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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού: 
α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει 

την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής.
β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο 

που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια 
άλλου κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί 
τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 
1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία 
έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α΄ 176).

δ) Πολίτης της Ένωσης: Kάθε πρόσωπο το οποίο έχει 
την ιθαγένεια κράτους − μέλους της Ένωσης. 

ε) Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης 
τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει, αντικειμενική αδυ−
ναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο 
λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων.

στ) Πρόσφυγας: O πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής 
στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προυποθέσεις 
εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης. 

ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή 
ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμό−
δια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας.

η) Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επι−
φύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013, ο αλλοδαπός ή 

ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προυποθέσεις για να 
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του 
συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύ−
πτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην 
περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή 
βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 141/2013 
και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν 
επιθυμεί, να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν 
λόγω χώρας.

θ) Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό ατο−
μικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός του από τις αρμό−
διες ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την 
παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματος. 

ι) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας 
κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς 
να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα 
του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική 
και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν 
ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή ο ανήλικος που 
εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην 
Ελλάδα. 

ια) Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό 
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε 
να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα 
που προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 πα−
ράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 
349, 351 και 351Α του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη 
για αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε 
κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινή−
θηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει 
εισέλθει στη χώρα νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας 
ανθρώπων, κατά το προηγούμενο εδάφιο, είναι το θύμα 
του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, 
όταν αυτό είναι ανήλικος. 

Ο χαρακτηρισμός «θύμα εμπορίας ανθρώπων» αποδί−
δεται με Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 
τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δίωξης για 
έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 
339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 
348Β, 349, 351 και 351Α του Π.Κ. όσο και πριν ασκηθεί 
ποινική δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήματα. Στην 
τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω Πρά−
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ρομένων και διαβιβάζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας.

Το Τμήμα εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και 
Άμεσων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, διαβιβάζει στην αρμόδια προξενική 
αρχή την εισήγηση σχετικά με το χαρακτηρισμό της 
επένδυσης προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες 
εθνικές θεωρήσεις εισόδου.

4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση 
εισόδου για την πραγματοποίηση επένδυσης χορηγείται 
άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διάρκεια ισχύος της 
άδειας διαμονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για 
πέντε έτη κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η λειτουργία 
της επενδυτικής δραστηριότητας. 

5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, 
να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα 
οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επα−
νένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής 
των συντηρούντων.

6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδο−
ση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής 
για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας είναι 
η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών. 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χω−
ρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποι−
ούνται από λειτουργούσες ημεδαπές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις της ΕΕ ή από πολίτες τρίτων χωρών που 
διαμένουν ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι 
άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυ−
τική δραστηριότητα.

8. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται 
«Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και 
στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα 
του κατόχου. 

Β.1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προ−
ηγουμένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου 
(Visa D), μέχρι δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών, ανά 
επένδυση, που κρίνονται απαραίτητοι, προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες έχουν χα−
ρακτηρισθεί ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», μετά από 
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών 
Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (A΄ 204).

Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, με την προ−
σκόμιση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής 
Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει την 
επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύ−
σεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών τρίτων 
χωρών με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.

2. Στους ανωτέρω χορηγείται, με απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας 
η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον ισχύουν οι 
ίδιες προϋποθέσεις. 

3. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται 
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά 
ορίζονται στην προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 136, κοινή υπουργική απόφαση, στη 
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Η άδεια διαμονής εκδίδεται εντός διαστή−
ματος πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης.

4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70, 
να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα 
οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επα−
νένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής 
των συντηρούντων, καθώς και από βοηθητικό προσω−
πικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Γ. 1. Πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στα κε−
φάλαια Α΄ και Β΄ του παρόντος άρθρου και διαμένουν 
νόμιμα στη χώρα δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν 
την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να υποβάλουν 
αίτηση για άδεια διαμονής. 

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας γνωστοποιούν εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτι−
κής του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή στην 
εξέλιξη υλοποίησης της επενδυτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 17
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής 

ειδικού σκοπού

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης 
στ΄ του παρόντος, επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα 
αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου, 
πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν 
ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας, 
διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δη−
μοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού 
και της εθνικής οικονομίας. Στην παραπάνω κατηγορία 
εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών:

α. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, 
νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη 
(γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ημεδαπών εταιρειών, 
καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημά−
των αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν 
στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης του 
διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη 
δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρεί−
ας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της 
εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού 
συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή 
γενικών διευθυντών ή διευθυντών.

β. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρα−
τικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών 
αρχών, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική 
αρχή τη σχετική συμφωνία ή την εισήγηση των αρμοδί−
ων αρχών και τη σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση. 

γ. Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εται−
ρειών του ν. 27/1975 (Α΄ 77) που ασχολούνται στη θαλάσ−
σια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

δ. Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που 
απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), του 
ν. 378/1968 (Α΄ 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 
(Α΄ 77), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του 
ν. 2234/1994 (Α΄ 142), καθώς και σε επιχειρήσεις του 
ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), καθώς και σε ημεδαπές επιχει−
ρήσεις, της περίπτωσης α΄ του παρόντος, που έχουν 
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αναλάβει, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ή έργου που έχει συνάψει η αλλοδαπή εται−
ρεία της περίπτωσης α΄ του παρόντος, με τρίτη/ες, την 
προώθηση των προϊόντων και την παροχή τεχνικής υπο−
στήριξης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και καταναλωτές, 
εφόσον προσκομίζουν τίτλο σπουδών ή έγγραφα που 
αποδεικνύουν διετή εργασιακή εμπειρία, συναφή με το 
αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρεία, όπως αυτό 
περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας.

Από την ανωτέρω υποχρέωση προσκόμισης τίτλου 
σπουδών ή εγγράφων απόδειξης διετούς εργασιακής 
εμπειρίας, απαλλάσσεται το υπαλληλικό προσωπικό που 
απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρείες του προηγού−
μενου εδαφίου, εφόσον η εταιρεία απασχολεί τουλάχι−
στον πενήντα ημεδαπούς εργαζόμενους. 

ε. Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή με−
ταλλεία υπό τους όρους, πλην του χρόνου διαμονής, 
που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (Α΄ 130). 

στ. Αθλητές και προπονητές αθλήματος, που έχει ανα−
γνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για την 
εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψή τους σε αναγνωρι−
σμένο αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία 
(Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) με 
συμβόλαιο/σύμβαση εργασίας, εφόσον λάβουν θεώρη−
ση εισόδου και προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική 
αρχή έγκριση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας του 
οικείου αθλήματος, όπου απαιτείται και επικυρωμένο 
από αυτή αντίγραφο του συμβολαίου/σύμβασης.

ζ. Πνευματικοί δημιουργοί που παράγουν έργα πνευ−
ματικού περιεχομένου, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες, 
σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί, 
τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, εφόσον 
προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή σύμβαση 
διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση 
ή οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊό−
ντων πνευματικής ιδιοκτησίας.

η. Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής 
θρησκείας στη χώρα που ασκούν αποκλειστικά ιερατικά 
καθήκοντα εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελλη−
νική προξενική αρχή, βεβαίωση του οικείου μητροπο−
λίτη, προκειμένου για λειτουργούς της επικρατούσας 
θρησκείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής 
θρησκείας στη χώρα ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα 
ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα.

θ. Ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί 
στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή 
η διαδικασία διαπίστευσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη, 
εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή 
βεβαίωση ότι έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

ι. Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική 
δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για εργασία στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής.

ια. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν 
με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
στην Ελλάδα.

2. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδο−
ση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής 
των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης 
παραγράφου είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολι−

τικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις περιπτώσεις 
στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ της ίδιας παραγράφου, αρμόδια 
για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφα−
σης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής είναι η 
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του 
τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων. 

3. Στους παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον 
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγεί−
ται άδεια διαμονής διετούς ή ίσης διάρκειας με την προ−
βλεπόμενη περίοδο διαμονής τους στη χώρα η οποία 
ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 
εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 70, να 
συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα 
οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επα−
νένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής 
των συντηρούντων.

4. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών 
της παραγράφου 1 του παρόντος αναγράφεται «Άδεια 
διαμονής για εργασία ειδικού σκοπού» και στο πεδίο 
«Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου. 

5. Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δη−
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία απασχολούνται 
οι πολίτες τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του πα−
ρόντος υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις αρμόδιες 
διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώ−
ρας κατά περίπτωση, κάθε μεταβολή στην εργασιακή 
κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 18
Προσωρινή Διαμονή − Απασχόληση με εθνική 

θεώρηση εισόδου

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα 
για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα 
διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκο−
πού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την 
επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις 
θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενή−
ντα ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς 
ή άλλους λόγους. Η εν λόγω εθνική θεώρηση εισόδου 
χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν 
στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Εποχικά εργαζόμενοι
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η 

είσοδος για εποχική εργασία, η αρμόδια προξενική αρχή, 
με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων 
για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου 
για εποχική εργασία.

Η θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία είναι ισόχρο−
νη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει 
από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τους έξι μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή 
της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο 
εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή 
χορηγήθηκε. 

ii. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μπορεί να επιβληθεί, 
ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά 
τόπον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγμα−
τοληπτικά, υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας 
υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραί−
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