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     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 15 
    
    ΠΡΟΣ: 
    Όλα τα Υποκαταστήματα και 
    Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.  
 
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 
Ως ο συνημμένος Πίνακας Διανομής 

                 
ΘΕΜΑ: 

 
«Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που 
κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, 
εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προκειμένου να προβούν  
στην τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στην χώρα».  

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 23, του ν. 4332/2015 

(Φ.Ε.Κ.76/τΑ΄/09-07-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2011/98/ΕΕ» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους : 

 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του 

ν.4251/2014 (Α΄80) σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς 
λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι 
έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. 

 
Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από τον Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή από το Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο 
διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά 
την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης, απαιτείται επιπλέον η κάλυψη 
πλήρους ασφάλισης ασθένειας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του 
ν.4251/2014, είτε από ασφάλιση του ίδιου, είτε από ασφάλιση του συζύγου. 

 
Για την εκπλήρωση της ως άνω προϋπόθεσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν την 

δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, 
προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας, από τον ασφαλιστικό φορέα με 
τον οποίον είχαν ασφαλιστικό δεσμό πριν απολέσουν την ισχύ της άδειας νόμιμης 
παραμονής τους στην χώρα. 
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