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Ππορ: Πεπιθέπειερ ηηρ σώπαρ 

           Δ/νζειρ Αλλοδαπών 

           και Μεηανάζηεςζηρ 

           (με ηην παπάκληζη να 

           κοινοποιηθεί άμεζα ζηοςρ  

           ΟΣΑ Α΄ βαθμού σωπικήρ ζαρ               

           απμοδιόηηηαρ) 

 

 
Εγκύκλιορ απιθμ. 7 

 

   ΘΕΜΑ: Εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος ν.3838/2010(ΦΕΚ Α’ 49) 

 

Όπσο γλσξίδεηε  ζην ΦΔΚ Α’ 49/2010 δεκνζηεύηεθε ν λ.3838/2010 «Σύγρξνλεο δηαηάμεηο 

γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή νκνγελώλ θαη λνκίκσο δηακελόλησλ 

κεηαλαζηώλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» 

Σην λέν λόκν, πέξαλ ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ νκνγελώλ θαη ησλ λνκίκσο δηακελόλησλ 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ξπζκίζεηο πνπ επηθέξνπλ ηξνπνπνίεζε ζην 

λ.3386/2005. 

Σπγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3838/2010, ηξνπνπνηνύληαη νη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη  6 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ.3386/2005 νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε 

κείσζε ηνπ πνζνύ ηνπ παξαβόινπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηώο ηνπ επί καθξόλ 

δηακέλνληνο θαη ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ εζόδσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηα παξάβνια, αληίζηνηρα. 

Δηδηθόηεξα, από ηελ 24 Μαξηίνπ 2010,  εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3838/2010, ην πνζό 

ηνπ απαηηνύκελνπ παξαβόινπ γηα ηελ ππαγσγή ζην θαζεζηώο ηνπ επί καθξόλ δηακέλνληνο, 

κεηώλεηαη από ηα ελληαθόζηα (900) επξώ ζηα εμαθόζηα (600) επξώ. 

Έηζη, γηα  ηα αηηήκαηα ππαγσγήο ζην θαζεζηώο ηνπ επί καθξόλ δηακέλνληνο πνπ 

ππνβάιινληαη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, είηε απηά ππνβάιινληαη  βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

πδ 150/2007 είηε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3731/2008, ζα πξνζθνκίδεηαη 

παξάβνιν πνζνύ ύςνπο εμαθνζίσλ (600) επξώ. 

Λακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ηα ελ ιόγσ παξάβνια δελ ζπκςεθίδνληαη κε επόκελεο 

αλαλεώζεηο, εάλ ηπρόλ έρνπλ ππνβιεζεί αληίζηνηρα  αηηήκαηα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ θαη 

έρνπλ πξνζθνκηζζεί παξάβνια ύςνπο ελληαθνζίσλ (900) επξώ, απηά ζα πξέπεη λα επηζηξαθνύλ 

ζηνπο δηθαηνύρνπο, σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα., κε ηαπηόρξνλε ελεκέξσζή ηνπο γηα 

πξνζθόκηζε παξαβόινπ, πνζνύ ύςνπο εμαθνζίσλ (600) επξώ. 

Με ηελ επθαηξία ζαο ππελζπκίδνπκε όηη  ε παξαθξάηεζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ 30% επί ησλ 

εηζπξαηηνκέλσλ εζόδσλ, από ηνπο Γήκνπο, αθνξά ζηα παξάβνια πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε γηα 
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ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηώλ δηακνλήο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, δηάξθεηαο κέρξηο 

ελόο, δύν θαη ηξηώλ εηώλ, θαζώο θαη ζηα παξάβνια πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε 

εηδηθήο βεβαίσζεο λόκηκεο δηακνλήο. Αληηζέησο, ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη από ηα παξάβνια πνπ 

θαηαβάιινληαη θαηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ππαγσγή ζην θαζεζηώο ηνπ επί καθξόλ δηακέλνληνο 

θαζώο θαη γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο δεθαεηνύο δηάξθεηαο, δελ ππόθεηληαη ζηελ σο άλσ 

παξαθξάηεζε. 

H 16
ε
 Γηεύζπλζε Δίζπξαμεο Γεκόζησλ Δζόδσλ ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγίαο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ζηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα,   παξαθαιείηαη γηα ηελ θαηά ιόγν 

αξκνδηόηεηαο,   ζπκπιήξσζε ηνπ Αξ. πξση. 1120987/ΔΞ./190016/16. 12. 2009 εγγξάθνπ ηεο, κε 

ζπκπεξίιεςε ησλ αλαθεξνκέλσλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 

παξαβόισλ, ζηελ παξνύζα εγθύθιην.  

Τέινο ζαο γλσξίδνπκε όηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3838/2010  πνπ αθνξνύλ 

ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή  νκνγελώλ θαη λνκίκσο δηακελόλησλ κεηαλαζηώλ έρεη εθδνζεί ε ππ’ 

αξηζ. 6/2010 εξκελεπηηθή εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ καο. 

Σηελ ελ ιόγσ εγθύθιην ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ καο, έρεη 

πξνζαξηεζεί ζρεηηθό παξάξηεκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη δεηήκαηα  πνπ άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζαο. 

Δπηπξνζζέησο, γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο παξαθσιύζνπλ ηελ 

εθινγηθή  δηαδηθαζία,  ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη ε πξνζεζκία εγγξαθήο ζηνπο εηδηθνύο εθινγηθνύο 

θαηαιόγνπο ιήγεη ηελ 30
ε
 Απγνύζηνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ζ’ απηνύο απνηειεί ε θαηνρή ελόο εθ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ ππόςε λόκνπ, ηίηινπ δηακνλήο ελ ηζρύ, παξαθαινύκε γηα ηελ άμεζη εξέηαζη ησλ 

εθθξεκώλ  αηηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε ρνξήγεζε ηίηισλ δηακνλήο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ  

αξκνδηόηεηά ζαο θαη παξέρνπλ ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, ήηνη, 

αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε,  

α) αδεηώλ δηακνλήο  δεθαεηνύο δηάξθεηαο  

β) αδεηώλ δηακνλήο  επί καθξόλ δηακέλνληνο (π.δ.150/2006, άξζξν 40 ηνπ λ. 3731/2008) .  

γ) δειηίσλ δηακνλήο θαη κόληκεο δηακνλήο κειώλ  νηθνγέλεηαο Διιήλσλ ή πνιηηώλ ηεο Δ.Δ. 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη πέληε ζπλερή έηε λόκηκεο δηακνλήο ζηε ρώξα  

δ) δειηίσλ δηακνλήο   γνλέσλ  αλήιηθσλ  Διιήλσλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη πέληε 

ζπλερή έηε λόκηκεο  δηακνλήο ζηε ρώξα 

Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο θαη ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ. 

 

 

 

                                                                                Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

                                                                                     Θ. ΣΖΑΚΡΗ 
 

 

 

 

 

 

 ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 

1.Όια ηα Υπνπξγεία 

   Γξαθεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 

2.Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη 
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     Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

     Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

   & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

   Γ/λζε Σρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε 

    Βαζ. Σνθίαο 15    

3.  Υπνπξγείν  Οηθνλνκηθώλ  

     Γ/λζε 16
ε
 Δηζπξ. Γεκόζησλ Δζόδσλ  

     Τκήκα Α΄ 

4. Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

5. Σώκα Διεγθηώλ-Δπηζεσξεηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

6.  ΓΑΔΜ 

7. Γηθεγνξηθό Σύιινγν 

 

 

ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 

Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

Γξαθεία θ.θ Υθππνπξγώλ 

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

Γξαθείν θ. Ννκηθνύ Σπκβνύινπ 

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γηεπζύληξηαο  

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο  

Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ 

Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ ΟΤΑ 

Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ηιεθηξνληθήο Δπεμ. Σηνηρείσλ 

Γ/λζε Ιζαγέλεηαο 

Γ/λζε Κνηλσληθήο Έληαμεο 

Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ 

Γ/λζε καο 

Όια ηα ηκήκαηα 

  


