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ΘΕΜΑ: Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές και συμμετοχή σε ειδικά προγράμματαΆρθρα 32 & 34 παρ. 1 του ν. 3386/05.
Όπως σας είναι γνωστό, στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν. 3386/05
ορίζεται ότι η ισχύς της αρχικής άδειας διαμονής, με την επιφύλαξη ειδικών
ρυθμίσεων του νόμου αυτού, είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωσή της διετής, έως
την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης
διάρκειας ή για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
Ειδικότερα για τις άδειες διαμονής για σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
(άρθρο 32) και συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα (άρθρο 34) προβλέπεται η έκδοση
άδειας διαμονής, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φοίτησή τους στις στρατιωτικές σχολές ή για
χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος ή διάρκειας της
υποτροφίας αντίστοιχα (π.χ. εάν η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα
έτη, θα χορηγείται για τέσσερα έτη, εάν είναι πέντε έτη για πέντε έτη και ούτω
καθεξής ). Η σχετική απόφαση θα πρέπει να κοινοποιείται και στην σχολή στην οποία
φοιτά ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον πρόκειται για σπουδές σε στρατιωτικές
σχολές, ή στην αρχή που υλοποιεί το σχετικό πρόγραμμα ανταλλαγών ή συνεργασίας
ή χορηγεί την υποτροφία. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο διακοπεί η φοίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας, η οικεία αρχή οφείλει να
ενημερώσει, άμεσα, την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου
αυτή να προχωρήσει στην ανάκληση της άδεια διαμονής.
Επίσης όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν λάβει άδεια διαμονής ετήσιας
διάρκειας υπό το καθεστώς των αντίστοιχων άρθρων του ν. 2910/01 (άρθρα 16 & 17)
μπορούν να ανανεώσουν αυτήν σύμφωνα με τα παραπάνω για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα. Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε στρατιωτικές
σχολές και οι υπότροφοι της παραγράφου 1 του άρθρου 34, δεν υποχρεούνται στην
καταβολή παραβόλου.
Επειδή παρά τα ανωτέρω έχει παρατηρηθεί ότι συνεχίζεται από κάποιες
υπηρεσίες η έκδοση αδειών διαμονής, βάσει των ανωτέρω άρθρων, με ετήσια

διάρκεια, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς την πιστή τήρηση των
διατάξεων του νόμου.
Οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας
παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των δήμων και των κοινοτήτων της
χωρικής τους αρμοδιότητας.
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