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     Αθήνα,  21 Απριλίου 2016 
     Α.Π.: 10793 
                                           
Προς: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας- 
Θράκης 
Γεν.∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσ/κης 

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων του άρθ.19 του ν.4251/2014, όπως ισχύουν 

Σχετ.: Έγγραφό σας 4892/26.1.2016. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.23 του άρθρου 8 του 

ν.4332/2015, μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που 

διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη Χώρα. Αίτημα 

μπορεί να υποβάλει, μεταξύ άλλων, πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει έναν τουλάχιστον οριστικό 

τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης και προσκομίζει και έγγραφα 

που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει δεσμούς με τη Χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή 

του εντός της ελληνικής επικράτειας (κατηγορία Γ1.3) και πολίτης τρίτης χώρας με πενταετή νόμιμη 

διαμονή κατά την τελευταία δεκαετία (κατηγορία Γ1.4). 

Με την αριθ. 42/2015 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, διευκρινίστηκε ότι στις ως άνω περιπτώσεις θα 

αναζητούνται στοιχεία ότι ο αιτών δεν έχει διακόψει τη διαμονή του για συνεχές διάστημα που 

υπερβαίνει τα δύο έτη, εντός του διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την λήξη της τελευταίας άδειας 

διαμονής του μέχρι την υποβολή της αίτησης επαναφοράς του στη νομιμότητα.  

Η ως άνω οδηγία δεν αποτελεί βέβαια κανόνα δικαίου όπου θα πρέπει να τηρείται αυστηρά σε 

σχέση με το αν η απουσία ήταν κατά μία μέρα μικρότερη ή μεγαλύτερη από τα δύο έτη. Αντίθετα, η 

προϋπόθεση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως γενική κατεύθυνση, η οποία πρέπει να συνεξετάζεται με τα 

λοιπά στοιχεία του φακέλου και ιδίως τα γεγονότα ή έγγραφα που στοιχειοθετούν την ύπαρξη ισχυρών 

δεσμών με τη Χώρα, ώστε να αποδειχθεί, από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, ότι ο αιτών έχει 

σταθερή βούληση να συνεχίσει την παραμονή του στην Ελλάδα και δεν έχει διακόψει οικειοθελώς αυτήν, 

επιλέγοντας να επιστρέψει στη χώρα του ή να ζήσει σε μια τρίτη χώρα. 
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Ομοίως σε περιπτώσεις μακρόχρονης απουσίας, όταν ολιγοήμερη διαμονή στη χώρα διακόπτει τη 

συνέχεια της διετούς απουσίας, πάλι θα πρέπει να συνεξετάζετε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου 

ώστε να διαπιστώσετε αν το αίτημα πληροί την οριζόντια προϋπόθεση της ύπαρξης δεσμών με τη Χώρα 

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή οι δεσμοί αυτοί έχουν διακοπεί, γεγονός που καθιστά το σχετικό 

αίτημα απορριπτέο.  

Επισημαίνουμε ότι όταν εκδίδετε απορριπτικές αποφάσεις επί αντίστοιχων αιτημάτων, η 

αιτιολογία θα πρέπει να είναι πλήρης και να βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά σύμφωνα με το 

παραπάνω σκεπτικό και δεν αρκεί η απλή αναφορά στην εγκύκλιο 42/2015. 

Τέλος στις περιπτώσεις που από το φάκελο του πολίτη τρίτης χώρας προκύπτει τελεσίδικη 

καταδίκη για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη του έτους, θα πρέπει κατ’ 

αρχήν να παραλαμβάνεται το αίτημα και να χορηγείται βεβαίωση της παρ.5 του άρθ.8 του ν.4251/2014 

και να αντιμετωπίζεται βάσει του συνόλου των διαθέσιμων στην υπηρεσία στοιχείων κατά τα οριζόμενα 

στην περίπτωση (γ) του άρθρου 6 του ν.4251/2014. Ειδικότερα, θα πρέπει να συνεκτιμάται ο χρόνος 

τέλεσης του αδικήματος, το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε, ο χρόνος έκδοσης της απορριπτικής 

απόφασης της υπηρεσίας, ο συνολικός χρόνος νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, η οικογενειακή κατάσταση 

του ενδιαφερομένου καθώς και οι λοιποί δεσμοί του με την Χώρα, που αναφέρονται ιδίως στην 

εκπαίδευση, την εργασία ή τη σύσταση υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων.  

Η υπηρεσία σας μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της ως άνω βεβαίωσης μόνο όταν η υποβολή του 

αιτήματος είναι προδήλως καταχρηστική, όπως για παράδειγμα όταν η άδεια διαμονής του ανακλήθηκε 

πρόσφατα για τον ίδιο λόγο (την τελεσίδικη καταδίκη σε ποινή μεγαλύτερη του έτους) και ο 

ενδιαφερόμενος αντί της υποβολής αίτησης θεραπείας ή της άσκησης τυχόν ενδίκων μέσων προσέρχεται 

για την εκ νέου κατάθεση του ίδιου αιτήματος.  
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