αλλοδαπών, οφείλει να αναχωρήσει αµελλητί, άλλως επαναπροωθείται 
αµέσως στη χώρα προέλευσης ή σε τρίτη χώρα, όπου µπορεί να επιτραπεί η είσοδος µε 
ευθύνη και δαπάνες του ιδίου ή εκείνου που τον µετέφερε, οι οποίοι υποχρεούνται και 
στην καταβολή κάθε άλλης αναγκαίας δαπάνης που απαιτείται µέχρι την αναχώρησή 
του. Στους ανωτέρω µεταφορείς, όταν αρνούνται την εκπλήρωση αυτών των 
υποχρεώσεών τους, επιβάλλεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. 
πρόστιµο ενός εκατοµµυρίου έως πέντε εκατοµµυρίων δραχµών, για κάθε µεταφερόµενο 
άτοµο. Με την ίδια απόφαση τα χρησιµοποιηθέντα µεταφορικά µέσα φυλάσσονται και 
αποδίδονται σε αυτούς µετά την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και την 
καταβολή του επιβληθέντος προστίµου ή την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένης τράπεζας, που καλύπτει το ποσό των ανωτέρω υποχρεώσεών τους και 
του επιβληθέντος προστίµου. 4. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και 
χρηµατική ποινή ενός εκατοµµυρίου δραχµών τιµωρείται κάθε αλλοδαπός ο οποίος 
επανέρχεται παράνοµα στη χώρα και είναι καταχωρηµένος στον κατάλογο των 
ανεπιθύµητων αλλοδαπών. Η άσκηση ενδίκων µέσων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.  

Άρθρο 50 Παράνοµη είσοδος και έξοδος από τη χώρα 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Οποιος εξέρχεται ή 
επιχειρεί να εξέλθει από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει σε αυτό 
χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών 
και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών. θεωρείται 
επιβαρυντική περίπτωση και επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου δραχµών, αν αυτός που επιχειρεί να 
αναχωρήσει λάθρα καταζητείται από τις δικαστικές ή αστυνοµικές αρχές ή υπέχει 
φορολογικές ή συναλλαγµατικές ή πάσης φύσεως άλλες υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο ή 



είναι υπότροπος. 2. Αν αλλοδαπός εισέλθει στο ελληνικό έδαφος ή εξέλθει από αυτό 
χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών. ύστερα από έγκριση του 
εισαγγελέα εφετών, στον οποίο αναφέρει σχετικώς χωρίς καθυστέρηση. µπορεί να 
απόσχει από την ποινική δίωξη για την πράξη αυτήν, οπότε γνωστοποιεί αµέσως την 
απόφασή του αυτή στο διοικητή της αστυνοµικής υπηρεσίας ή λιµενικής αρχής που 
διαπίστωσε την παράνοµη είσοδο ή έξοδο, προκειµένου αυτός µε απόφασή του να 
επαναπροωθήσει τον αλλοδαπό αµέσως στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής του. Η 
έγκριση του εισαγγελέα εφετών µπορεί να δοθεί και µε τηλεφωνικό σήµα. Αν δεν 
καταστεί δυνατή η άµεση επαναπροώθηση του αλλοδαπού, ο διοικητής της αστυνοµικής 
ή λιµενικής αρχής. αφού συντάξει σχετική έκθεση, παραπέµπει τον αλλοδαπό αυτόν στην 
αρµόδια διοικητική αρχή για απέλαση, σύµφωνα µε το άρθρο 44 του νόµου αυτού. Η 
αρχή αυτή, αν η απέλαση δεν πραγµατοποιηθεί εντός τριών µηνών. γνωστοποιεί τούτο 
στον αρµόδιο εισαγγελέα πληµµελειοδικών. Στην περίπτωση αυτήν ο εισαγγελέας 
πληµµελειοδικών µπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του για αποχή από την ποινική 
δίωξη, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα έτος 
από την ηµέρα της παράνοµης εισόδου του αλλοδαπού στη χώρα.  

Άρθρο 51 Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - κυρώσεις 
  
1. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισµοί 
κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να µην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ή θεώρηση 
εισόδου ή άδεια παραµονής ή γενικά δεν αποδεικνύουν ότι παραµένουν νόµιµα στην 
Ελλάδα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο. Εξαιρούνται τα νοσοκοµεία, 
θεραπευτήρια και κλινικές, όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που εισάγονται εκτάκτως για 
νοσηλεία και για ανήλικα παιδιά. 2. Οι διευθυντές φυλακών και κρατητηρίων 
υποχρεούνται να παραλαµβάνουν και να φυλάσσουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την ταυτότητα των κρατούµενων αλλοδαπών, καθώς και τις άδειες 
παραµονής και εργασίας τους. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται κατά την απόλυση του 
αλλοδαπού. Αν ο αλλοδαπός δεν έχει τα έγγραφα αυτά ή δεν έχει άδεια παραµονής ή 
εργασίας, οι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να το γνωστοποιήσουν αµέσως στην 
πλησιέστερη αστυνοµική αρχή ή στην πλησιέστερη υπηρεσία αλλοδαπών και 
µετανάστευσης. 3. Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων που 
παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων ι και 2 διώκονται πειθαρχικά και 
τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.  

Άρθρο 52 Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων - κυρώσεις 
  
1. Κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικών πράξεων στις οποίες συµβαλλόµενοι ή 
συµµετέχοντες καθ' οιονδήποτε τρόπο είναι αλλοδαποί, οι οποίοι παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαµονή στην ηµεδαπή, οι συµβολαιογράφοι 
υποχρεούνται να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια παραµονής και 
να κάνουν σχετική µνεία στην πράξη τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης 
πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειµένου να εκπροσωπήσουν αλλοδαπούς ενώπιον 
δικαστηρίων ή και άλλων αρχών. 2. Οι συµβολαιογράφοι που παραβαίνουν τις διατάξεις 



της προηγούµενης παραγράφου διώκονται πειθαρχικά και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για παράβαση καθήκοντος.  

Άρθρο 53 Υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζοµένων - κυρώσεις 
  
1. ∆εν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν άδεια 
παραµονής. Αν η κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας παραµονής, η ισχύς αυτής της 
σύµβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης αυτής της άδειας. 2. Οι 
εργοδότες που απασχολούν αλλοδαπούς εργαζόµενους οφείλουν να ενηµερώνουν 
αµέσως την υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης, τα Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας 
της έδρας τους και την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για κάθε πρόσληψη αλλοδαπού και για κάθε µεταβολή στο καθεστώς 
εργασίας του, όπως παράταση της σύµβασης, καταγγελία της σύµβασης, αποχώρηση. 3. 
Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις των δύο παραγράφων 1 και 2, πέραν 
άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, επιβάλλεται, µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, χρηµατικό πρόστιµο που µπορεί να κυµαίνεται από 
ένα εκατοµµύριο έως πέντε εκατοµµύρια δραχµές για κάθε παράνοµο αλλοδαπό. 4. 
Οποιος απασχολεί αλλοδαπό που στερείται άδειας παραµονής τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 
έξι µηνών. Αν εργοδότης είναι νοµικό πρόσωπο, οι ως άνω ποινές επιβάλλονται στον 
διευθύνοντα σύµβουλο ή στον διαχειριστή ή στον ασκούντα γενικά τη διοίκηση του 
νοµικού προσώπου. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας µπορεί επιπλέον, 
συνεκτιµώντας και τις εν γένει περιστάσεις, να διατάξει το κλείσιµο του καταστήµατος ή 
της επιχείρησης για χρονικό διάστηµα από έναν µέχρι έξι µήνες και για τρεις έως δώδεκα 
µήνες σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης και εφόσον πρόκειται για κέντρα διασκέδασης 
από δύο µέχρι δώδεκα µήνες και από έξι µέχρι είκοσι τέσσερις µήνες αντίστοιχα. Αν 
υπάρξει τρίτη καταδίκη, το κατάστηµα ή η επιχείρηση κλείεται οριστικά και δεν 
χορηγείται στο ίδιο πρόσωπο τέτοια άδεια για χρονικό διάστηµα πέντε ετών. 5. 
Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 6. Με ποινή φυλάκισης τιµωρείται και ο αλλοδαπός. ο 
οποίος παρέχει εξαρτηµένη εργασία ή ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο ή ασκεί επάγγελµα 
ή άλλη ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα χωρίς άδεια παραµονής. 7. Για την 
απασχόληση αλλοδαπών από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµβάλλονται µε το 
Υπουργείο Εθνικής Αµυνας, για την κατασκευή έργων ειδικής φύσεως - υποδοµής και 
εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Π.∆. 378/1987 (ΦΕΚ 168 Α'), απαιτείται 
έγκριση της στρατιωτικής αρχής που προϊσταται του έργου.  

Άρθρο 54 Υποχρεώσεις υπαλλήλων και λοιπών ιδιωτών - κυρώσεις 
  
1. Απαγορεύεται η εκµίσθωση ακινήτων σε αλλοδαπούς που δεν έχουν διαβατήριο ή 
άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ή θεώρηση εισόδου ή άδεια παραµονής. 2. Οι διευθυντές 
ξενοδοχείων, παραθεριστικών κέντρων, κλινικών και θεραπευτηρίων οφείλουν να 
ενηµερώνουν την αστυνοµική υπηρεσία ή την υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης 
για την άφιξη και την αναχώρηση αλλοδαπών που φιλοξενούν. 3. Στα πρόσωπα που 
παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, πέραν άλλων κυρώσεων που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία, επιβάλλεται, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 



Περιφέρειας, χρηµατικό πρόστιµο από πεντακόσιες χιλιάδες έως ένα εκατοµµύριο 
δραχµές. 4. Τα πρόστιµα της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται επίσης στα 
πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση ή βεβαίωση ή δεν εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει µε τη βεβαίωση ή τη δήλωση που προβλέπεται στα 
άρθρα "10 παρ. 4 περ. γ'", 11 παρ. 2 περ. δ', 19 παρ. 6 περ. α', 21 παρ. 2 περ. δ', 26 παρ. 2 
περ. γ', 28 παρ. 3 περ. δ', 34 παρ. 4 περ. γ', 35 παρ. 2 περ. β'. 36 παρ. 3 περ. γ και 37 παρ. 
2 περ. β'. Τα ίδια πρόστιµα επιβάλλονται και στους αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 
41. 5. Οποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος αλλοδαπού, χωρίς να 
υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 4, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων 
δραχµών. 6. Οποιος διευκολύνει την παράνοµη παραµονή αλλοδαπού ή δυσχεραίνει τις 
έρευνες των αστυνοµικών αρχών για τον εντοπισµό, σύλληψη και απέλασή του, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών. 7. Οποιος παράνοµα κατέχει ή χρησιµοποιεί γνήσιο 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων 
δραχµών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος παρακρατεί διαβατήριο ή άλλο 
ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου ή αρνείται να παραδώσει τούτο στην αρµόδια 
υπηρεσία. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος κατέχει ή χρησιµοποιεί πλαστό 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο. 8. Ο υπεύθυνος γραφείου ταξιδίων ή 
µετανάστευσης ή οποιοσδήποτε άλλος υποβάλλει για λογαριασµό τρίτου στην αρµόδια 
αρχή δικαιολογητικά έκδοσης ταξιδιωτικού εγγράφου, µε στοιχεία που δεν 
ανταποκρίνονται στην ταυτότητα του προσώπου αυτού, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου 
δραχµών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και εκείνος, για λογαριασµό του οποίου 
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Με απόφαση του νοµάρχη επιβάλλεται και η οριστική 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του γραφείου.  

Άρθρο 55 Υποχρεώσεις µεταφορέων - κυρώσεις 
  
"1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους 
µεταφορικού µέσου, που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα αλλοδαπούς, που 
δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η 
είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους προωθούν στο εσωτερικό της 
χώρας ή διευκολύνουν τη µεταφορά ή προώθηση τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς 
κατάλυµα για απόκρυψη τιµωρούνται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε 
µεταφερόµενο πρόσωπο. β) µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε 
µεταφερόµενο πρόσωπο, αν η µεταφορά ενεργείται κατ' επάγγελµα ή αν ο υπαίτιος είναι 
υπάλληλος ή τουριστικός ή ναυτιλιακός ή ταξιδιωτικός πράκτορας. γ) µε κάθειρξη και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αν από την πράξη µπορεί 
να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. δ) µε ισόβια κάθειρξη και χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, αν στην περίπτωση του στοιχείου γ' 
επήλθε θάνατος. Με την απόφαση του δικαστηρίου δηµεύονται τα µεταφορικά µέσα που 



χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταφορά προσώπων, εκτός αν ο κύριος των µέσων αποδείξει 
ότι δεν γνώριζε το σκοπό για τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν. Η προθεσµία για την 
άσκηση ένδικου µέσου και η άσκηση του δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. 
Για την εκδίκαση των κακουργηµάτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' 
αρµόδιο είναι το τριµελές Εφετείο και εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στα 
άρθρα 20 και 21 του Ν. 663/1977 (ΦΕΚ 215 Α')." 2. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, 
πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους µεταφορικού µέσου υποχρεούνται 
να µη δέχονται για µεταφορά από και στο εξωτερικό πρόσωπα τα οποία δεν είναι 
εφοδιασµένα µε τα απαιτούµενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν έχουν υποστεί τον κανονικό 
αστυνοµικό έλεγχο. Οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 1. Η ανωτέρω αξιόποινη πράξη θεωρείται τετελεσµένη, προκειµένου µεν 
για θαλάσσια και εναέρια µεταφορικά µέσα, εφόσον το πρόσωπο που επιβιβάσθηκε 
λάθρα βρίσκεται µέσα σε αυτά κατά την έναρξη του προ του απόπλου ή της 
απογειώσεως ελέγχου από τα αρµόδια κρατικά όργανα ή µετά την άπαρση του πλοίου ή 
την απογείωση του αεροπλάνου, προκειµένου δε για άλλα µεταφορικά µέσα, εφόσον το 
πρόσωπο που αναχωρεί λάθρα βρίσκεται µέσα σε αυτά κατά τον τελευταίο έλεγχο 
εξόδου ή πλησίον των συνόρων. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρµόζονται και στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο. 3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές 
εταιρείες ή ταξιδιωτικά γραφεία υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά και να 
λαµβάνουν κάθε µέτρο που να αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα 
αλλοδαπών που δεν είναι εφοδιασµένοι µε τα απαιτούµενα διαβατήρια ή άλλα 
ταξιδιωτικά έγγραφα. Στις αεροπορικές εταιρίες που παραβαίνουν τις παραπάνω 
υποχρεώσεις επιβάλλεται µε απόφαση του αερολιµενάρχη χρηµατικό πρόστιµο από 
πέντε εκατοµµύρια έως δέκα εκατοµµύρια δραχµές για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο. 
Στις ναυτιλιακές εταιρίες ή ταξιδιωτικά γραφεία, το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται µε 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. 4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, καθώς και ταξιδιωτικά γραφεία και οι ιδιοκτήτες των 
µεταφορικών µέσων ευθύνονται εις ολόκληρο για τις δαπάνες διαβίωσης και τα έξοδα 
επαναπροώθησης των ανωτέρω προσώπων στο εξωτερικό. Την ίδια ευθύνη έχουν και 
όσοι εγγυήθηκαν τον επαναπατρισµό αλλοδαπού, αν παραβιάσθηκαν όροι εισόδου ή 
παραµονής του στη χώρα. Τα αρµόδια για τον καταλογισµό όργανα, ο τρόπος είσπραξης 
και διαχείρισης αυτών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Οικονοµικών και 
∆ηµόσιας Τάξης. 5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου ι 
ή οι ιδιοκτήτες των µεταφορικών µέσων ή οι αντιπρόσωποι αυτών στην Ελλάδα 
υποχρεούνται αµέσως µετά την άφιξη του µεταφορικού µέσου να παραδίδουν στις 
υπηρεσίες του αστυνοµικού ελέγχου διαβατηρίων δελτία άφιξης ή καταστάσεις των 
αλλοδαπών επιβατών που µεταφέρουν και προορίζονται για την Ελλάδα και αντίστροφα. 
Την ίδια υποχρέωση έχουν κατά την άφιξη αεροπλάνων µη τακτικών πτήσεων από τρίτες 
χώρες. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται τα στοιχεία των 
ανωτέρω δελτίων ή καταστάσεων.  

Άρθρο 56 Σύσταση υπηρεσιών και έλεγχος 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης συνιστάται ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Με προεδρικό 



διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών. ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών, καθορίζεται η διάρθρωση των 
οργανικών µονάδων της και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους, τα προσόντα 
του προσωπικού της, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάµενοι 
των µονάδων της και ρυθµίζεται κάθε συναφές θέµα. 2. Με προεδρικό διάταγµα, που 
εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµικών και γνώµη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, 
µπορεί να συνιστώνται διευθύνσεις ή τµήµατα αλλοδαπών και µετανάστευσης σε κάθε 
νοµό της Περιφέρειας ως µονάδες της. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής µπορεί να 
συνιστώνται µέχρι τέσσερις διευθύνσεις, των οποίων η κατά τόπο αρµοδιότητα 
καθορίζεται µε το ίδιο προεδρικό διάταγµα. Με όµοιο διάταγµα καθορίζεται η έδρα τους. 
η διάρθρωση των οργανικών µονάδων τους και η κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ 
τους, τα προσόντα του προσωπικού τους, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους 
επιλέγονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων και ρυθµίζεται κάθε συναφές θέµα. 
Με όµοιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να συνιστώνται µονάδες που ασκούν αρµοδιότητες 
της περιφέρειας για θέµατα ιθαγένειας και οµογενών οι οποίοι υπάγονται στην 
αρµοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 3. 
Με προεδρικό διάταγµα. που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορεί να συνιστώνται, σε έδρες πρεσβειών και έµµισθων 
ελληνικών προξενικών αρχών, στα πλαίσια διµερών συµφωνιών και µε την επιφύλαξη 
των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, να καθορίζονται οι 
αρµοδιότητές τους, να συνιστώνται οι οργανικές θέσεις προσωπικού και να καθορίζονται 
οι κατηγορίες, οι κλάδοι και τα προσόντα του εν λόγω προσωπικού, καθώς και οι κλάδοι 
από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάµενοι αυτών και να ρυθµίζεται κάθε συναφές 
θέµα. Οι υπάλληλοι των εν λόγω γραφείων ανακοινώνονται προς τις αλλοδαπές αρχές ως 
υπάλληλοι της πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής και υπάγονται στην εποπτεία και τον 
πειθαρχικό έλεγχο του προϊσταµένου της. Για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των ανωτέρω 
υπαλλήλων αρµόδιο είναι το υπηρεσιακό συµβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών, 01 
τοποθετούµενοι ή αποσπώµενοι υπάλληλοι στα γραφεία ευρέσεως εργασίας λαµβάνουν 
τις αποδοχές στις θέσεις τους και επίδοµα αλλοδαπής, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον 
προϋπολογισµό των φορέων από τους οποίους προέρχονται. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών εξωτερικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της καταβολής του εν λόγω επιδόµατος. 4. Οι 
υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και των Περιφερειών, οι αστυνοµικές, λιµενικές ή 
αερολιµενικές αρχές και οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρµόδιες να παρακολουθούν την εφαρµογή του παρόντος 
νόµου, να διενεργούν ελέγχους και να βεβαιώνουν τις παραβάσεις. Με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορούν να 
ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας διάταξης. 5. Οπου στον παρόντα 
νόµο αναφέρεται "υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης" νοείται η διεύθυνση ή το 
τµήµα αλλοδαπών και µετανάστευσης της παραγράφου 2 που βρίσκεται στο νοµό, στον 
οποίο έχει την κατοικία του ή τη διαµονή του ο αλλοδαπός ή προτίθεται να 
εγκατασταθεί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 6. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών 
διαταγµάτων των παραγράφων 1 και 2 αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή του 



παρόντος νόµου είναι η ∆ιεύθυνση Αττικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και οι ∆ιευθύνσεις Αυτοδιοίκησης 
και Αποκέντρωσης ή ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης ότι 
Περιφέρειες. Η Επιτροπή Μετανάστευσης συγκροτείται, σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους 
- µέλη της, από υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών. 7. Με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ∆ηµόσιας Τάξης και Εργασίας 
καθορίζονται ο εξοπλισµός, τα αρχεία και τα λοιπά στοιχεία που παραδίδονται από τις 
υπηρεσίες των Υπουργείων ∆ηµόσιας Τάξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
του Ο.Α.Ε.∆. στις υπηρεσίες αλλοδαπών και µετανάστευσης και ρυθµίζονται τα σχετικά 
µε τη παράδοση θέµατα.  

Άρθρο 57 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
  
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο των αιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 8, 11, 
13, 19, 21 έως 27, 29, 30, 32 και 34 έως 37 και ο τύπος και το περιεχόµενο της άδειας 
παραµονής, καθώς και ο τύπος και το περιεχόµενο του µητρώου αλλοδαπών. 2. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του 
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή των άρθρων 5 έως 38.  

Άαρθρο 58 Προϋποθέσεις πολιτογράφησης 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
1. Αλλοδαπός που επιθυµεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση 
απαιτείται να: α. είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης, 
β. µην εκκρεµεί σε βάρος του απόφαση απέλασης, γ. µην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα 
σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για 
εγκλήµατα προσβολών του πολιτεύµατος. προδοσίας της χώρας, εγκλήµατα σχετικά µε 
την εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής 
τεχνολογίας. εγκλήµατα περί το νόµισµα, εγκλήµατα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκων, 
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, του νόµου περί µεσαζόντων, 
πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, 
εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, την προώθηση λαθροµεταναστών στο 
εσωτερικό της χώρας ή τη διευκόλυνση της µεταφοράς ή προώθησής τους ή της 
εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη ή για παραβάσεις της νοµοθεσίας 
για την εγκατάσταση και κίνηση αλλοδαπών στην Ελλάδα. 2. Αν ο αλλοδαπός είναι 
αλλογενής απαιτείται επιπλέον να: α. ∆ιαµένει νόµιµα στην Ελλάδα δέκα συνολικά έτη 
την τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον 
ανιθαγενή αλλοδαπό ή για τον αλλοδαπό που έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αρκεί 
διαµονή στην Ελλάδα πέντε έτη µέσα στην τελευταία δωδεκαετία πριν από την υποβολή 
της αίτησης. Στον ανωτέρω κατά περίπτωση απαιτούµενο χρόνο δεν προσµετράται ο 
χρόνος που διήνυσε ο αλλοδαπός στην Ελλάδα, ως διπλωµατικός ή διοικητικός 
υπάλληλος ξένης χώρας. Η χρονική αυτή προϋπόθεση δεν απαιτείται γι' αυτόν που έχει 



γεννηθεί και κατοικεί συνεχώς στην Ελλάδα, καθώς και γι αυτούς που είναι σύζυγοι 
Ελλήνων ή Ελληνίδων που διαµένουν στην Ελλάδα και έχουν αποκτήσει τέκνα. Για τους 
συζύγους Ελλήνων διπλωµατικών υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, 
προσµετράται για τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου και ο χρόνος παραµονής τους 
στο εξωτερικό, λόγω της υπηρεσίας των Ελλήνων συζύγων τους, ύστερα από πρόταση 
του Ελληνα πρεσβευτή για τη διαµόρφωση από αυτούς ελληνικής εθνικής συνείδησης. β. 
Εχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και γενικά του 
ελληνικού πολιτισµού. 3. Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως 64 εφαρµόζονται και στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόµου αυτού.  

Άρθρο 59 ∆ικαιολογητικά 
  
1. Ο αλλοδαπός που επιθυµεί να πολιτογραφηθεί ως Ελληνας υποβάλλει στο δήµο ή την 
κοινότητα του τόπου κατοικίας του αίτηση για πολιτογράφηση, που απευθύνεται προς 
τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και συνοδεύεται 
από: α. δήλωση πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του δηµάρχου ή 
προέδρου της κοινότητας παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως µαρτύρων. β**. παράβολο 
ύψους πεντακοσίων χιλιάδων δραχµών, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονοµικών σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό κάθε φορά. «Οι 
οµογενείς δεν υποχρεούνται στην καταβολή του παραβόλου αυτού». "Το παράβολο που 
συνοδεύει νέες αιτήσεις για πολιτογράφηση, οι οποίες υποβάλλονται ύστερα από την 
απόρριψη προηγούµενης αίτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, µειώνεται στο ήµισυ 
του παραπάνω ποσού." γ. αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και, 
εφόσον δεν είναι γραµµένο µε λατινικούς χαρακτήρες, µεταφρασµένο στην ελληνική 
γλώσσα, δ. άδεια παραµονής ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο νόµιµης παραµονής του στη 
χώρα, ε. πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης. Αν ο αλλοδαπός είναι πρόσφυγας και 
αδυνατεί να προσκοµίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η προσκόµιση της απόφασης 
χορήγησης σε αυτόν πολιτικού ασύλου. Η διάταξη αυτή ισχύει και για πρόσφυγες, των 
οποίων η αίτηση πολιτογράφησης εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στ. 
εκκαθαριστικό σηµείωµα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τελευταίου 
οικονοµικού έτους και η. σηµείωµα δακτυλοσκόπησης από το αστυνοµικό τµήµα του 
τόπου κατοικίας του.  

Άρθρο 60 ∆ιαδικασία πολιτογράφησης 
  
1. Ο δήµος ή η κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζει 
την αίτηση µαζί µε τα δικαιολογητικά στην αρµόδια για θέµατα ιθαγένειας υπηρεσία της 
περιφέρειας. Οι διευθύνσεις αυτές εξετάζουν εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 1 περ. α' και 2 περ. α του άρθρου 58 για την περαιτέρω εξέταση της 
αίτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν 
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας απορρίπτει την 
αίτηση. 2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. η αρµόδια διεύθυνση της Περιφέρειας 
ζητάει πιστοποιητικό ποινικού µητρώου τύπου Α', πιστοποιητικό µη απέλασης και 
επιπλέον όσα στοιχεία κρίνει απαραίτητα για το σχηµατισµό άποψης για τη γνώση της 



γλώσσας, για το ήθος και την προσωπικότητα του αλλοδαπού. Στη συνέχεια ο φάκελος 
της υπόθεσης διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη γνώµη της αστυνοµικής 
αρχής του νοµού για τα θέµατα που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. 
3. Μετά από εξέταση του φακέλου η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καλεί τον αλλοδαπό σε συνέντευξη σε 
συγκεκριµένο τόπο και χρόνο ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης προκειµένου η 
Επιτροπή να διατυπώσει γνώµη για την αποδοχή ή µη της αίτησης από τον Υπουργό 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η κλήση του αλλοδαπού σε 
συνέντευξη γίνεται µε απόδειξη. Μη εµφάνιση του αλλοδαπού δικαιολογείται µόνο για 
λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης µη εµφάνισης η αίτηση 
απορρίπτεται.  

Άρθρο 61 Απόφαση πολιτογράφησης 
  
1. Η πολιτογράφηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. 
Η απόφαση που απορρίπτει αίτηµα πολιτογράφησης δεν αιτιολογείται. Υποβολή νέας 
αίτησης για πολιτογράφηση επιτρέπεται µετά την παρέλευση έτους από την απόρριψη 
της προηγούµενης.  

Άρθρο 62 Ορκωµοσία 
  
1. Η ιδιότητα του Ελληνα πολίτη αποκτάται µε την ορκωµοσία του αλλοδαπού, που 
πρέπει να γίνει µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης πολιτογράφησης 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Ο όρκος που δίδεται έχει ως εξής: "Ορκίζοµαι να 
φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους και 
να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου ως Ελληνας πολίτης." Η απόφαση 
πολιτογράφησης ανακαλείται αν ο όρκος δεν δοθεί µέσα στην ετήσια προθεσµία. 3. Ο 
όρκος δίνεται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να ορίζεται ότι ο όρκος 
δίδεται ενώπιον άλλου οργάνου.  

Άρθρο 63 Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό 
  
1. Η αίτηση πολιτογράφησης οµογενών που διαµένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον 
Ελληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους. ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε έκθεσή του. Μαζί µε την 
αίτηση υποβάλλονται και τα εξής: α. δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον 
του προξένου. παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών, ως µαρτύρων, β. αντίγραφο διαβατηρίου 
ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και εφόσον δεν είναι γραµµένο µε λατινικούς 
χαρακτήρες, µεταφρασµένο στην ελληνική, γ. πιστοποιητικό γέννησης ή βάπτισης, δ. 
πιστοποιητικό ποινικού µητρώου των αλλοδαπών αρχών. 2. Η αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εξέταση 
των στοιχείων του φακέλου του οµογενούς και τη γνώµη του Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης για θέµατα που αφορούν τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, εισηγείται στον Υπουργό 



Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης την αποδοχή ή µη του αιτήµατος 
για πολιτογράφηση. 3. Οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του νόµου αυτού 
εφαρµόζονται και για την πολιτογράφηση του άρθρου αυτού.  

Άρθρο 64 Επιτροπή Πολιτογράφησης 
  
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται 
πενταµελής Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία αποτελείται από: α. τον προϊστάµενο 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, β. τον προϊστάµενο της 
∆ιεύθυνσης Αττικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών. 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, γ. τον προϊστάµενο του θ' Τµήµατος Ιθαγένειας 
του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. δ. ένα µέλος 
∆.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείµενο της Κοινωνιολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε τον αναπληρωτή 
του και ε. ένα µέλος ∆.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείµενο της Ψυχολογίας Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τµήµατος µε 
τον αναπληρωτή του. 2. Η Επιτροπή ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όµοια απόφαση ορίζονται και οι 
αναπληρωτές του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής. Χρέη γραµµατέα της 
Επιτροπής Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού που υπηρετεί 
στη ∆ιεύθυνση Αττικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, που ορίζεται µαζί µε τον αναπληρωτή του µε 
την ίδια ως άνω απόφαση. Στην Επιτροπή Πολιτογράφησης συµµετέχει ως εισηγητής, 
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση. 3. Η θητεία των µελών 
της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής. 4. Με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµικών καθορίζεται η 
αµοιβή των µελών της Επιτροπής, του γραµµατέα και του εισηγητή. «Η σχετική δαπάνη 
καλύπτεται από τα έσοδα του παραβόλου του εδαφίου β ' της παρ. 1 του άρθρου 59.»  

Άρθρο 65 Εκκρεµείς αιτήσεις για θεώρηση εισόδου και για άδεια παραµονής. Αδεια 
παραµονής και πράσινη κάρτα που δεν έχουν λήξει 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Αιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης 
εισόδου στην Ελλάδα, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου είναι 
εκκρεµείς σε ελληνικά προξενεία, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου. 2. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αιτήσεις για τη 
χορήγηση κάρτας παραµονής περιορισµένης χρονικής διάρκειας (πράσινης κάρτας), 
σύµφωνα τις διατάξεις του Π.∆. 359/1997, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και προσφυγές 
κατά αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων του Ο.Α.Ε.∆. ενώπιον της ειδικής επιτροπής 
του άρθρου 5 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτού του διατάγµατος. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εξέτασης τα Π.∆/τα 358/1997 
και 359/1997 καταργούνται, µε εξαίρεση την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.∆. 359/1997, η 
οποία καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κάρτες που έχουν ανακληθεί µε 
βάση την παραπάνω καταργούµενη διάταξη επαναχορηγούνται εφόσον δεν συντρέχει 
λόγος δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. 3. Αιτήσεις για τη χορήγηση ή την ανανέωση 



άδειας παραµονής, πλην κάρτας παραµονής περιορισµένης χρονικής διάρκειας (πράσινης 
κάρτας), οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου είναι εκκρεµείς, 
διαβιβάζονται στις αρµόδιες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο υπηρεσίες. Οµοίως αιτήσεις 
για τη χορήγηση άδειας εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής 
δραστηριότητας ή άδειας παραµονής αλλοδαπών που είναι κάτοχοι άδειας εισόδου 
υποβάλλονται στις αρµόδιες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο υπηρεσίες. Οι αιτήσεις αυτές 
συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν 
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Αν δεν προβλέπονταν τέτοια δικαιολογητικά, 
συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. 
Κατά τα λοιπά για τη χορήγηση της άδειας παραµονής και για την ανανέωσή της, καθώς 
και για τη χορήγηση άδειας εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής 
δραστηριότητας εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου. 4. Κάρτες παραµονής 
περιορισµένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες) που ισχύουν κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και πράσινες κάρτες που θα εκδοθούν σύµφωνα µε την παράγραφο 
2 αυτού του άρθρου θεωρούνται άδειες εργασίας και παραµονής στις οποίες 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι άδειες αυτές, εφόσον λήγουν το 
αργότερο µέχρι την 31.12.2001, παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα ακόµη εξάµηνο από 
την ηµεροµηνία λήξης τους. Οσες λήγουν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία, 
ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Οµοίως πράσινες κάρτες, 
για τις οποίες εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις ανανέωσής 
τους, παρατείνονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος µέχρι την 
30.6.2002 και στη συνέχεια ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 5. 
Λοιπές άδειες παραµονής, που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και 
λήγουν το αργότερο µέχρι την 31.12.2001, παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα ακόµη 
εξάµηνο από την ηµεροµηνία λήξης τους. όσες λήγουν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία, 
ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 6. Οι διατάξεις των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 αυτού του νόµου δεν εφαρµόζονται κατά τον πρώτο 
χρόνο ισχύος του παρόντος νόµου.  

Άρθρο 66 Παράνοµοι αλλοδαποί 
  
1. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας παραµονής σε αλλοδαπούς που κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου διαµένουν παράνοµα στην Ελλάδα, εφόσον: α. Είναι κάτοχοι 
κάρτας παραµονής περιορισµένης χρονικής διάρκειας (πράσινης κάρτας) που έχει λήξει 
χωρίς να έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωσή της ή η αίτηση για ανανέωση έχει 
απορριφθεί ή κάρτας προσωρινής άδειας παραµονής (λευκής κάρτας) ή άδειας 
παραµονής που έχει λήξει χωρίς να έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωσή της και 
διαµένουν µετά τη λήξη τους αποδεδειγµένα στη χώρα ή β. Εχουν ασκήσει προσφυγή 
κατά αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων του Ο.Α.Ε.∆. ενώπιον της ειδικής επιτροπής 
του άρθρου 5 του Π.∆. 359/1997 και επιθυµούν να παραιτηθούν από την προσφυγή 
προκειµένου να υπαχθούν στη διαδικασία του παρόντος άρθρου ή γ. Εχουν υποβάλει 
αίτηση για τη χορήγηση κάρτας παραµονής περιορισµένης χρονικής διάρκειας (πράσινης 
κάρτας) για σοβαρούς ανθρωπιστικούς λόγους στην ειδική επιτροπή του άρθρου 5 του 
Π.∆. 359/1997, επειδή δεν πληρούσαν ορισµένες από τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της πράσινης κάρτας ή δ. Αποδείξουν ότι διαµένουν στη χώρα, νόµιµα ή 
παράνοµα, συνεχώς επί ένα έτος µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 2.i. Οι 



αλλοδαποί των περιπτώσεων α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου αυτού οφείλουν µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου να 
υποβάλουν στο δήµο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας τους αίτηση µε δύο 
φωτογραφίες που συνοδεύεται από: α. Επικυρωµένο αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου 
ταξιδιωτικού εγγράφου ή πιστοποιητικού γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης ή 
δελτίου ταυτότητας. β. Προκειµένου για αλλοδαπούς της περ. α' της παρ. 1: αα. το 
πρωτότυπο της πράσινης κάρτας, λευκής κάρτας ή άδειας παραµονής που έχει λήξει και 
ββ. Αν από το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν συνάγεται ο χρόνος παραµονής 
του αλλοδαπού στην Ελλάδα, έγγραφα βέβαιης χρονολογίας ή λογαριασµούς ∆.Ε.Η., 
Ο.Τ.Ε., Ε.Υ∆.Α.Π. και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ασφαλιστήρια συµβόλαια, από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι διέµεναν στην χώρα τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος. Για τη διαπίστωση του χρόνου παραµονής του αλλοδαπού, τα 
προσκοµιζόµενα έγγραφα δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν συνεχόµενα όλο το 
διάστηµα του έτους. Εύλογα ενδιάµεσα διαστήµατα µπορεί να τεκµαίρονται. γ. 
Προκειµένου για αλλοδαπούς της περ. δ' της παρ. 1, αν από το διαβατήριο ή από το 
ταξιδιωτικό έγγραφο δεν συνάγεται ο χρόνος παραµονής του αλλοδαπού στην Ελλάδα, 
επιπλέον λογαριασµούς ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ∆.Α.Π. και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και 
ασφαλιστήρια συµβόλαια, από τα οποία αποδεικνύεται η τουλάχιστον ετήσια παραµονή 
τους στην Ελλάδα ή απόφαση δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δήµων ή κοινοτήτων, 
των οποίων ο πληθυσµός δεν υπερβαίνει τους 20.000 κατοίκους, µε την οποία 
βεβαιώνεται ο χρόνος παραµονής του αλλοδαπού στην περιφέρειά του. Για τη 
διαπίστωση του χρόνου παραµονής του αλλοδαπού, τα προσκοµιζόµενα έγγραφα δεν 
είναι απαραίτητο να καλύπτουν συνεχόµενα όλο το διάστηµα του έτους. Εύλογα 
ενδιάµεσα διαστήµατα µπορεί να τεκµαίρονται. ii. Οι αλλοδαποί της παραγράφου 1 
µπορούν να αναγνωρίσουν ασφαλιστική προϋπηρεσία για µικτή ασφάλιση, για το 
απαιτούµενο χρονικό διάστηµα του ενός έτους µε ελάχιστο αριθµό ηµερών ασφάλισης 
διακοσίων πενήντα, χωρίς προσαύξηση για το διάστηµα αυτό. iii. Ο δήµος ή η κοινότητα 
εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα διαβιβάζει µαζί µε την αίτηση του 
αλλοδαπού στην υπηρεσία που ασκεί τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας αλλοδαπών και 
µετανάστευσης για τη χορήγηση άδειας παραµονής. 3. Οι αλλοδαποί της περ. β' της παρ. 
1 αυτού του άρθρου υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.∆. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο 
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου παραίτηση από την προσφυγή και 
αίτηση µε δύο φωτογραφίες για τη χορήγηση της προβλεπόµενης από την παρ. 5 αυτού 
του άρθρου άδειας παραµονής, που συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο 
διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή πιστοποιητικού γέννησης ή 
οικογενειακής κατάστασης ή δελτίου ταυτότητας. Ο Ο.Α. Ε.∆. υποχρεούται µέσα σε 
εύλογο χρόνο να διαβιβάσει στην υπηρεσία που ασκεί τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας 
αλλοδαπών και µετανάστευσης την υποβληθείσα αίτηση του αλλοδαπού µαζί µε την 
παραίτηση από την προσφυγή και τα λοιπά δικαιολογητικά, αφού εξετάσει την 
πληρότητά τους. 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι αιτήσεις αλλοδαπών 
της περ. γ της παρ. 1 αυτού του άρθρου θεωρούνται ως απορριφθείσες και νέες τέτοιες 
αιτήσεις δεν επιτρέπεται να υποβάλλονται. Οι αλλοδαποί αυτής της περίπτωσης 
δικαιούνται να υποβάλλουν στον Ο.Α.Ε.∆. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αίτηση µε δύο φωτογραφίες για τη χορήγηση 
της προβλεπόµενης από την παράγραφο 5 αυτού του άρθρου άδειας παραµονής. Η 
αίτηση συνοδεύεται από επικυρωµένο αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού 



εγγράφου ή πιστοποιητικού γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης ή δελτίου 
ταυτότητας. Ο Ο.Α.Ε.∆. υποχρεούται µέσα σε εύλογο χρόνο να διαβιβάσει στην 
υπηρεσία που ασκεί τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης την 
υποβληθείσα αίτηση του αλλοδαπού µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά, αφού εξετάσει την 
πληρότητά τους. 5. Η υπηρεσία που ασκεί τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας αλλοδαπών 
και µετανάστευσης εξετάζει τις αιτήσεις των προηγούµενων παραγράφων σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Η άδεια 
παραµονής χορηγείται ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο επιθυµεί να παραµείνει ο 
αλλοδαπός στην Ελλάδα και έχει διάρκεια έξι µηνών. 6.i. Αλλοδαπός στον οποίο έχει 
χορηγηθεί η εξάµηνη άδεια παραµονής που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, 
επιτρέπεται να λάβει άδεια εξαρτηµένης εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
αυτού, εφόσον µέχρι τη λήξη του εξαµήνου προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία 
εργασίας της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης αίτηση για τη χορήγηση άδειας εργασίας και 
για την ανανέωση της εξάµηνης άδειας παραµονής. Η αίτηση συνοδεύεται από: α. Την 
εξάµηνη άδεια παραµονής. β. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου τύπου Α'. «Για την 
έκδοση του πιστοποιητικού αυτού ο αλλοδαπός υποβάλλει την αίτηση στην υπηρεσία 
εργασίας της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία την διαβιβάζει στο Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης αποστέλλει το πιστοποιητικό απευθείας στη 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ο αλλοδαπός υποβάλλει µαζί µε την αίτηση και υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Για την έκδοση της 
άδειας εργασίας αρκεί η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού 
ποινικού µητρώου και της υπεύθυνης δήλωσης. Εάν από το πιστοποιητικό ποινικού 
µητρώου προκύπτει ότι ο αλλοδαπός έχει τελέσει αξιόποινη πράξη, η άδεια εργασίας και 
η άδεια παραµονής ανακαλούνται.» γ. Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από ηµεδαπά 
κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του I.Κ.Α., 
ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσηµα το οποίο σύµφωνα µε τα διεθνή δεδοµένα και 
τον Π.Ο.Υ. δύναται να αποτελέσει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. δ. ∆ήλωση στην οποία 
αναφέρεται η διεύθυνση του καταλύµατός του. ε. Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι 
ασφαλισµένος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις για την 
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης και για την 
κάλυψη εργατικού ατυχήµατος. στ. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή αναγγελία προς 
τον Ο.Α.Ε.∆. για την πρόσληψη ή δήλωση του εργοδότη ότι θα τον απασχολήσει για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και ότι σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας θα 
ενηµερώσει σχετικά την υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης και το νοµάρχη. 
«Εφόσον πρόκειται για απασχολούµενους στην αγροτική οικονοµία αρκούν και 
υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 ότι πρόκειται να ασχοληθούν µε τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα.» ii. Η άδεια εργασίας µαζί µε το σχετικό φάκελο διαβιβάζονται από το 
νοµάρχη υπηρεσιακά στην υπηρεσία που ασκεί τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας 
αλλοδαπών και µετανάστευσης, η οποία ανανεώνει την άδεια παραµονής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος. 7.i. Αλλοδαπός στον οποίο έχει χορηγηθεί η εξάµηνη άδεια 
παραµονής που προβλέπεται στην παράγραφο 5, επιτρέπεται να λάβει άδεια εργασίας για 
την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, εφόσον µέχρι τη λήξη του εξαµήνου 
προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία εργασίας της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης αίτηση 
για τη χορήγηση άδειας εργασίας και για την ανανέωση της εξάµηνης άδειας παραµονής. 
Η αίτηση συνοδεύεται από: α. Τα υπό στοιχεία α', β', γ'. δ' και ε' της παρ. 6.i. 
δικαιολογητικά. β. Σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή σύµβαση έργου ή αναγγελία 



προς τον Ο.Α.Ε.∆. για την πρόσληψη ή δήλωση του εργοδότη ότι θα τον απασχολήσει 
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και ότι σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης θα 
ενηµερώσει σχετικά την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και το νοµάρχη ή 
τέλος βιβλιάριο ενσήµων ασφαλιστικού οργανισµού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
αλλοδαπός έχει πραγµατοποιήσει αριθµό ηµεροµισθίων ίσο τουλάχιστον µε το µισό των 
εργάσιµων ηµερών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία 
χορήγησης της προσωρινής εξάµηνης άδειας παραµονής µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησής του για την έκδοση της άδειας εργασίας. ii. Η άδεια εργασίας µαζί µε το 
σχετικό φάκελο διαβιβάζονται από το νοµάρχη υπηρεσιακά στην υπηρεσία που ασκεί τις 
αρµοδιότητες της υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης, η οποία ανανεώνει την 
άδεια παραµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 8.i. Αλλοδαπός, στον οποίο 
έχει χορηγηθεί η εξάµηνη άδεια παραµονής που προβλέπεται στην παράγραφο 5, 
επιτρέπεται να λάβει άδεια άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, εφόσον 
µέχρι τη λήξη του εξαµήνου προσκοµίσει στο δήµο ή την κοινότητα αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και για την 
ανανέωση της εξάµηνης άδειας παραµονής. Η αίτηση συνοδεύεται από: α. Τα υπό 
στοιχεία α', β', γ' και δ' της παρ. 6.i. δικαιολογητικά. β. Αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι 
ασφαλισµένος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις για την 
κάλυψη των εξόδων νοσηλείας. ιατρικής και φαρµακευτικής περίθαλψης. γ. 
Οικονοµοτεχνική µελέτη στην οποία περιλαµβάνονται τουλάχιστον το είδος και το ύψος 
της επένδυσης, καθώς και οι πηγές χρηµατοδότησης και στοιχεία που να αποδεικνύουν 
την επιστηµονική. τεχνική ή επαγγελµατική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα 
που επιθυµεί να ασκήσει. δ. Επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία επαρκών οικονοµικών πόρων 
για την κάλυψη των εξόδων παραµονής και της δραστηριότητας που θα ασκήσει. ii. Ο 
δήµος ή η κοινότητα εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα διαβιβάζει 
µαζί µε την αίτηση στην υπηρεσία που ασκεί τις αρµοδιότητες της υπηρεσίας αλλοδαπών 
και µετανάστευσης. Η υπηρεσία αυτή χορηγεί την άδεια άσκησης ανεξάρτητης 
οικονοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 25 και ανανεώνει την 
άδεια παραµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. «9.Η καταχώριση αλλοδαπού 
στον κατάλογο ανεπιθύµητων συνεπεία διοικητικής απέλασης ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία, για παράνοµη είσοδο, έξοδο, παραµονή ή εργασία στο ελληνικό έδαφος, ο οποίος 
έχει λάβει την άδεια παραµονής της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 2910/2001 και 
εφόσον στηρίζεται σε γεγονότα που έγιναν σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της 
ανωτέρω άδειας παραµονής, δεν συνεπάγεται έναντι των κατόχων της οποιοδήποτε 
έννοµο αποτέλεσµα και επέρχεται, αυτοδικαίως, διαγραφή τους από τον ίδιο κατάλογο.» 
(10) «9. Aδειες παραµονής, των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει παρατείνονται, 
αυτοδικαίως, µέχρι 31.12.2002.»  

Άρθρο 67 Οικογενειακή συνένωση 
  
1. Ο αλλοδαπός που έχει άδεια παραµονής ή κάρτα περιορισµένης χρονικής διάρκειας 
(πράσινη κάρτα) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και διαµένει στην Ελλάδα δύο 
τουλάχιστον έτη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος οφείλει να υποβάλει αίτηση για 
τη χορήγηση άδειας παραµονής για τα µέλη της οικογένειάς του για οικογενειακή 
συνένωση, εφόσον τα µέλη αυτά συγκατοικούσαν µαζί του µέχρι την παραπάνω 
ηµεροµηνία και στερούνται θεώρησης εισόδου ή άδειας παραµονής. Η αίτηση 



συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 28 και από υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986 του αλλοδαπού ότι τα µέλη της οικογένειάς του 
συγκατοικούσαν µε αυτόν µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 2. Η παραµονή στην 
Ελλάδα των µελών της οικογένειας αλλοδαπού, ο οποίος έλαβε την εξάµηνη άδεια 
παραµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του προηγούµενου άρθρου, καλύπτεται από 
αυτήν την άδεια, εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος συγκατοικούσαν µε 
αυτόν. Ο αλλοδαπός οφείλει µέχρι τη λήξη του εξαµήνου να υποβάλει αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας παραµονής στα παραπάνω µέλη της οικογένειάς του για οικογενειακή 
συνένωση. Η αίτηση συνοδεύεται από την εξάµηνη άδεια παραµονής, από τα υπό 
στοιχεία γ και δ' της παραγράφου 3 άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 29 
δικαιολογητικά και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αλλοδαπού ότι τα µέλη 
της οικογένειάς του συγκατοικούσαν µε αυτόν µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. Η άδεια 
παραµονής για οικογενειακή συνένωση χορηγείται ταυτόχρονα µε την ανανέωση της 
άδειας παραµονής του αλλοδαπού, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. 3. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 2, 29 παρ. 2, 30, 31 και 32 του 
παρόντος.  

Άρθρο 68 Απαγόρευση απέλασης 
  
Οι αλλοδαποί που υποβάλλουν τις αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 65 έως 67 του 
παρόντος νόµου, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους δεν επιτρέπεται να απελαθούν 
λόγω έλλειψης άδειας παραµονής µέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση ή µη 
άδειας παραµονής.  

Άρθρο 69 Εκκρεµείς αιτήσεις και δηλώσεις πολιτογράφησης. Ειδικές περιπτώσεις 
διαπίστωσης ιθαγένειας 
  
1. Εκκρεµείς δηλώσεις για πολιτογράφηση που έχουν υποβληθεί µέχρι τις 15.11.2000 
εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου. Εκκρεµείς δηλώσεις για πολιτογράφηση που έχουν υποβληθεί µετά την 
ως άνω ηµεροµηνία εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Εκκρεµείς 
αιτήσεις πολιτογράφησης που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες δηλώσεις 
πολιτογράφησης και που έχουν υποβληθεί πριν από την παραπάνω ηµεροµηνία δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 2. Νέες αιτήσεις για πολιτογράφηση που θα υποβληθούν, ύστερα 
από την απόρριψη προηγούµενης αίτησης πολιτογράφησης σύµφωνα µε το προϊσχύον 
άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α'), εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος νόµου. 3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
διαπιστώνεται η κτήση ή µη της ελληνικής ιθαγένειας προσώπων που ζητούν να 
καθορισθεί η ιθαγένειά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας 
(Ν.∆. 3370/1955 - ΦΕΚ 258 Α'), όπως αυτός ισχύει, καθώς και µε τις προϊσχύουσες 
αυτού σχετικές διατάξεις, και τις διεθνείς συµβάσεις και συνθήκες. Οπου στις διατάξεις 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός ισχύει, αναγράφεται η λέξη "νοµάρχης", 
εφεξής νοείται ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας. 4. Ελληνίδα που απέβαλε την 
ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε αλλοδαπό την ανακτά, αν δηλώσει τη σχετική 
βούλησή της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην ελληνική προξενική αρχή 
του τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της. 5. Αλλοδαπή που απέκτησε την 



ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάµου της µε Ελληνα και διατηρεί την ιθαγένεια που είχε 
πριν από την τέλεση του γάµου, αποβάλλει την ελληνική ιθαγένεια, αν δηλώσει τη 
σχετική βούληση της στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην ελληνική 
προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαµονής της. 6. Τέκνο που γεννήθηκε 
πριν από την 8.5.1984 από µητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης 
του γάµου από τον οποίο γεννήθηκε το τέκνο, γίνεται Ελληνας, αν δηλώσει τη σχετική 
βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην ελληνική προξενική αρχή 
του τόπου της κατοικίας του ή της διαµονής του. 7. Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνα 
πατέρα και αλλοδαπή µητέρα πριν από την ισχύ του Ν. 1250/1982, εφόσον θεωρείται 
γνήσιο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 του παραπάνω νόµου, 
γίνεται Ελληνας, αν δηλώσει τη σχετική βούλησή του στον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας ή στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου της κατοικίας του ή της 
διαµονής του. 8. Εάν το τέκνο είναι ανήλικο, η δήλωση της παραγράφου 6 υποβάλλεται 
από τη µητέρα και η δήλωση της παραγράφου 7 από τον πατέρα. 9. Επιτρέπεται η 
αποποίηση της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι ενήλικας, δηλώνει 
ότι έχει πάψει να υφίσταται πλέον γνήσιος δεσµός του µε τη χώρα και διαµένει στην 
αλλοδαπή. Για την αποποίηση υποβάλλονται δήλωση ενώπιον του Ελληνα προξένου του 
τόπου διαµονής του ενδιαφεροµένου και αίτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών. 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Η αποδοχή της αίτησης γίνεται ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ιθαγενείας, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ο χρόνος απώλειας της ιθαγένειας ανατρέχει στο χρόνο αποδοχής της 
αίτησης. «10. Τα τέκνα αυτών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 γίνονται Έλληνες, αν κατά την ηµεροµηνία της 
δήλωσης είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 
11. Τέκνο που γεννήθηκε από Ελληνίδα µητέρα και απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια, 
λόγω νοµιµοποίησης ή αναγνώρισης από αλλοδαπό πατέρα, την ανακτά αν δηλώσει τη 
σχετική βούλησή του στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στην Ελληνική 
Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας του ή διαµονής του.»  

Άρθρο 70 ∆ηλώσεις - Κυρώσεις 
  
1. Οι δηλώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 65 έως 67 του παρόντος 
πρέπει να φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής τους. 2. Τα πρόστιµα της 
παραγράφου 3 του άρθρου 54 αυτού του νόµου επιβάλλονται και στα πρόσωπα που 
υποβάλλουν ανακριβή δήλωση ή βεβαίωση ή δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που 
έχουν αναλάβει µε τη δήλωση ή βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 66 παρ. 2.i.γ, 
παρ. 6.i.ε και στ, παρ. 7.i.α και β, παρ. 8.i.α και στο άρθρο 67 παρ. 1 και 2 του παρόντος. 
3. Για την εφαρµογή των άρθρων 65 έως 67 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 
ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες εκδίδονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος 
νόµου και της λοιπής κείµενης νοµοθεσίας.  

Άρθρο 71 Παράβολα - Αναπροσαρµογή προστίµων. Επικυρώσεις 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ' TΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση 
των αδειών παραµονής και εργασίας συνοδεύεται από παράβολο, το οποίο, αν για λόγους 



αµοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζεται ως ακολούθως: α. Για τις άδειες 
διάρκειας µέχρις ενός έτους σε πενήντα χιλιάδες δραχµές. *** (βλ. σχόλια) β. Για τις 
άδειες διάρκειας από ένα έτος µέχρι δύο ετών σε εκατό χιλιάδες δραχµές. γ. Για τις 
άδειες διάρκειας από δύο έως έξι ετών σε εκατόν πενήντα χιλιάδες δραχµές. δ. Για τις 
άδειες διάρκειας άνω των έξι ετών, σε τριακόσιες χιλιάδες δραχµές. 2. Τα πρόστιµα και 
τα παράβολα που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο εισπράττονται υπέρ του 
∆ηµοσίου και αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης. 3. Τα 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να 
είναι επικυρωµένα µε την επισηµείωση της Σύµβασης της Χάγης όπου αυτή απαιτείται. 
Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισηµείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν 
επικύρωση, από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 
του γνησίου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. 4. Οι προβλεπόµενες από τον 
παρόντα νόµο θεωρήσεις εισόδου που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών για 
σκοπούς µη τουριστικούς είναι εθνικές θεωρήσεις. "5. Ποσοστά 30% και 15% επί των 
εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα της παρ. 1 µεταφέρονται αντιστοίχως σε 
ειδικούς λογαριασµούς που τηρούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
τίτλους "'Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής υπέρ Ο.Τ.Α. α' βαθµού" και "Εσοδα 
από παράβολα αδειών παραµονής υπέρ Ο.Τ.Α. β' βαθµού". Το προϊόν των λογαριασµών 
κατανέµεται στους Ο.Τ.Α. α και β' βαθµού µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης". «6. Επίσης ποσοστό 25% των εσόδων από τα 
παράβολα της παρ. 1 του άρθρου 71 διατίθεται για την κάλυψη δαπανών υπουργείων και 
ν.π.δ.δ. που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και για την επιχορήγηση 
των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Από τους πόρους αυτούς καλύπτεται και η δαπάνη για την αποζηµίωση των 
µελών των Επιτροπών Μετανάστευσης, του γραµµατέα και του εισηγητή, που 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται 
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και κατανέµονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Με όµοια 
απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής.»  

Άρθρο 72 Καταργούµενες διατάξεις 
  
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α. τα άρθρα 1-4, 6-8, 10-16,1 
8-23, 26-33, 34 παρ. 1-3 και 35 του Ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί 
και συµπληρωθεί από το Ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') και το Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α'), 
β. τα άρθρα 5, 6, 7 και 9 του Ν.∆. 3370/1955 (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας), όπως 
τροποποιήθηκαν από τον Α.Ν. 481/1968, το Ν. 1438/1984 (ΦΕΚ 60 Α') και το Ν. 
2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α'), και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7, το άρθρο 8 και οι 
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 1438/1984 (ΦΕΚ 60 Α'), γ. η παράγραφος 3 του 
άρθρου 4 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 8 του Ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α'), οι 
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995, καθώς και η παράγραφος 8 του 
άρθρου 1 του Ν. 2790/2000, δ. το άρθρο 2 του β.δ. 339/1965 (ΦΕΚ 82 Α'), ε. το άρθρο 4 



του Ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α'), στ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο 
αυτού.  

Άρθρο 73  
  
«1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
µε την επωνυµία Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) και καθορίζονται 
οι πόροι του. Το νοµικό αυτό πρόσωπο θα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και θα έχει έδρα στο Νοµό 
Αττικής. 2. Σκοποί του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι η έρευνα και η 
εκπόνηση µελετών για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της µεταναστευτικής πολιτικής. 
3.α. Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά ακόµη µέλη, µε τριετή 
θητεία. β. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και επιλέγονται από καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ανώτατα στελέχη του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, διευθυντές 
επιστηµονικών ινστιτούτων, επιστήµονες και προσωπικότητες µε κύρος και εµπειρία σε 
θέµατα σχετικά µε τη µετανάστευση. γ. Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου 
προσλαµβάνεται ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε σύµβαση 
µίσθωσης εργασίας ορισµένου χρόνου που µπορεί να ανανεώνεται και προΐστανται των 
υπηρεσιών του Ινστιτούτου. δ. Για την επίτευξη των σκοπών του το ινστιτούτο µπορεί, 
µετά από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης έργου µε επιστηµονικούς φορείς και 
µεµονωµένους επιστήµονες του εσωτερικού και του εξωτερικού. ε. Με κανονισµό 
οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που εκδίδεται µε απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η 
στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτούτου, οι αµοιβές των οργάνων 
διοίκησής του και του προσωπικού του, τα απαιτούµενα προσόντα για τη θέση του 
γενικού διευθυντή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»  

Άρθρο 74  
  
Οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 19/8.2.1990 (ΦΕΚ 16 Α'), που κυρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 
1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α') και των άρθρων 2 και 3 του Ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α'), όπως 
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 39 του Ν. 1968/1991(ΦΕΚ 150 Α') και συµπληρώθηκαν µε 
τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 6 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α') και του άρθρου 32 
του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') για απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και τη διάθεσή τους στα γραφεία των 
βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη 
γραµµατειακή υποστήριξη του έργου τους, εφαρµόζονται και για την απόσπαση 
υπαλλήλων στα γραφεία των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο 



Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αριθµός των υπαλλήλων που µπορεί να αποσπώνται για τον 
ως άνω σκοπό στα πολιτικά γραφεία των κοµµάτων υπολογίζεται ως εξής: α) Στα 
κόµµατα που εκπροσωπούνται στη Βουλή και έλαβαν κατά τις τελευταίες βουλευτικές 
εκλογές ποσοστό ψήφων µικρότερο από 10%, ο αριθµός των δυνάµενων να 
αποσπασθούν υπαλλήλων ισούται µε τον αριθµό είκοσι (20), προσαυξανόµενο µε τον 
αριθµό του ποσοστού των ψήφων. β) Στα λοιπά κόµµατα που εκπροσωπούνται στη 
Βουλή, ο αριθµός των υπαλλήλων ισούται µε το διπλάσιο του αριθµού του ποσοστού 
των ψήφων που έλαβαν, προσαυξανόµενος κατά δέκα (10). γ) Στα κόµµατα που 
εκπροσωπούνται µόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αριθµός των υπαλλήλων ισούται 
µε τον αριθµό δέκα (10), προσαυξανόµενος µε τον αριθµό του ποσοστού των ψήφων που 
έλαβαν κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Για τον ανωτέρω υπολογισµό, ο 
αριθµός του ποσοστού των ψήφων στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη 
µονάδα. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), εφαρµόζεται και για 
τους υπαλλήλους της περιπτώσεως γ'. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 
9.4.2000.  

Άρθρο 75  
  
1. [Στο άρθρο 54 του Π.∆. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') "∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας" 
προστίθεται νέα παράγραφος 3 και αναριθµείται η υφιστάµενη παράγραφος 3 σε 4]. 2. 
(Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 55 που Π.∆. 410/1995 προστίθενται 
λέξεις). 3. [Στο άρθρο 23 του Π.∆. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') "Κώδικας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης" προστίθεται παράγραφος 3 και αναριθµούνται οι υφιστάµενες 
παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 σε 4, 5, 6 και 7]. 4. Στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 23 
του Π.∆. 30/1996, όπως αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 5 και 7 µε την προηγούµενη 
παράγραφο, στην παρ. 1 του άρθρου 25 και στην παρ. 2 του άρθρου 37 του ίδιου 
προεδρικού διατάγµατος, οι λέξεις: "παράγραφος 3", "παράγραφοι 1 έως 3", 
"παράγραφος 3", "παρ. 3 του άρθρου 23" και "παρ. 4 του άρθρου 23" αντικαθίστανται µε 
τις λέξεις: "παράγραφος 4", "παράγραφοι 1 έως 4", "παράγραφος 4", "παρ. 4 του άρθρου 
23" και "παρ. 5 του άρθρου 23".  

Άρθρο 76  
  
1. (Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 αντικαθίσταται). 2. Η απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µόνο 
εφόσον δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 58 του παρόντος. 
3. (Η παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 αντικαθίσταται). 4. Στο δεύτερο στίχο της 
παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 οι λέξεις "για την ελληνική καταγωγή του 
αιτούντος οµογενούς" αντικαθίστανται από τις λέξεις "για την ιδιότητα ως οµογενούς του 
αιτούντος". Στον πρώτο στίχο του πέµπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 
2790/2000 οι λέξεις "για την ελληνική καταγωγή" αντικαθίστανται από τις λέξεις "για 
την ιδιότητα ως οµογενών". 5. Στον τρίτο στίχο του ίδιου ως άνω εδαφίου και στον 
όγδοο στίχο της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 οι λέξεις "δικαιολογητικά" και 
"δικαιολογητικών" αντικαθίστανται από τις λέξεις "στοιχεία" και "στοιχείων". Στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 µετά τη λέξη "Εξωτερικών" 



προστίθεται η λέξη "Οικονοµικών". Στο έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 µετά τις 
λέξεις "η σύνθεσή τους" προστίθενται οι λέξεις "η αµοιβή των µελών τους και του 
γραµµατέα τους". 6**. Οι οµογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα µέχρι τη δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου µε θεώρηση εισόδου και διαµένουν στη χώρα ανεξαρτήτως από το 
χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, µπορούν να αποκτήσουν την 
ελληνική ιθαγένεια ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας της παραγράφου 11 κατά τα οριζόµενα 
στις ανωτέρω παραγράφους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας, τηρουµένης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός από τη 
γνώµη της προξενικής αρχής. Με την ίδια διαδικασία αποκτούν ελληνική ιθαγένεια ή 
ειδικό δελτίο ταυτότητας γονείς ή τέκνα οµογενών που έχουν ήδη αποκτήσει ελληνική 
ιθαγένεια ή ειδικό δελτίο ταυτότητας, οι οποίοι έρχονται στη χώρα. Με την υποβολή της 
αίτησης για κτήση ελληνικής ιθαγένειας ή για χορήγηση του ειδικού δελτίου ταυτότητας 
κατά τα ανωτέρω, η οποία συνοδεύεται από σηµείωµα δακτυλοσκόπησης, χορηγείται 
στον αιτούντα βεβαίωση εξάµηνης διάρκειας που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο 
µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και η οποία επέχει θέση άδειας παραµονής και 
εργασίας. Στους αλλογενείς συζύγους των παραπάνω χορηγείται προσωρινή άδεια 
παραµονής ισόχρονης διάρκειας. 7. (Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 
προστίθεται εδάφιο). 8. [Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α') 
προστίθενται εδάφια τρία]. 9. Οι διατάξεις του Ν.∆. 57/1973, όπως κάθε φορά ισχύει, για 
την κοινωνική προστασία εφαρµόζονται και στους οµογενείς που έχουν λάβει ειδικό 
δελτίο ταυτότητας οµογενούς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 10. Εκκρεµείς κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αιτήσεις οµογενών για την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2790/2000, όπως αυτές 
τροποποιούνται µε το παρόν άρθρο. 11. Για τα παραχωρηθέντα ή παραχωρούµενα, κατά 
τις διατάξεις του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 239 Α') και του άρθρου 5 
παρ. 2 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α'), οικόπεδα στους παλιννοστούντες οµογενείς από 
την τέως Σοβιετική Ενωση δεν οφείλεται τίµηµα, οι δε βεβαιωθείσες οφειλές από την 
αιτία αυτή προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος διαγράφονται. Τυχόν 
καταβληθείσες δόσεις του τιµήµατος δεν επιστρέφονται. Η µεταγραφή των κατά τις 
ανωτέρω διατάξεις εκδιδόµενων τίτλων κυριότητας απαλλάσσεται από κάθε φόρο, 
χαρτόσηµο, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου. 12. Επί των 
παραχωρηθέντων ή παραχωρούµενων, κατά τις διατάξεις του από 24.4.1985 προεδρικού 
διατάγµατος και του Ν. 2790/2000, οικοπέδων επιτρέπεται η εγγραφή υποθήκης εκ του 
νόµου ή δικαστικής αποφάσεως ή η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης, καθώς και η 
παραχώρηση συµβατικής υποθήκης εκ µέρους του δικαιούχου µόνο υπέρ πιστωτικών 
ιδρυµάτων, αναγνωριζοµένων από την Τράπεζα της Ελλάδος και µόνο για την ασφάλεια 
των χορηγούµενων από αυτά δανείων ή άλλων εγγυήσεων, που προορίζονται 
αποκλειστικά για την ανέγερση κτισµάτων επί των οικοπέδων ή για την επέκταση ή 
επισκευή των επ' αυτών κτισµάτων. 13. α. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστώνται δέκα (10) θέσεις του κλάδου Π Ε 
∆ιοικητικού, πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων και πέντε (5) θέσεις του 
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού. β. Στην Περιφέρεια Αττικής συνιστώνται είκοσι 
(20) θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ 
Κοινωνιολόγων και δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού. γ. Σε 
καθεµία από τις λοιπές Περιφέρειες συνιστώνται δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων και 



οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού." 14. Η παρ. 10 του άρθρου 1 
του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α') καταργείται.  

Άρθρο 77  
  
1. Οι υφιστάµενες, δυνάµει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 2218/1994 
(ΦΕΚ 90 Α'), όπως τροποποιήθηκε µε την περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α') και της παρ. 18 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 
19 Α'), προσωποπαγείς θέσεις, µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται. 
Οι υπάλληλοι που κατέχουν τις θέσεις αυτές µετατάσσονται αυτοδικαίως µε τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που 
θεωρήθηκαν αρχικώς αποσπασµένοι, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 
2218/1994, σε κενή οργανική θέση και στον αντίστοιχο κλάδο και αν δεν υπάρχει κενή 
οργανική θέση ή αντίστοιχος κλάδος, σε προσωποπαγή θέση ή και σε προσωρινό κλάδο, 
που συνιστάται αυτοδίκαια, µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. ∆ιοικητικές 
πράξεις άρσεως της αποσπάσεως των ανωτέρω ή της διαπίστωσης της αποσπάσεως δεν 
λαµβάνονται υπόψη και οι υπάλληλοι µετατάσσονται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
στην οποία θεωρήθηκαν αρχικώς αποσπασµένοι. Αποσπάσεις των υπαλλήλων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α'), ή για 
λόγους συνυπηρέτησης συζύγων ή για λόγους υγείας, διατηρούνται σε ισχύ, χωρίς να 
θίγεται η κατά τα ανωτέρω µετάταξή τους. Για την αυτοδίκαιη µετάταξη των ανωτέρω 
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Νοµάρχη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 9 του 
άρθρου 39 του Ν. 2218/1994, η παρ. 6 του άρθρου 83 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών συντάξεων. όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 
2512/1997 (ΦΕΚ 38 Α') και συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 
2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α') και οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 22 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180 Α'). Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται όσοι εκ των 
ανωτέρω έχουν κριθεί και κατέχουν, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θέση 
προϊσταµένου τµήµατος ή αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής 
µονάδας, οι οποίοι διατηρούν την προσωποπαγή θέση που κατέχουν στο Υπουργείο που 
υπηρετούν. "Η µισθοδοσία των µετατασσόµενων υπαλλήλων, σύµφωνα µε τα εδάφια 1 
και 2 του παρόντος, εξακολουθεί να εκκαθαρίζεται και να καταβάλλεται µέχρι 
31.12.2001 σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες, από τα Υπουργεία στα οποία οι εν 
λόγω υπάλληλοι ανήκουν µέχρι τώρα οργανικά και στους προϋπολογισµούς των οποίων 
έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για το οικονοµικό έτος 2001. Για τη δηµοσίευση 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των προβλεπόµενων διαπιστωτικών πράξεων, οι 
Υπηρεσίες ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου των οικείων Υπουργείων βεβαιώνουν την ύπαρξη 
των σχετικών πιστώσεων." 2.[Στο άρθρο 104 του Π.∆. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α') προστίθεται 
παράγραφος 6]. «3. Όσοι από τους υπαλλήλους που µετατάσσονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 έχουν ορισθεί υπόλογοι και διαχειριστές έργων και µελετών του 
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, διατηρούν την ιδιότητα του υπολόγου έως την 
31.12.2004, εκτός εάν αντικατασταθούν νωρίτερα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος».  



Άρθρο 78  
  
1. [Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 134 Α'), όπως η 
παράγραφος 2 τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α'), 
αντικαθίστανται]. 2. [Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α') 
αντικαθίσταται]. 3. (Το εδάφιο στ' της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 2622/1998 
αντικαθίσταται). 4. Μετάθεση ή απόσπαση Συνοριακού Φύλακα ή Ειδικού Φρουρού 
µπορεί να διαταχθεί για λόγους συνυπηρέτησης µε αστυνοµικό ή πυροσβεστικό ή 
στρατιωτικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό. Η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα και οι 
προϋποθέσεις της µετάθεσης ή απόσπασης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. 5. [Η διάταξη 
της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α') αντικαθίσταται].  

Άρθρο 79  
  
Η διάταξη της παρ. 30 του άρθρου 9 του Ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α') καταργείται. 
Μετατάξεις που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται 
νόµιµες.  

Άρθρο 80  
  
1. Στην περ. 41.1. της παρ. 41 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α') οι λέξεις 
"και τις Kοινότητες: 1. Αξού, 2. Ζωνιανών, οι οποίες καταργούνται' διαγράφονται. 2. 
Στην περ. 41.4. της παρ, 41 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α') µετά τις 
λέξεις "15. Χώνου" προστίθενται οι λέξεις "16. Αξού, 17. Ζωνιανών". 3. Μέχρι τη 
διενέργεια των επόµενων γενικών ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών. οι δήµοι των 
περ. 41.1. και 41.4. της παρ. 41 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α'), όπως 
ανασυγκροτούνται µε τις προηγούµενες παραγράφους, διοικούνται από τα υφιστάµενα 
αντίστοιχα όργανα διοίκησης.  

Άρθρο 81 Εναρξη ισχύος 
  
Η ισχύς του παρόντος νόµου, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του, 
αρχίζει ένα µήνα από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε 
εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 56 έως 64, 72 περιπτώσεις β'. γ δ' και ε και 75 έως 80, 
των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόµου του Κράτους.  

 


