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Προς : 1. Πολιτιστικό Σύνδεσμο Ελλάδας –
Πακιστάν,
Κωνσταντινουπόλεως 43, Τ.Κ. 164 52,
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ.
2. Σωματείο Πακιστανών Μουσουλμάνων
Σιϊτών Εργαζομένων στην Ελλάδα,
Δήμητρας 5, Τ.Κ. 185 40, ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
.

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων.
Σχετ.: α) Το με Α.Π. Ref. 1282Π.Ε.Π.Ε./2014/31.01.2014 έγγραφο του Πολιτιστικού
Συνδέσμου Ελλάδας – Πακιστάν,
β) Η από 03.02.02014 επιστολή του Σωματείου Πακιστανών Μουσουλμάνων
Σιϊτών Εργαζομένων στην Ελλάδα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το χρονικό διάστημα
απουσίας από την Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών
διαμονής σε ισχύ, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
α)

Σύμφωνα

με

την

ισχύουσα

νομοθεσία,

δεν

προσδιορίζονται

συγκεκριμένα χρονικά όρια για τα διαστήματα απουσίας από την Χώρα πολιτών
τρίτων χωρών , κατόχων άδειών διαμονής σε ισχύ, τα οποία θίγουν το δικαίωμα
διαμονής τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 71 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, ορίζεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας
που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και εξέρχεται προσωρινά από το ελληνικό
έδαφος δικαιούται επανεισόδου, εφόσον η άδεια διαμονής του εξακολουθεί να
ισχύει κατά το χρόνο της επανεισόδου του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ανεξάρτητα αν
ο κάτοχος της άδειας διαμονής έχει δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης αυτής ή όχι.
β) Επίσης, και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δικαιούνται εξόδου και
επανεισόδου, από και προς τις χώρες καταγωγής τους, οι πολίτες τρίτων χωρών οι
οποίοι: α) έχουν καταθέσει αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής και
είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου
11 του ν. 3386/05 βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης της
άδειας διαμονής, τύπου Α’ και β) διαμένουν στην Χώρα ως κάτοχοι ειδικής
βεβαίωσης

νόμιμης

διαμονής,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

της

με

Α.Π.

22037/01.10.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1629 Β΄). Το δικαίωμα
επανεισόδου των κατόχων των ανωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων απορρέει όχι

από διάταξη νόμου αλλά από απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και τελεί υπό τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ορίζονται με
την απόφαση αυτή.
Για το τρέχον έτος ήτοι από 1.1.2014 έως και 31.12.2014 έχει εκδοθεί
σχετική απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
συναφής ενημέρωση παρέχεται στην ακόλουθη διαδρομή:
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=4
857&Itemid=584
γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε ορισμένους τύπους αδειών
διαμονής έχει καθοριστεί υποχρέωση του κατόχου να μην έχει απουσιάσει για μεγάλα
χρονικά διαστήματα από τη Χώρα, ως υποχρέωση που πρέπει να πληρούται για την
ανανέωση της άδειας διαμονής, ωστόσο αρμόδια να κρίνει, αναφορικά με την
πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων ανανέωσης μιας άδειας διαμονής, εφόσον
υποβληθεί σχετικό αίτημα, είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ουδόλως περιορίζεται το δικαίωμα επανεισόδου
ενός πολίτη τρίτης χώρας καθ’ ον χρόνο είναι κάτοχος ισχυρής άδειας διαμονής, που
απορρέει από το άρθρο 71 του ν.3386/2005.
Συγκεκριμένα σχετική ρύθμιση έχει θεσπιστεί:
i.

Για τους κατόχους αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386/05, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39, παρ.1 του ν.3731/2008, με βάση την οποία
η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί για ισόχρονο διάστημα (δεκαετία),
εφόσον αποδεικνύεται συνεχής διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας
δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα στον
ενδιαφερόμενο να αιτηθεί εκ νέου αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για έναν
από τους λόγους του νόμου, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά πλην της ειδικής θεώρησης εισόδου
ii.

Ρητή πρόβλεψη σχετικά με τα διαστήματα απουσίας υφίσταται επίσης

για τις περιπτώσεις κατηγοριών αδειών διαμονής που αφορούν σε
ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ.150/2006 (ΦΕΚ 160 Α΄) ο επί μακρόν διαμένων δεν δικαιούται να διατηρεί
το καθεστώς, εφόσον, μεταξύ άλλων, έχει απουσιάσει από το έδαφος της
Κοινότητας για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα (12) διαδοχικών
μηνών. Στην περίπτωση αυτή υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει
αίτηση για άλλο λόγο, εκτός της απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν
διαμένοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005, χωρίς να απαιτείται
χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου ή να ζητήσει την επανάκτηση του
καθεστώτος, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

iii.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις κατόχων Δελτίων Διαμονής ως μέλη

οικογένειας πολίτη της Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2006
«Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’), η ισχύς του
Δελτίου Διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν
υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης
διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία
απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους,
ιδίως

εγκυμοσύνη

και

μητρότητα,

σοβαρή

ασθένεια,

σπουδές

επαγγελματική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο Γενικός Διευθυντής

Κ. Κιντής
Κοινοποίηση
1.Υπουργείο Εξωτερικών,
Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Σένγκεν
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη,
Δ/νση Αλλοδαπών
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού & Κοιν. Συνοχής.
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Μεταν/κής Πολιτικής
& Κοινωνικής Ένταξης.
3. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής.
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