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Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
 
 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
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Πληροφορίες: Α.Παβέλη-Γ.Ντινιακός 
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ΘΕΜΑ:  «Νομιμοποιητικοί  τίτλοι  διαμονής  για τη  χορήγηση  ΑΜΚΑ  σε πολίτες 
τρίτων χωρών». 
 
ΣΧΕΤ.:  α)Το  με  αριθμ.  πρωτ.  Φ80000/35524/9196/4-8-2016  έγγραφο  της 
Διεύθυνσης  Υποστήριξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του  Υπουργείου  Εργασίας, 
Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
             β)Το με αριθμ. πρωτ. 21458/5-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 
 
  

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και 
αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης ΑΜΚΑ, 
η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων  και έχει καθοριστεί να διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠ με την ΚΥΑ 
αριθμ.  7791/245/Φ80321(ΦΕΚ  596/Β΄/2009),  σας  αποστέλλουμε  συνημμένα 
το  ανωτέρω    σχετικό  (α),  με  το  συνημμένο  σε  αυτό  σχετικό  (β),  στο  οποίο 
περιγράφονται  οι  τίτλοι  διαμονής  που  πιστοποιούν  τη  νομιμότητα  πολιτών 
τρίτων χωρών στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, οι εν λόγω τίτλοι διαμονής παρέχουν 
στον κάτοχό τους δικαίωμα συναλλαγής με δημόσιους φορείς και, κατ’ επέκταση, 
δικαίωμα χορήγησης ΑΜΚΑ.  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS THERAPOS
Ημερομηνία: 2016.08.16 12:10:53 EEST



Στην  περίπτωση  ανάγκης  λήψης  περαιτέρω  διευκρινίσεων,  μπορείτε  να 
απευθύνεστε  στις  κατά  περίπτωση  αρμόδιες  υπηρεσίες,  στους  τηλεφωνικούς 
αριθμούς που αναφέρονται στα ανωτέρω σχετικά.  
 
 
 

 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης                 

κ.α.α 
 

Κώστας Καπαρός 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
του Τμήματος Γραμματείας και 

Παροχής Πληροφοριών του 
Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Ιωάννης Θεράπος 



 

 

Πίνακας Αποδεκτών                                                                     

Πρoς: 
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

1.         
 Αποδέκτες για  κοινοποίηση:  
1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ 

 Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής/ 
 Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής/ 
 Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
 Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ.10563, Αθήνα 
   
  

1 2.Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

     gen_yp@yeka.gr 
 

2 β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ 
3 Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
4 Σταδίου 29, 
5 Τ.θ. 1141-101 10 
6 xvourtsis@ypakp.gr 
7 prosopiko@ypakp.gr 

γ) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/ 
 Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/ 
 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 informat@ggka.gr  (Να σταλεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: staba7@gmail.com) 

  
 3. ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 

ΑΑ   amka@idika.gr 
 
Εσωτερική διανομή: 
1.Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
3. ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις   

 



ΘΕΜΑ: «Απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους ΦΚΑ»
ΣΧΕΤ: Το υπ’αριθμ. Φ80000/οίκ.29311/7720 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας μας, αναφορικά με

την απόδοση ΑΜΚΑ στα πλαίσια της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δημόσιο

σύστημα   υγείας   κατ’   εφαρμογή   των   διατάξεων   του   άρθρου   33   του   ν.4368/2016

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» (Α' 21), σας αποστέλλουμε το

αριθμ. 21458/5-7-2016 έγγραφο της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής

Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα σε όλες τις

υπηρεσίες ΚΕΠ ανά τη χώρα.

Στο   εν   λόγω   έγγραφο   περιγράφονται   αναλυτικά   οι   τίτλοι   διαμονής   που

πιστοποιούν τη νομιμότητα πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και παρέχουν στον

κάτοχό τους δικαίωμα συναλλαγής με δημόσιους φορείς και, κατ’ επέκταση, δικαίωμα

χορήγησης ΑΜΚΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡ.
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : IV
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα
Ταχ.Κωδ. : Τ.Θ. 1141-10110
Πληροφ. : Ε. Αρώνη
Τηλέφ. :210-3368056,  2131516706,

2131516735

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 4-8-2016
Αριθ.Πρωτ.: Φ80000/35524/9196

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Συνημμένα: φ. (4)

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφ. κ. Γενικού Γραμματέα

2. Γραφ. κ. Προϊσταμένου Δ/νσης

Δ.Υ.& Η.Δ.

3. Δ/νση Δ9, Τμήμα IV



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεν. 
Δ/νση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών &
Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου Τμήμα Παροχής 
Υπηρεσιών στους Πολίτες & Τις Επιχειρήσεις 
Βασ. Σοφίας 15
106 74 Αθήνα
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα σε όλα τα
ΚΕΠ της χώρας)

2) Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γεν. 
Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινών. Συνοχής
Γεν. Δ/νση Ιθαγένειας & Μεταναστευτικής Πολιτικής 
Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ευαγγελίστριας 2
63, Αθήνα

3) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Γρ. Διοικητή
Αγ. Κωνσταντίνου 8
101 74, Αθήνα

4) ΟΓΑ 
Γρ. Διοικητή 
Πατησίων 30
101 70, Αθήνα

5) ΟΑΕΕ
Γρ. Διοικητή
Ακαδημίας 22
106 71, Αθήνα

6) ΝΑΤ
Γ ρ. Προέδρου
Εθν. Αντιστάσεως 1
185 31, Πειραιάς

7) ΕΤΑΑ
Γρ. Προέδρου
Μάρνη 22
104 33, Αθήνα

8) ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Γρ. Προέδρου
Περραιβού 20 & Καλιρρόης 5
11743, Αθήνα

9) ΜΤΠΥ
Γρ.   Προέδρου
Λυκούργου   12
10551, Αθήνα



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελίστριας 2

Τ.Κ. 10563 Αθήνα

Αρ, Τηλ.: 2131361261, 2131361387

Αθήνα,   5/7/20
Α.Π.: 21456

Προς: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεν, Γραμματεία 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γεν. Δ/νση Διοικητικής

Υποστήριξης Δ/νση; Δ9 Τμήμα: IV

Θέμα: Τίτλοι διαμονής που πιστοποιούν την νομιμότητα πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα 

Σχετ.: Το Αριθ. Φ8000/19155/4915/9/5/2016 έγγραφά σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και κατά το μέρος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε τα εξής  

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ.1 του ν. 4251/2014 «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

πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από

διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει

και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Σε  πολίτες  τρίτων χωρών που  είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται
δικαίωμα συναλλαγής με τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη της
άδειας διαμονής τους».

Κατωτέρω, παραθέτουμε τους τίτλους διαμονής που παρέχουν στον κάτοχό τους δικαίωμα
συναλλαγής με δημόσιους φορείς;

α) Άδεια διαμονής σε ισχύ

α) Η άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται

οπό τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση α

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση

αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών» (EE L 157/15.6.2002), όπωςκάθε φορά 

ισχύει, και βάσει της οποίας, επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική

Επικράτεια.

β) Η άδεια διαμονής που εκδίδεται από τις ελληνικές αρχές με χρήση του ενιαίου τύπου που

θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,  (EEL  157,

15.6.2002), όπως ισχύει, στην οποία αναγράφεται η δυνατότητα ή μη πρόσβασης στην αγορά εργασίας,

βάσει της οποίας επιτρέπεται στον πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια με

σκοπό την εργασία.
Οι άδειες διαμονής, στην παρούσα φάση, έχουν τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας (βινιέτα) που

επικολλάται επί ισχυρού διαβατηρίου.

β) Δελτίο διαμονής ή μόνιμης διαμονής σε ισχύ

Αυτοτελές έγγραφο διαμονής που χορηγείται σε:

 μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε, ή Έλληνα τα οποία είναι πολίτες τρίτης χώρας

 μέλη οικογένειας (γονέας ή ανήλικος αδελφός/η) ανήλικου ημεδαπού



Το Δελτίο διαμονής έχει τη μορφή κάρτας

γ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης σε ισχύ (μπλέ Βεβαίωση)

Η   βεβαίωση   κατάθεσης   αίτησης   είναι   έγγραφο   πιστοποίησης   προσωρινής   νόμιμης   διαμονής,

ετήσιας  διάρκειας,   που  χορηγείται  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες   για  την  παραλαβή  των  αιτήσεων  των

πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά είναι πλήρη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν, 4251/14, πολίτης τρίτης χώρας

ο   οποίος   κατέθεσε   εμπρόθεσμα   αίτηση   χορήγησης   ή   ανανέωσης   της   άδειας   διαμονής   με   όλα   τα

απαιτούμενα   δικαιολογητικά  και   έχει  λάβει   τη  σχετική  βεβαίωση,   η  διάρκεια   της   οποίας   είναι   ετήσια,

θεωρείται ότι νομίμους διαμένει στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει.

Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση αρχικής άδειας

διαμονής απολαύει των δικαιωμάτων που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται.

Στο   πλαίσιο   της   ανανέωσης   της   άδειας   διαμονής,   ο   κάτοχος   βεβαίωσης   απολαμβάνει   των

δικαιωμάτων που παρείχε η προηγούμενη άδεια διαμονής της οποίας την ανανέωση αιτείται.

Η βεβαίωση κατάθεσης έχει μορφή εγγράφου, χρώματος μπλε, με επικολλημένη φωτογραφία του

κατόχου και επί του σώματος αυτής, αναφέρεται η δυνατότητα ή μη πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

δ) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε ισχύ

Η  ειδική  βεβαίωση  νόμιμης  διαμονής  είναι  προσωρινός  τίτλος  διαμονής  που  χορηγείται  σε

πολίτες τρίτων χωρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας ή διαμένουν στην Ελλάδα στο

πλαίσιο περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   της   παραγράφου   4   του   άρθρου   25   του   ν,   4251/14,   οι   ειδικές

βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής παρέχουν στον κάτοχό τους δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,

αντίστοιχο με την κατηγορία που αφορούσε η άδεια διαμονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί.

Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω βεβαιώσεων, έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τη δραστηριότητα

που αναγράφεται επί της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.

Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής έχει τη μορφή εγγράφου Α4, με μοναδικό αύξοντα αριθμό

και επικολλημένη τη φωτογραφία του κατόχου

Β) Αναφορικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται οτο ρυθμιστικό πεδίο των

διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4368/16 (Α'21), περιπτώσεις (α) και (β) και προκειμένου να αποφευχθούν

φαινόμενα κατάχρησης, οι υπηρεσίες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση ΑΜΚΑ θα πρέπει πλην των

αναφερόμενων παραπάνω τίτλων διαμονής, οι οποίοι πιστοποιούν τη νομιμότητα της διαμονής, να ελέγχουν

και τον τύπο της άδειας διαμονής και του δελτίου διαμονής, καθώς και τα αναγραφόμενα στο πεδίο των

παρατηρήσεων στις βεβαιώσεις κατάθεσης και στις ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης δ/αμονής, που κατέχει ο

ενδιαφερόμενος, ώστε να διαπιστφνουν εάν πράγματι ο αϊτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο

πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4368/2016.

Οι τίτλοι διαμονής που πιστοποιούν την δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 

4368/2016, είναι οι εξής:

 Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή
έργου

Οι κάτοχοι των συμπεριλαμβανομένων, στην παρούσα ενότητα, τύπων αδειών διαμονής, έχουν - άμεση

πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και στην παροχή υπηρεσιών η έργου:

Εξαρτημένη εργασία (κατηγορίες Α. 1.1 και Α.2.2)

Εξαιρετικοί λόγοι (κατηγορία Γ.1, άρθρο 19.)

Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (κατηγορία ΙΤ.1, άρθρο 73), εφόσον



αναγράφεται στην άδεια διαμονής η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Αυτοτελής άδεια διαμονής (κατηγορία ΣΤ,3, άρθρο 76)

Προσωποπαγής άδεια διαμονής (κατηγορία ΣΤΑ, άρθρο 8)

• Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση σε μισθωτή εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου και

επιχειρηματική δραστηριότητα

Επί μακράν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90)

Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108)

Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, τταρ.1)

 Δελτία μόνιμης διαμονής που παρέχουν πρόσβαση σε μισθωτή εργασία, παροχή υπηρεσιών ή

έργου και επιχειρηματική δραστηριότητα

Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82)

Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82)

Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87)

Μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε.

• Δελτία μόνιμης διαμονής που παρέχουν πρόσβαση σε μισθωτή εργασία, παροχή υπηρεσιών ή

έργου και επιχειρηματική δραστηριότητα

Μόνιμη διαμονή (κατηγορία ΣΤ.2,6, άρθρο 83)

Μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε.

 Μέλη οικογένειας ομογενών

Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6, άρθρο 81)

 Άδειες   διαμονής   δικαιούχων   διεθνούς   προστασίας   που  παρέχουν  πρόσβαση   στην

εξαρτημένη   εργασία,   την   παροχή   υπηρεσιών   ή   έργου   ή   στην   ανεξάρτητη   οικονομική

δραστηριότητα και οι οποίες χορηγούνται από την Ελληνική Αστυνομία  (Άδεια παραμονής
δετούς   ισχύος   (λευκή)   και   ειδικό   δελτίο   ταυτότητας   αλλοδαπού   φυγάδα   (κίτρινο),   σε
αναγνωρισμένους πρόσφυγες)

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τα άρθρα 69 του ν.4375/2016 και οι κάτοχοι δελτίων, 

δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 114/2010 και του ττ,δ.113/2013 Μέλη οικογένειας των δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας τα οποία έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 3 

του ν.4375/2016

• Δελτίο   αιτούντος   διεθνή   προστασία   ή   δελτίο   αιτήσαντος   άσυλο   αλλοδαπού   που   παρέχουν

πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου, σύμφωνα με το άρθρο 71

του  ν.4375/2016  και  χορηγείται  από  την   Ελληνική  Αστυνομία  (Ειδικό   δελτίο  αιτούντος   άσυλο
αλλοδαπού , το οποίο ισχύει για έξι (6) μήνες και ανανεώνεται μέχρι περαίωσης της εξέτασης)

• Κατηγορίες αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (κατηγορίες Γ2.1, Γ2.2, Γ2.3, Γ2.4,

Γ2.5,   Γ2.6,   Γ2.7),   οι   οποίες   χορηγούνται   από   τον   Υπουργό   Εσωτερικών   και   Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, βάσει του άρθρου 19 Α παρ. 1 - στοιχεία (α) έως και (στ) - του ν.4251/2014,

όπως ισχύει, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή

έργου

• Άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, οι οποίες χορηγούνται από τον Γενικό Γραμματέα

Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής



Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4375/2016 «Χορήγηση άδειας διαμονής για

ανθρωπιστικούς  λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία»  και  παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης

στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου

 Άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους που χορηγούνται από την Ελληνική Αστυνομία,

σύμφωνα με της διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4375/2016, και παρέχουν

δικαίωμα   πρόσβασης   στην   εξαρτημένη   εργασία   και   την   παροχή   υπηρεσιών   ή   έργου

(καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους με τη χορήγηση ειδικής άδειας διαμονής
διάρκειας έως δύο (2) ετών, η οποία χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος)

Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου, παρέχεται και στα

μέλη   της   οικογένειας   κατόχων   αδειών   διαμονής   για   ανθρωπιστικούς   λόγους,   σύμφωνα   με   τα

ανωτέρω,   καθώς   στους   αλλοδαπούς,   οι   οποίοι   διαμένοντες   νόμιμα   στη   χώρα,   τέλεσαν   γάμο   με

πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεοττώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με

τα   ανωτέρω,   και   για   όσο   χρόνο   ο   γάμος   εξακολουθεί   να   ισχύει,   βάσει   των   διατάξεων   της

παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4375/2016.

β Δικαιούχοι αναβολής απομάκρυνσης
Βεβαίωση   αναβολής   απομάκρυνσης   του   άρθρου   24   του   Ν.3907/2011   ή   βεβαίωση   περί   μη

απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν.3386/2005 που χορηγείται από την

αρμόδια αστυνομική αρχή η οποία είναι σε ισχύ, και άδεια εργασίας από την οικεία Περιφέρεια.

Γ) Οι κάτοχοι αδειών διαμονής που χορηγούνται από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σύμφωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 19 Α παρ. 2 στοιχεία (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του Ν. 4251/2014 όπως ισχύει και οι , 
οποίες παρέχουν στον κάτοχό τους δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4368/2016,

δεν   επιτρέπουν   ωστόσο   την   πρόσβαση   στην   εργασία,   καλύπτονται   από   την   Κάρτα   Υγειονομικής

Περίθαλψης  Αλλοδαπού  (Κ.Υ.ΠΛ),  βάσει  των  διατάξεων  του  άρθρου  3  της  με  αριθμ.  A3

(γ)/ΓΠ/οικ.2513/4.4.2016 (Β' 908) κοινής υπουργικής απόφασης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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