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ΘΔΜΑ :    Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ  

                  λ.4251/2014 (ΦΔΚ 80 Α)   «Κώδηθαο Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλωληθήο Έληαμεο θαη  

                  ινηπέο δηαηάμεηο». 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ  άξζξνπ 26  ηνπ λ. 4251/2014 νξίδεηαη όηη, νη δεκόζηεο 

ππεξεζίεο, ηα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη 

νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο  θνηλήο ωθέιεηαο θαη νη  νξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο 

ππνρξενύληαη λα κελ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ 

δηαβαηήξην θαη ζεώξεζε εηζόδνπ ή άδεηα δηακνλήο θαη γεληθά δελ απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ εηζέιζεη 

θαη δηακέλνπλ λόκηκα ζηελ Διιάδα.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ λόκνπ (άξζξα 8,9,18,25)  νξίδεηαη όηη, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζωηεξηθώλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ θαηάζεζε  αίηεζεο γηα ρνξήγεζε 

αξρηθήο ή αλαλέωζεο άδεηαο δηακνλήο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο,  ρνξεγνύλ ζηνλ 

αηηνύληα, βεβαίωζε θαηάζεζεο αίηεζεο,  ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο είλαη εηήζηα. Ο θάηνρνο ηεο ελ 

ιόγω βεβαίωζεο, δηακέλεη λόκηκα ζηε ρώξα γηα όζν ρξόλν απηή ηζρύεη. Δπηπιένλ, ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ δελ έρεη αλαλεωζεί ή έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα δηακνλήο ηνπ, ρνξεγείηαη ζηνλ 

ππήθνν ηξίηεο ρώξαο  εηδηθή βεβαίωζε λόκηκεο δηακνλήο, εηήζηαο δηάξθεηαο, ε νπνία απνηειεί 

πξνζωξηλό ηίηιν δηακνλήο. Πεξαηηέξω, ζηνπο εηζεξρόκελνπο ζηε ρώξα γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό 

θαη γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα δηακνλήο, όπωο νη επνρηαθά εξγαδόκελνη, νη αιηεξγάηεο θ.ι.π. 

ρνξεγείηαη από ηελ αξκόδηα πξνμεληθή αξρή εζληθή ζεώξεζε εηζόδνπ πέξαλ ηωλ ελελήληα (90) 

εκεξώλ. 

Με ηε ρνξήγεζε ηωλ ζρεηηθώλ βεβαηώζεωλ, ν πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο δελ εθηίζεηαη ζην 

ελδερόκελν ηεο αλαγθαζηηθήο απνκάθξπλζεο ηνπ από ηε ρώξα, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

δηακνλήο ηνπ ή ηελ αλαλέωζε απηήο. 

Πνιίηεο ηξίηεο ρώξαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ Διιάδα, γηα ιόγνπο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ωο άλω λόκνπ, νθείιεη λα δεηήζεη ηελ αληίζηνηρε άδεηα δηακνλήο, εάλ πιεξνί  ηηο 

απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο. 

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαη αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα Μεηξώνπ, ην  ηκήκα ή γξαθείν 

Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Τ ππνρξενύηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο ζε 

ππεθόνπο ηξίηωλ ρωξώλ,  κόλν  ζηελ πεξίπηωζε πνπ ηα πξόζωπα απηά, απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ 
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εηζέιζεη θαη δηακέλνπλ λόκηκα ζηε ρώξα  ρωξίο λα εμεηάδεηαη ε θαηεγνξία ηωλ αδεηώλ δηακνλήο θαη 

ν ηύπνο αδεηώλ γηα εξγαζία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο.  

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, ζηελ  πεξίπηωζε πνπ ππήθννο ηξίηεο ρώξαο ν νπνίνο δηακέλεη 

ζηελ Διιάδα, ππνρξενύηαη λα εγγξαθεί ζην Φνξνινγηθό Μεηξών ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΔΚ 19 /Β) απόθαζεο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ 

Δζόδωλ, όπωο ηζρύεη, ή ζπκκεηέρεη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζε λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή 

νληόηεηα, (κέινο/εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο, πξόεδξνο ή κέινο  Γ. Αλωλύκωλ εηαηξεηώλ, λόκηκνο 

εθπξόζωπνο θ.ι.π) θαζώο θαη ζε θάζε πεξίπηωζε κεηαβνιήο ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ,  νθείιεη, θαηά 

ηελ ππνβνιή ηωλ ζρεηηθώλ δειώζεωλ Μεηξώνπ, λα επηδεηθλύεη  ζηνλ αξκόδην ππάιιειν ηνπ  

ηκήκαηνο  ή γξαθείνπ  Γηνηθεηηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Ο.Τ. ζε πξωηόηππε 

κνξθή, διαβαηήριο ζε ιζτύ και  άδεια διαμονής ζε ιζτύ  ή   ην ζηνηρείν πνπ απνδεηθλύεη όηη 

δηακέλεη λόκηκα  ζηε ρώξα όπωο, βεβαίωζη καηάθεζης αίηηζης ή  ειδική βεβαίωζη νόμιμης 

παραμονής, ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία θαη λα θαηαζέηεη επθξηλή 

θωηναληίγξαθα απηώλ.  

 Οη ππήθννη  ηξίηωλ ρωξώλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρώξα γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα δηακνλήο (όπωο επνρηαθά εξγαδόκελνη, αιηεξγάηεο, κέιε θαιιηηερληθώλ 

ζπγθξνηεκάηωλ,  αξρεγνί νξγαλωκέλωλ νκάδωλ ηνπξηζκνύ, θ.ι.π.), θαηά ηελ ππνβνιή  ηωλ ωο 

άλω δειώζεωλ, επηδεηθλύνπλ ην δηαβαηήξην ηνπο,  ην νπνίν θέξεη εζληθή ζεώξεζε εηζόδνπ. 

ην ζεκείν απηό, αλαθέξνπκε όηη  νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ  ΠΟΛ 1166/23-10-

2010 εγθύθιην κε ζέκα «Παξνρή δηεπθξηλίζεωλ επί δεηεκάηωλ πνπ αλαθύπηνπλ κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξωζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ λ.3386/2005» παύνπλ λα ηζρύνπλ.  

 

                                                              Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                                                                                      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ   ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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Η Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο  

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

-Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ( Γ.Ο.Τ.) 

-Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλωλ ( Γ.Δ.Φ)  

-Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ( κε παξάθιεζε γηα αλάξηεζε  

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

-Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ 

 Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαιωηή- Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο 

ΑΔΑ: 7ΗΩΡΗ-ΚΤΥ



3 
 

 Γ/λζε Δηαηξεηώλ & .Γ.Δ.ΜΗ. 

 Πι. Κάληγγνο,  Σ.Κ. 10181 Αζήλα 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

-Απνδέθηεο πίλαθα Η΄( εθηόο ηωλ αξηζκώλ 4,8,9,10,11) 

-Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

-Κεληξηθή & Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο .Γ.Ο.Δ.  

-Γ/λζε Δζωηεξηθώλ Τπνζέζεωλ 

-Γ/λζε Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

-Π.Ο.Δ   Γ.Ο.Τ. 

-Πεξηνδηθό « Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε»  

-Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ-Γ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο  

 Σκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο  

 Δπαγγειηζηξίαο 2 Σ.Κ 10563 Αζήλα  

 

ΙΙΙ.  ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

-Γξαθείν Τπνπξγνύ  

-Γξαθείν Αλαπι. Τπνπξγνύ  

-Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

-Γξαθεία Πξνϊζηακέλωλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεωλ  

-Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία  

-Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

-Γ/λζε Παξνρήο θνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ Σκήκα Σ΄ (20 Αληίγξαθα) 
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