
                                                                                                                                    

    
    Εγκύκλιος αριθ. 18 
     Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013

Σε  συνέχεια  της  αριθ.  15/2013  ερμηνευτικής  εγκυκλίου  της  υπηρεσίας  μας  και  κατόπιν 

έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 

του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 (άρθρο 36 Α΄ του ν. 3386/2005) σας γνωρίζουμε τα εξής:

α) Οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με θεώρηση εισόδου τύπου D, η οποία 

έχει  χορηγηθεί  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  του  άρθρου  36  Α΄  του  ν.  3386/2005, 

απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση  υποβολής  πιστοποιητικού  υγείας  ως  υποχρεωτικού 

δικαιολογητικού  για  τη  χορήγηση  της  άδειας  διαμονής,  εφόσον  προσκομίζουν,  ακριβές  και 

μεταφρασμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου ιατρικού πιστοποιητικού, που  έχουν υποβάλλει 

στην αρμόδια προξενική αρχή της χώρας προέλευσης. Τούτο διότι, το εναρμονισμένο έντυπο ιατρικού 

πιστοποιητικού συμπληρώνεται  από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, ανάλογα με τον βαθμό 

αξιοπιστίας των υπηρεσιών υγείας του τρίτου κράτους που  βεβαιώνει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας  δεν 

πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα 

και  την  Παγκόσμια  Οργάνωσης Υγείας,  καθώς και  από άλλες  λοιμώδεις,  μεταδοτικές  ή παρασιτικές 

ασθένειες,  οι  οποίες  επιβάλλουν  τη  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της,  και   ως  εκ  τούτου 

ανταποκρίνεται πλήρως στα οριζόμενα του άρθρου 10 του ν. 3386/2005 και της υπουργικής απόφασης 

933/2009.  
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β) Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων 

από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε 

δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν η σχετική αίτηση υποβληθεί διά  

πληρεξουσίου,  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης,  είναι  απαραίτητη  η  παρουσία  του 

ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα. 

γ)Οι άδειες διαμονής της συγκεκριμένης κατηγορίας, ανανεώνονται για ισόχρονη διάρκεια και για όσες 

φορές επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος,  εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Η ακίνητη περιουσία  παραμένει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ενδιαφερομένου.

• Παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.

 

                                                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                                                            Α. Συρίγος 

Κοινοποίηση 
1. Όλα τα Υπουργεία 

            Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων

2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
            & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
            Δ/νση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη
            Βασ. Σοφίας 15
3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
            α) Δ/νση Απασχόλησης 
            β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
5. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη
            Δ/νση Αλλοδαπών
6. Συνήγορο του Πολίτη
7. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης & Τοπ. Αυτοδ.
8. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
9. Συμβολαιογραφικό Σύλλογο  Αθηνών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί 

στους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους της χώρας)

     Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
4. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
5. Γραφεία Γενικών Διευθυντών
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6. ΔΜΗΕΣ 
7. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής

(όλα τα Τμήματα της Δ/νσης )
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