
  
 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Τμήμα Νομ.Συντονισμού και Ελέγχου 
Ταχ. Δ/νση:  Ευαγγελιστρίας 2 
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα  
Πληροφορίες: Μ.Τζωρτζάκη 
Τηλέφωνο:   210 37 41 220 
Fax: 210 37 41 239 
Ε-mail: metanastefsi@ypes.gr  

                  
 Αθήνα,  29  Ιουλίου 2010 
 Α.Π.: 17558/2010 
                                                     

Προς: Περιφέρειες της χώρας 
                 Γεν.Δ/νσεις Περιφέρειας 
                 Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης  
                 και Αλλοδαπών και Μετ/σης 

 

 
Θέμα:«Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010». 
 
Σας διαβιβάζουμε, σε φωτοαντίγραφο, το με Α.Π. Φ.3497.3/83/ΑΣ 1093/2.6.2010 έγγραφο 

της Γ4 Δ/νσης ΔΕΥ και Σένγκεν του Υπ.Εξωτερικών αναφορικά με την εφαρμογή του εν 

θέματι Κανονισμού του Ευρ.Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αντίγραφο του οποίου σας 

επισυνάπτεται, με τον οποίο τροποποιείται η Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας του 

Σένγκεν και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ.562/2006 όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων 

με θεώρηση μακράς διάρκειας. 
 
Σκοπός της εν λόγω ρύθμισης είναι να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία στο ενιαίο χώρο 

Σένγκεν των νομίμως διαμενόντων στο έδαφός τους υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία έως 

τώρα παρακωλύονταν λόγω του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη καθυστερούσαν να 

αντικαταστήσουν τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας με άδειες διαμονής. 
 
Με τον ανωτέρω Κανονισμό καθιερώνεται, μεταξύ άλλων, ότι στο εξής οι θεωρήσεις μακράς 

διάρκειας (θεώρηση τύπου D), θα έχουν περίοδο ισχύος που δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Κανονισμός 265/2010 εισάγει την αρχή της ισοδυναμίας μεταξύ άδειας 

διαμονής και θεώρησης μακράς διάρκειας, μόνο όμως ως προς το ζήτημα της δυνατότητας 

ελεύθερης κυκλοφορίας του κατόχου στο χώρο Σένγκεν. 
 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι θεωρήσεων μακράς διάρκειας που εκδίδεται 

κατ’εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού, έχουν δικαίωμα εξόδου από τη χώρα, προκειμένου 

να μεταβούν στη χώρα καταγωγής τους και εν συνεχεία μπορούν να επανέλθουν στο χώρο 

Σένγκεν. 

 
Επί του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.3386/05, ο υπήκοος τρίτης χώρας που 

αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, οφείλει μετά την είσοδό του στη χώρα και 

πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου (τρίμηνης διάρκειας) να υποβάλει αίτηση στο Δήμο ή 

την κοινότητα του τόπου κατοικίας του.  
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Κατά συνέπεια και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής εφαρμογής του 

Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να ενημερώνονται από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου κατοικίας τους ότι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για 

χορήγηση άδειας διαμονής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την είσοδό τους στη 

χώρα και όχι λίγο πριν την εκπνοή της ισχύος της ετήσιας θεώρησης εισόδου.  
 

Συνακόλουθα για την αποφυγή φαινόμενων καθυστερημένης υποβολής αιτήσεων για την 

χορήγηση άδειας διαμονής (λ.χ. μετά το πέρας του μεγαλύτερου μέρους του χρόνου ισχύος της 

θεώρησης εισόδου), οι προξενικές αρχές θα συστήνουν στον υπήκοο τρίτης χώρας, κατά την 

παραλαβή της θεώρησης εισόδου, ότι η θεώρηση εισόδου δεν του παρέχει αυτοδικαίως 

περαιτέρω δικαιώματα (π.χ. δυνατότητα εργασίας), αλλά θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται και 

από αντίστοιχη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (τύπου Α’) για την έκδοση της άδειας διαμονής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε το ανωτέρω έγγραφο στους Ο.Τ.Α. 

α’ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας. 
 

              Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

                                                                                                     Α.ΜΑΡΚΑΚΗ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπ.Εξωτερικών 
Γ4 Δ/νση ΔΕΥ και Σένγκεν 
2. Υπ.Προστασίας του Πολίτη 
Δ/νση Αλλοδαπών 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κας Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ.Διακυβέρνησης 
2. Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
3. Γραφείο κας Γεν.Δ/ντριας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
4. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

       Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου 
 


