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ΘΔΚΑ: «Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη απφ ηνπο νκνγελείο
θαη ηνπο λνκίκσο δηακέλνληεο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ
αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»

Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Β‟ ηνπ Λ.3838/2010 (ΦΔΘ Α΄49) ζεζκνζεηείηαη ην
δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ππέξ νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ. Βαζηθή παξαδνρή ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο είλαη φηη ε
πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ νκνγελψλ θαη λνκίκσο δηακελφλησλ κεηαλαζηψλ ζηηο
ηνπηθέο εθινγέο, απνηειεί ηελ πιένλ ελεξγεηηθή κνξθή έληαμεο, θαζψο ζπληειεί
θαζνξηζηηθά ζηελ άξζε ησλ απνθιεηζκψλ θαη ηεο πεξηραξάθσζεο. Απφ ηελ
παξαδνρή απηή απνξξέεη θαη ην επηβεβιεκέλν ηεο ζέζπηζεο ησλ ελ ιφγσ ξπζκίζεσλ
σο αλαγθαίαο ζπλζήθεο γηα ηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία.
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Όπσο είλαη γλσζηφ, ηελ Θπξηαθή 14 Λνεκβξίνπ 2010 ζα δηεμαρζνχλ νη εθινγέο γηα
ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ. Νη εθινγέο απηέο
ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα ηζηνξηθή απαξρή γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε ηεο
ρψξαο καο, θαζψο κε απηέο ζα αλαδεηρζνχλ νη αξρέο ησλ λέσλ δηεπξπκέλσλ Γήκσλ
ηεο Σψξαο πνπ ζα πξνθχςνπλ δηα ζπλελψζεσλ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Θαιιηθξάηεο». Ρν γεγνλφο φηη νη θξίζηκεο απηέο εθινγέο ζα δηεμαρζνχλ κε ηελ γηα
πξψηε θνξά ζπκκεηνρή ησλ λνκίκσο θαη καθξνρξνλίσο δηακελφλησλ ζηε Σψξα
αιινδαπψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη νκνγελψλ ππνγξακκίδεη ηνλ ηζηνξηθφ ηνπο ραξαθηήξα.
Παο ελεκεξψλνπκε εμ αξρήο φηη γηα ηελ επηηπρή πξψηε εθαξκνγή ηνπ λένπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο, ζπκπιεξσκαηηθέο εγθχθιηνη πνπ ζα
εμεηδηθεχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζέκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ λφκνπ θαη ησλ ηερληθψλ
εθαξκνγψλ πινπνίεζεο ησλ ξπζκίζεψλ ηνπ, ελψ παξάιιεια ζα δηνξγαλσζνχλ
ζεκηλάξηα πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια θαη επαξθψο νη ππάιιεινη πνπ
ζα ρεηξίδνληαη ην αληηθείκελν απηφ.
Ρέινο, γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη (εθινγηκφηεηαππνςεθηφηεηεο-θσιχκαηα θαη αζπκβίβαζηα) ζα απνζηαινχλ νη ζρεηηθέο νδεγίεο κεηά
ηελ ςήθηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο», ψζηε λα
ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη ηπρφλ λεφηεξεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.
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ΔΛΝΡΖΡΑ 1ε (Άξζξν 14)
ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΔΘΙΔΓΔΗΛ
Ξνηνη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ;
Πηηο εθινγέο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
κε δηθαίσκα ςήθνπ, νη νκνγελείο θαη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
1. Έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ 1ε
Ηαλνπαξίνπ ζεσξείηαη σο ε εκεξνκελία γέλλεζεο φισλ φζσλ γελλήζεθαλ κέζα
ζην ρξφλν (άξζξν 4 παξ.2 ηνπ Ξ.Γ.96/2007). Γηα ηηο πξνζερείο ηνπηθέο εθινγέο
ηνπ Λνεκβξίνπ 2010, ε πξνυπφζεζε απηή αθνξά ζε φζνπο έρνπλ γελλεζεί κέρξη
31.12.1992.

Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηειεζίδηθα γηα έγθιεκα ε θαηαδίθε γηα ην νπνίν
ζπλεπάγεηαη, θαη‟ αληηζηνηρία κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, ηελ απνζηέξεζε ησλ
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 59 θαη 60 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα.
Ξξφθεηηαη γηα θαηαδίθεο ζε πνηλέο ηζφβηαο, αφξηζηεο ή πξφζθαηξεο θάζεηξμεο.
Δίλαη, δε, απηνλφεην φηη ηπρφλ δηθαζηηθή απφθαζε απνζηέξεζεο πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ δπλάκεη ησλ άξζξσλ 61, 62 θαη 64 ηνπ Ξ.Θ παξάγεη ηα εθεί
πξνβιεπφκελα έλλνκα απνηειέζκαηα εμίζνπ θαη γηα ηνπο νκνγελείο θαη ινηπνχο
ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ.

2. Αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο ΞΑΟΑΘΑΡΩ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ :
α/α

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΝΚΝΓΔΛΩΛ ΘΑΗ ΞΖΘΝΩΛ ΡΟΗΡΩΛ ΣΩΟΩΛ

Α.

Νκνγελείο ή αιινγελείο ζχδπγνη ή ρήξνη/εο νκνγελψλ πνπ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε ρψξα απφ ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ δηακνλήο ηνπο.

Β.

πήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ θαηέρνπλ άδεηα δηακνλήο αφξηζηεο ή
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δεθαεηνχο δηάξθεηαο.
Γ.

πήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο επί καθξφλ
δηακέλνληνο.

Γ.

πήθννη ηξίησλ ρσξψλ, κέιε νηθνγέλεηαο Διιήλσλ ή πνιηηψλ ηεο Δ.Δ.
πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πέληε ζπλερή έηε λφκηκεο δηακνλήο ζηε
ρψξα

Δ.

πήθννη ηξίησλ ρσξψλ γνλείο αλήιηθσλ Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη πέληε ζπλερή έηε λφκηκεο δηακνλήο ζηε ρψξα.

ΠΡ.

1. πήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί
πξφζθπγεο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, εθφζνλ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ζπλερή πεληαεηή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε ρψξα απφ ηελ
ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη
2. πήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο
επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο
εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ζπλερή πεληαεηή θαη λφκηκε δηακνλή ζηε
ρψξα απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο γηα ηελ ππαγσγή
ηνπο ζην θαζεζηψο.

Ε.

πήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ εκεδαπή αξρή
σο αληζαγελείο θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε
δηακνλή ζηε ρψξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο ρνξήγεζεο
ηνπ θαζεζηψηνο

Ζ.

Νκνγελείο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λφκηκε
δηακνλή ζηε ρψξα, απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηνπ ηίηινπ
δηακνλήο πνπ θαηέρνπλ.

Δηδηθφηεξα, νη ηίηινη δηακνλήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα εθιέγεηλ θαη θαη‟ επέθηαζε ην δηθαίσκα εγγξαθήο
ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ
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απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερή πεληαεηή δηακνλή ζηε ρψξα πεξηγξάθνληαη εηδηθφηεξα ζην
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ απηήο ηεο εγθπθιίνπ.
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ΔΛΝΡΖΡΑ 2ε (Άξζξν 15)
ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝΠ ΔΗΓΗΘΝΠ ΔΘΙΝΓΗΘΝΠ ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ
Ξψο γίλεηαη ε εγγξαθή;
2. Πε πνηνλ ΝΡΑ ζα ππνβιεζεί ε αίηεζε εγγξαθήο αλά θαηεγνξία εθινγέσλ

α/α

ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ

πεξεζία έθδνζεο

Πε πνηνλ ΝΡΑ ζα

άδεηαο δηακνλήο

ππνβιεζεί ε αίηεζε

Θάηνρνη αδεηψλ :

πεξεζίεο

- Όπνπ ππέβαιαλ ηελ



αφξηζηεο ή

Αιινδαπψλ ηεο

αίηεζε γηα ηε

δεθαεηνχο

Ξεξηθέξεηαο

ρνξήγεζε ηνπ ελ ηζρχη

ΔΘΙΝΓΔΩΛ

1ε

δηάξθεηαο


σο επί καθξφλ
δηακέλνληεο



ηίηινπ δηακνλήο ηνπο
ή

θαη εθφζνλ έρνπλ

Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ.

ζπκπιεξψζεη εθεί

σο κέιε νηθνγέλεηαο

δηεηή λφκηκε δηακνλή

Διιήλσλ ή πνιηηψλ

απφ ηελ ππνβνιή ηεο

ηεο Δ.Δ. κε πεληαεηή

αίηεζεο.

δηακνλή




σο γνλείο αλήιηθσλ

- Ν δηθαηνχρνο θαη ν

Διιήλσλ πνιηηψλ

Γήκνο κφληκεο

κε πεληαεηή

θαηνηθίαο πξνθχπηεη

δηακνλή

απφ ην

σο αιινγελείο

Ξιεξνθνξηαθφ

ζχδπγνη νκνγελψλ

Πχζηεκα (ΞΠ) ελψ ν

ηέσο ΔΠΠΓ

Γήκνο απιψο ειέγρεη
ηελ εγγξαθή ζην ΞΠ

- Ζ πηζηνπνίεζε ηεο
θαηνηθίαο γίλεηαη απφ
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ην ΞΠ κε θξηηήξην ηελ
πξαγκαηηθή
ζπκπιήξσζε δηεηίαο
λφκηκεο δηακνλήο
νπνηεδήπνηε ζε Γήκν
ηεο Σψξαο

- Πηηο πεξηπηψζεηο
θαηφρσλ άδεηαο
δηακνλήο πνπ
εθδίδεηαη απφ ηηο
Ξεξηθέξεηεο ή ην
Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ.
(Λ.2910/2001 θαη
Λ.3386/2005) δελ
πξνζθνκίδεηαη
Βεβαίσζε Κφληκεο
Θαηνηθίαο.

2ε







νκνγελείο ή

Αξκφδηεο

- Όπνπ έρνπλ ηελ

αιινγελείο ζχδπγνη

πεξεζίεο

θαηνηθία ηνπο

ή ρήξνη/εο

Διιεληθήο

ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ

νκνγελψλ κε

Αζηπλνκίαο

ηειεπηαία δηεηία

πεληαεηή δηακνλή

(ΔΙ.ΑΠ.)

πνιηηηθνί

- Πην ΞΠ

πξφζθπγεο κε

εκθαλίδνληαη νη

πεληαεηή δηακνλή

δηθαηνχρνη πνπ έρνπλ

ππαγφκελνη ζην

ηνλ θαηάιιειν ηίηιν

θαζεζηψο

δηακνλήο θαη ηελ
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επηθνπξηθήο

απαηηνχκελε

πξνζηαζίαο ή γηα

πεληαεηία δηακνλήο

αλζξσπηζηηθνχο

ζηελ Διιάδα, αιιά

ιφγνπο

φρη ν Γήκνο κφληκεο

αληζαγελείο κε

θαηνηθίαο

πεληαεηή δηακνλή


νκνγελείο κε

- Πηηο πεξηπηψζεηο

πεληαεηή δηακνλή

απηέο (ηίηινη δηακνλήο
εθδηδφκελνη απφ ηελ
ΔΙ.ΑΠ.)
πξνζθνκίδεηαη
Βεβαίσζε Κφληκεο
Θαηνηθίαο ηνπ νηθείνπ
Γήκνπ.

ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ:
2.1 Γηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο θαη απφξξηςε απηήο απφ ηνλ Γήκν
Θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ζηνλ
εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν νκνγελψλ θαη αιινδαπψλ ηξίησλ ρσξψλ, ε νπνία
πξσηνθνιιείηαη απφ ηνλ Γήκν θαηνηθίαο ηνπ. Γηα ηελ εγγξαθή, σζηφζν, ζηνλ εηδηθφ
απηφ εθινγηθφ θαηάινγν είλαη απαξαίηεηε ε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ δηαζηαχξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ κε ηα θαηαρσξηζκέλα ζηα ειεθηξνληθά ή άιια αξρεία
θαηφρσλ ηίηισλ λφκηκεο δηακνλήο πνπ ηεξνχληαη ζην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζην πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ
Ξνιίηε.
Ξξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αζθαιήο θαη άκεζε δηαζηαχξσζε ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο Γήκνπο, αιιά θαη ελφςεη ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο
απφιπηεο δηαζθάιηζεο ηνπ αλφζεπηνπ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο
απνηξνπήο κεηαθηλήζεσλ λέσλ ςεθνθφξσλ, πξνεηνηκάδεηαη ε ιεηηνπξγία εηδηθήο
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εθαξκνγήο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο (ΞΠ) (βι. Δλφηεηα 3ε ηεο παξνχζαο) ζηελ
νπνία ζα εκθαλίδνληαη φινη νη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη‟ αξρήλ δηθαηνχρνη εγγξαθήο
ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Πην ίδην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα επίζεο ζα
εκθαλίδεηαη ν Γήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο
θαηφρσλ ηίηισλ δηακνλήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ή ην ΞΔΠΑΖΓ.
(θαη φρη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηφρσλ ηίηισλ δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο
αζηπλνκηθέο αξρέο).
Δλ φςεη ησλ παξαπάλσ, νη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
εγγξαθή ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο θαη έρνπλ
παξαιάβεη θαη πξσηνθνιιήζεη ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,
πξνρσξνχλ ζηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 3ε Δλφηεηα ηεο παξνχζαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ
δελ είλαη δπλαηή ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο,


είηε επεηδή δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ (κε ελειηθίσζε,
θαηαδίθε ζε πνηλή πνπ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ζπλεπάγεηαη απνζηέξεζε
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ή δηθαζηηθή απφθαζε πεξί απνζηέξεζεο πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ, κε θαηνρή ελφο εθ ησλ πξνβιεπφκελσλ ηίηισλ δηακνλήο),



είηε επεηδή ν ελδηαθεξφκελνο δελ έρεη πξνζθνκίζεη φια ηα πξνβιεπφκελα γηα
ηελ πεξίπησζή ηνπ δηθαηνινγεηηθά,



είηε επεηδή δελ θαηέζηε δπλαηή ε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κέζσ ηνπ
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ απνξξίπηεη ην
ζρεηηθφ αίηεκα αηηηνινγψληαο ηελ απφθαζή ηεο (βι. Ξαξάξηεκα Δλφηεηαο
2εο).

Ππζηήλεηαη λα ππάξρεη έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξν ηεο πξσηνθφιιεζεο
ηεο αίηεζεο θαη λα απνηξέπνληαη επγελψο νη ελδηαθεξφκελνη λα θαηαζέηνπλ
αηηήζεηο κε δηθαηνινγεηηθά πνπ νδεγνχλ ζηελ απφξξηςή ηνπο. Δλλνείηαη φηη,
εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο επηκέλεη παξ‟ φια απηά ζηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζήο
ηνπ, απηή παξαιακβάλεηαη. πνγξακκίδεηαη φηη ε κε πξνζθφκηζε πνηληθνχ
κεηξψνπ δελ θαζηζηά ειιηπή ηελ αίηεζε αιιά αληίζεηα ηεθκαίξεη ηελ επηζπκία
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ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα αλαδεηεζεί ην πνηληθφ ηνπ κεηξψν απηεπαγγέιησο απφ
ηελ ππεξεζία ηνπ δήκνπ.

ΞΟΝΠΝΣΖ!!!
Πηελ πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε απνξξίπηεηαη, επεηδή δελ είλαη δπλαηή ε
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο, ζα ηνπ επηζεκαίλεηαη εγγξάθσο επί ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ε
δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία έθδνζεο ηνπ ηίηινπ δηακνλήο ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζνχλ ηα ηπρφλ ειιηπή ζηνηρεία ζην πιεξνθνξηαθφ ηνπο
ζχζηεκα. Πηε ζπλέρεηα, θαη αθνχ δηελεξγεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, απηφο ζα
επαλέξρεηαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί εθ λένπ ην ζρεηηθφ
αίηεκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη:
α)

γηα ηνπο ηίηινπο δηακνλήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, ν

ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ απφ
ηελ νπνία παξέιαβε ηνλ ηίηιν δηακνλήο, ψζηε, κεηά απφ ζρεηηθή ηνπ αίηεζε, λα
αλαδεηεζεί ν ιφγνο ηεο κε εκθάληζήο ηνπ ζην ζχζηεκα θαη, εθφζνλ ηέηνηνο λφκηκνο
ιφγνο δελ ζπληξέρεη, λα δηελεξγεζεί ε εθεί θαηαρψξηζή ηνπ.
β) γηα ηνπο ηίηινπο δηακνλήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΞΔΠΑΖΓ, ν
ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα απεπζπλζεί ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Κεηαλαζηεπηηθήο
Ξνιηηηθήο θαη Θνηλσληθήο Έληαμεο ηνπ ΞΔΠΑΖΓ, ψζηε, κεηά απφ ζρεηηθή ηνπ
αίηεζε, λα αλαδεηεζεί ν ιφγνο ηεο κε εκθάληζήο ηνπ ζην ζχζηεκα θαη, εθφζνλ
ηέηνηνο λφκηκνο ιφγνο δελ ζπληξέρεη, λα δηελεξγεζεί ε εθεί θαηαρψξηζή ηνπ.
γ) γηα ηνπο ηίηινπο δηακνλήο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ ΔΙ.ΑΠ., ν
ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα απεπζπλζεί ζηελ εθδνχζα αζηπλνκηθή αξρή, ψζηε, κεηά
απφ ζρεηηθή ηνπ αίηεζε, λα αλαδεηεζεί ν ιφγνο ηεο κε εκθάληζήο ηνπ ζην ζχζηεκα
θαη, εθφζνλ ηέηνηνο λφκηκνο ιφγνο δελ ζπληξέρεη, λα δηελεξγεζεί ε εθεί θαηαρψξηζή
ηνπ.
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Δπίζεο:
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο εκθαλίδεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα
σο δηθαηνχρνο, αιιά ζε άιιν Γήκν απφ απηφλ ζηνλ νπνίν απεπζχλζεθε, ηνπ
ζπζηήλεηαη εγγξάθσο κε ηελ απνξξηπηηθή απφθαζε λα απεπζπλζεί ζηνλ Γήκν ηνπ
νπνίνπ εκθαλίδεηαη ζην ΞΠ σο κφληκνο θάηνηθνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ
ελδηαθεξφκελνο ηζρπξίδεηαη παξ‟ φια απηά φηη είλαη εγθαηεζηεκέλνο κφληκα ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν Γήκν ζηνλ νπνίν απεπζχλζεθε, ρσξίο απηφ λα θαίλεηαη κέζα ζην ΞΠ,
ηφηε ηνπ ζπζηήλεηαη λα απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία Αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ
πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ απηνχ, φπσο
απηή πεξηγξάθεηαη ζην ζηνηρείν Γ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο 2εο Δλφηεηαο.

2.2 Πε πνηνλ ΝΡΑ ζα ππνβιεζεί ε αίηεζε εγγξαθήο αλά θαηεγνξία εθινγέσλ

2.2.1 πνβνιή αίηεζεο απφ θαηφρνπο άδεηαο δηακνλήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο
ππεξεζίεο αιινδαπψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ην Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ.
Νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη αδεηψλ δηακνλήο καθξάο δηάξθεηαο
(αφξηζηεο, δεθαεηνχο, επί καθξφλ) ή αδεηψλ δηακνλήο σο ζχδπγνη, γνλείο ή κέιε
νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. ή αιινγελείο ζχδπγνη νκνγελψλ ρσξψλ ηέσο
ΔΠΠΓ, νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ ή ηνπ
Ξ.ΔΠ.Α..Ζ.Γ., νθείινπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ,
λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο ηνπο ζε εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ
Γήκνπ ζηνλ νπνίν ππέβαιαλ ηελ αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ηζρχη ηίηινπ
δηακνλήο ηνπο, εθφζνλ δηακέλνπλ κφληκα εθεί. Ζ κφληκε δηακνλή ζε ζπγθεθξηκέλν
Γήκν πηζηνπνηείηαη εθφζνλ έρνπλ παξέιζεη δχν έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζε ηζρχ ηίηινπ δηακνλήο ρσξίο λα απαηηείηαη ε
πξνζθφκηζε εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, αθνχ ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο απφ ηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα, ε παξαιαβή
ηεο απφ ηνλ νηθείν Γήκν θαη ε παξέιεπζε δηεηίαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα
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ηελ έθδνζή ηεο απνηεινχλ ηεθκήξην ηεο εθεί κφληκεο δηακνλήο ηνπ θαηφρνπ ηνπ
ηίηινπ.

Δθφζνλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ελ ηζρχη ηίηινπ
δηακνλήο δελ έρνπλ παξέιζεη δχν έηε, Γήκνο κφληκεο δηακνλήο είλαη ν πην
πξφζθαηνο Γήκνο ζηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ζπκπιεξψζεη δχν έηε λφκηκεο
δηακνλήο. Πε πεξίπησζε πνπ απφ ην Ξ.Π. δελ πξνθχπηεη Γήκνο ζηνλ νπνίν ν
ελδηαθεξφκελνο έρεη ζπκπιεξψζεη δηεηή δηακνλή, απηή ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο έθδνζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο.

Ξαξαηήξεζε:
Ωο ηφπνο κφληκεο δηακνλήο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ είλαη θάηνρνη
αδεηψλ δηακνλήο αφξηζηεο ή δεθαεηνχο δηάξθεηαο ή επί καθξφλ δηακέλνληνο θαη
αδεηνδνηνχληαη απφ ηε Γ/λζε Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ..
ινγίδεηαη θαη θαηαρσξείηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ν Γήκνο ηνλ νπνίν έρνπλ
δειψζεη σο ηφπν δηακνλήο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ηελ
έθδνζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο θαη ζηνλ νπνίν έρνπλ ζπκπιεξψζεη δχν έηε
λφκηκεο δηακνλήο.

2.2.2 Ξεξηπηψζεηο αιιαγήο Γήκνπ κφληκεο δηακνλήο (κεηεγθαηάζηαζε) θαηφρσλ
ηίηισλ δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ή ην ΞΔΠΑΖΓ
Πε πεξίπησζε πνπ νη ππαγφκελνη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππήθννη ηξίησλ
ρσξψλ έρνπλ κεηνηθήζεη ζε Γήκν άιινλ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν ππέβαιαλ ηελ αίηεζε
γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ελ ηζρχη ηίηινπ δηακνλήο ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή
αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ
κεηεγθαηαζηαζεί θαη θαηνηθνχλ, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δηακέλνπλ εθεί ηα δχν (2)
ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία αιινδαπψλ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ή ηεο πξαγκαηηθήο
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κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε βάζε ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Ζ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ
πνπ απηή

ζπληειέζζεθε (εκπξφζεζκε ή εθπξφζεζκε δήισζε κεηαβνιήο),

απνηππψλεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα (βι.
Δλφηεηα 3ε), απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
κεηαβάιινπλ ζην ζχζηεκα ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ απνθιεηζκνί απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ελδερνκέλσο ηθαλφο αξηζκφο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ
είλαη θάηνρνη καθξνρξφλησλ ηίηισλ δηακνλήο, δελ ρξεηάζηεθε λα ζπλαιιαγνχλ κε ηε
δηνίθεζε θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνέβεζαλ ζε δήισζε κεηαβνιψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη δήισζε κεηαβνιήο θαηνηθίαο θαη κε γλψκνλα φηη ε άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ
δηθαηψκαηνο ζπλαξηάηαη θαη‟ εμνρήλ κε ηελ αλάπηπμε δεζκψλ κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν πξαγκαηηθά δηακέλνπλ, πξνθξίλεηαη ε πξφβιεςε
εηδηθήο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηεο πξαγκαηηθήο εκεξνκελίαο κεηεγθαηάζηαζεο.
Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζαο πνπ αθνξά ζηελ 2ε
ελφηεηα.

Ξαξαηήξεζε:
Πε θάζε πεξίπησζε ε κε γλσζηνπνίεζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο επηθέξεη αδπλακία
κεηεγγξαθήο ζην λέν Γήκν, νπφηε ν Γήκνο φπνπ κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο
ηξίηεο ρψξαο λα αζθήζεη ηα εθινγηθά ηνπ δηθαηψκαηα είλαη απηφο ηεο ππνβνιήο
αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη δηακείλεη γηα κία
ηνπιάρηζηνλ δηεηία ή απηφο ηεο ηειεπηαίαο γλσζηνπνηεζείζαο κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ,
εθφζνλ απνδεηθλχεηαη, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, φηη έρεη παξέιζεη δηεηία
απφ ηελ εκεξνκελία κεηεγθαηάζηαζεο.

Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ
θαηάινγν εθινγείο πνπ κεηνηθνχλ ζε λέν Γήκν θαη απηφ δελ πξνθχπηεη απφ ην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
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2.3 πνβνιή αίηεζεο απφ θαηφρνπο ηίηισλ δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο
αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο

Νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη ησλ ηίηισλ δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη
απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο (Δ.Γ.Ρ. νκνγελψλ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ,
άδεηεο παξακνλήο νκνγελψλ, Δηδηθά Γειηία Αιινδαπνχ θπγάδα, Δηδηθά Γειηία ππφ
αλνρή δηακνλήο Αιινδαπνχ, Δηδηθά Γειηία ή ηαμηδησηηθά έγγξαθα αληζαγελνχο)
νθείινπλ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα αζθνχλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ, λα απεπζπλζνχλ
ζηε δεκνηηθή αξρή φπνπ δηακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαη λα
δεηήζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, αθνχ
πξνεγνπκέλσο δεηήζνπλ θαη ιάβνπλ βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, δηφηη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηφρσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηίηισλ δελ είλαη δπλαηή ε εμαθξίβσζε ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο κέζσ ησλ
ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξεί ε εθδνχζα αξρή ζην ΞΠ.

 Απφδεημε δηάξθεηαο δηεηνχο θαηνηθίαο θαη έθδνζε Βεβαίσζεο Κφληκεο

Θαηνηθίαο γηα ηνπο θαηφρνπο ηίηισλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο
αζηπλνκηθέο αξρέο

Γηα ηελ απφδεημε ηεο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο δηακνλήο ζηνλ Γήκν ηεο
Σψξαο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα γίλεη εγγξαθή,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.71 θαη ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Θψδηθα
Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, Λ.3463/ 2006, Α‟ 114). Ζ πξνυπφζεζε ηεο δηεηνχο
δηακνλήο ζε νξηζκέλν Γήκν ηζρχεη θαη γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο ζε εηδηθφ
εθινγηθφ θαηάινγν εθινγείο πνπ αδεηνδνηνχληαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, νη νπνίνη

1 Ν ελήιηθνο ή ν έγγακνο κπνξεί κε αίηεζή ηνπ κεηά απφ κία δηεηία λα γίλεη δεκφηεο ζε θάπνην Γήκν ή Θνηλφηεηα, φηαλ απνθηά εθεί κφληκε
θαηνηθία.
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έρνπλ κεηεγθαηαζηαζεί ζε λέν ΝΡΑ θαη επηζπκνχλ πιένλ λα αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο
δηθαίσκα ζε απηφλ.
Πηηο πεξηπηψζεηο θαηφρσλ ηίηισλ δηακνλήο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο
αζηπλνκηθέο αξρέο ε Βεβαίσζε Κφληκεο Θαηνηθίαο ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ ζπληζηά
δηθαηνινγεηηθφ, ην νπνίν πξέπεη απαξαηηήησο λα ζπλππνβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε γηα
ηελ εγγξαθή ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν.
Πεκεηψλνπκε φηη ηα ελήιηθα ηέθλα πνπ δηακέλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξφζεζή
ηνπο λα θαηαζηήζνπλ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο σο θέληξν ησλ βηνηηθψλ ηνπο
ζρέζεσλ. Πηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη π.ρ. αηηήζεηο ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ γηα πξφζιεςε ζε εηαηξείεο ηεο πεξηνρήο, εκεξνκίζζηα ζε επηρεηξήζεηο
ηεο πεξηνρήο θ.α. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα ζηνηρεία απηά, φπσο θαη θάζε άιιν
πξφζθνξν κέζν, απνηεινχλ βάξνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα πξνζθνκίζεη, ελψ ε
απνδνρή ηνπο ή κε βαξχλεη αληίζηνηρα, ηνλ νηθείν Γήκαξρν, πνπ έρεη ηελ επρέξεηα,
εθφζνλ δηαηππψλεη εγγξάθσο θαη ηελ αλαγθαία εηδηθή αηηηνινγία, θαη λα ηα
απνξξίςεη.
Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ δηαδηθαζία έθδνζεο βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο,
εθφζνλ ε ζρεηηθή απφδεημε δελ είλαη επρεξήο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ ή ππάξρνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε
ηνπ αηηνχληνο, απνδεηθηηθά κέζα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δεκνζίσλ
αξρψλ π.ρ. βεβαηψζεηο άιισλ αξρψλ, φπσο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ φπνπ
θνηηνχλ ηα ηέθλα ή αθφκα θαη ε απηνςία απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή ηε δεκνηηθή
αζηπλνκία, αιιά θαη έλνξθεο ή απιέο ππεχζπλεο δειψζεηο άιισλ πξνζψπσλ
γλσζηήο θαηνηθίαο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά.
Δηδηθά γηα ηνπο θνηηεηέο, ην Λνκηθφ Ππκβνχιην ηνπ Θξάηνπο έρεη γλσκνδνηήζεη
φηη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηνλ Γήκν φπνπ θνηηνχλ, είλαη πξνζσξηλή, ιφγσ ησλ
ζπνπδψλ, δελ εθδειψλεη, δει. πξφζεζε γηα κφληκε θαη ζηαζεξή εγθαηάζηαζε (Γλ ΛΠΘ
449/ 2003). Θα πξέπεη, επνκέλσο, εηδηθά γηα ηνπο θνηηεηέο λα ππάξρεη απφδεημε, απφ
ηνλ ελδηαθεξφκελν, φηη ν λένο ηνπ ηφπνο απνηειεί ηε κφληκε θαη ζηαζεξή
εγθαηάζηαζή ηνπ. Ξξνο απνθπγή νπνηαζδήπνηε παξεξκελείαο επηζεκαίλεηαη φηη ε
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αλαθνξά ηνπ παξαδείγκαηνο ζε θνηηεηέο αθνξά ελ πξνθεηκέλσ ζε θνηηεηέο πνπ είλαη
θάηνρνη ηίηισλ δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο (ι.ρ. ΔΓΡΝ) θαη
φρη ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ άδεηα δηακνλήο σο θνηηεηέο δπλάκεη ηνπ λ.3386/2005.
Πε θάζε πεξίπησζε πάλησο, εάλ ε ηδηφηεηα ηνπ κφληκνπ θαηνίθνπ δελ κπνξεί λα
απνδεηρζεί θαηά ηα αλσηέξσ, ηφηε κπνξεί λα απνδεηρζεί κε θάζε άιιν πξφζθνξν
κέζν.
Ρέινο, ζαο ελεκεξψλνπκε φηη δελ ππάξρεη ξεηή αλαθνξά γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο απηήο. Δπεηδή, φκσο, ε κφληκε θαηνηθία ελφο πξνζψπνπ
είλαη έλα ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξεί λα κεηαβιεζεί αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπ,
ε βεβαίσζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη εχινγα πξφζθαηεο έθδνζεο.

2.4 Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ΝΡΑ α‟ βαζκνχ
ηεο ρψξαο, νη εθινγείο φισλ ησλ

θαηεγνξηψλ νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ νη ίδηνη

απηνπξνζψπσο ζηνλ - θαηά ηα αλσηέξσ - νηθείν Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ
ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν, θαζψο θαη ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά :

α) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ λφκηκεο δηακνλήο ζε ηζρχ, απφ απηνχο

πνπ

πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα. Πεκεηψλεηαη φηη ε βεβαίσζε θαηάζεζεο
δηθαηνινγεηηθψλ είηε γηα αξρηθή ρνξήγεζε είηε γηα αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο δελ
κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ απαηηνχκελν λφκηκν ηίηιν
δηακνλήο θαη ζπλεπψο δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο
εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο. Δπίζεο νη
νκνγελείο απφ ινηπέο ρψξεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά θαη βεβαίσζε ηεο αξρήο
πνπ ηα εμέδσζε ε νπνία ζα πηζηνπνηεί ηε ζπλερή πεληαεηή λφκηκε δηακνλή ηνπο
ζηε ρψξα απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ησλ σο άλσ ηίηισλ δηακνλήο.
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β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηζρπξνχ δηαβαηεξίνπ.
Ζ πξνζθφκηζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ δελ απαηηείηαη απφ ηα πξφζσπα πνπ
αλήθνπλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :
i) ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο
θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο
ii) ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο επηθνπξηθήο
πξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη ηα κέιε ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο θαη
iii) ησλ αληζαγελψλ θαη ησλ oκνγελψλ απφ ινηπέο ρψξεο (απαηηείηαη φκσο γηα
ηνπο θαηφρνπο Δ.Γ.Ρ.Ν.).
iv) ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο αληηθεηκεληθήο
αδπλακίαο θαηνρήο δηαβαηεξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθην γ‟ ηνπ
άξζξνπ 84 ηνπ Λ.3386/2005, φπσο ηζρχεη. Νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ
ζηελ σο άλσ θαηεγνξία δελ θαηέρνπλ επηπιένλ θαη άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε
ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Πηνπο αλσηέξσ
ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ρνξεγείηαη απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
αξκφδηαο Ξεξηθέξεηαο, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη ζχκθσλα
κε ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Λ.3386/05, ε νπνία παξέρεη ζηνλ
θάηνρφ ηεο δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, θαζηδξχεη φιεο
ηηο ππνρξεψζεηο θαη παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Λ.3386/05 φπσο ηζρχεη. Ωο εθ ηνχηνπ, κνλαδηθφ λνκηκνπνηεηηθφ
έγγξαθν ηνπ αληηθεηκεληθά ζηεξνχκελνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ ηαπηνρξφλσο
απνηειεί θαη

ην κνλαδηθφ έγγξαθν απφ ην νπνίν αληινχληαη ηα ζηνηρεία

ηαπηφηεηάο ηνπ, είλαη ε παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Ξεξηθέξεηαο.

Δπνκέλσο γηα νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ηνπ θαηφρνπ ηεο ππφςε

απφθαζεο κε ηηο εκπιεθφκελεο ζηε δηαδηθαζία ππεξεζίεο, αξθεί ε επίδεημε ηεο
απφθαζεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ θαη δελ αλαδεηνχληαη πεξαηηέξσ
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην
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ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Λ. 3386/2005 φπσο πξνζηέζεθε κε
ην άξζξν 40, παξ. 1 ηνπ Λ.3731/2008.

γ)

Ξηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο εχινγα πξφζθαηεο
έθδνζεο.
Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη κφλν απηεπαγγέιησο, εθφζνλ δελ
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
Πρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη γηα ιφγνπο επηηάρπλζεο ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη ζθφπηκν, θαηά ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, λα
ππνδεηθλχεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ην πξνζθνκίδνπλ νη ίδηνη κε ηελ
ππνβνιή

ηεο

αίηεζεο.

Ρν

πηζηνπνηεηηθφ

πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία: i) ηπρφλ θαηαδίθε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζε πνηλή ηζφβηαο, αφξηζηεο ή πξφζθαηξεο θάζεηξμεο πνπ
ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο
δηθαησκάησλ (βι. άξζξα 59 θαη 60 ηνπ Ξ.Θ.), ii) ηπρφλ δηθαζηηθή απφθαζε
απνζηέξεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ
εθδνζεί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 61, 62 θαη 64 ηνπ Ξ.Θ..

δ) Βεβαίσζε κφληκνπ θαηνίθνπ απφ ηνλ νηθείν Γήκν δεηείηαη κφλν απφ φζνπο έρνπλ
ηίηιν δηακνλήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο.

2.5 Ξξνζεζκία εγγξαθήο

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο
πξνθεηκέλνπ νη εθινγείο απηνί λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζηηο δεκνηηθέο
θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ ηνπ 2010, ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010. Κε
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΔΠ.Α.Ζ.Γ., ε πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί ην
αλψηεξν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) κελψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεκεξσζείηε
έγθαηξα κε ζρεηηθή εγθχθιηφ καο.
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ΔΛΝΡΖΡΑ 3ε
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΠΠΡΖΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΩΛ ΑΗΡΖΠΔΩΛ
3.1. Γεληθά

Ζ ΓΚΖΔΠ ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη εμεηδηθεπκέλν ηζηνηφπν ζην
δηαδίθηπν, θαηά ηα πξφηππα ηνπ ηζηνηφπνπ «Δηεξνδεκνηψλ». Δθφζνλ ηα ζηνηρεία ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ δηαζηαπξψλνληαη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ν
ελδηαθεξφκελνο ζα ζπκπιεξψλεη αίηεζε εγγξαθήο είηε επί ηφπνπ ζηνλ Γήκν κφληκεο
δηακνλήο ηνπ, είηε ζην ζπίηη ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ. πελζπκίδεηαη φηη εηδηθά ζηε
πεξίπησζε θαηφρσλ ηίηισλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αζηπλνκηθέο αξρέο ε
δηαζηαχξσζε κέζσ ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο δελ θαιχπηεη ηα ζηνηρεία ηνπ
ηφπνπ κφληκεο δηακνλήο ηνπο, ηα νπνία θαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα πηζηνπνηείηαη
δηα ηεο πξνζθφκηζεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο.
Ζ αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηε δεκηνπξγία αίηεζεο ζα
γίλεηαη βάζεη ηαπηνπνηεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία
ζα ηεξείηαη ζην Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. (ζην δηαδίθηπν). Ρν ζχζηεκα ζα δεκηνπξγεί κηα αίηεζε
εγγξαθήο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, πνπ ζα έρεη κνλαδηθφ αξηζκφ
αλαγλψξηζεο. Ζ αίηεζε απηή πξέπεη λα εθηππψλεηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο, θαη ζα
θαηαηίζεηαη ζηνλ ΝΡΑ δηακνλήο ηνπ αηηνχληα.
Ν Γήκνο δηακνλήο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεί νξηζηηθά ηηο αηηήζεηο ηνπ ζε ηνπηθφ
ινγηζκηθφ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα απνζηέιιεη κε νπηηθφ δίζθν ζηε ΓΚΖΔΠ, βάζεη
ησλ εκεξνκεληψλ απνζηνιήο ησλ εθινγηθψλ αλαζεσξήζεσλ. Ρν Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. ζηε
ζπλέρεηα ζα ειέγρεη θαη ζα πξαγκαηνπνηεί ηελ ηειηθή νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εηδηθνχ
εθινγηθνχ θαηαιφγνπ θάζε ΝΡΑ.
Αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ:
3.2. Αίηεζε Δγγξαθήο
3.2.1 Γεκηνπξγία ηεο αίηεζεο (απφ ην ζπίηη):
Πε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δεκηνπξγεί ηελ αίηεζε απφ ην ζπίηη κέζσ ηνπ
ζρεηηθνχ ηζηνηφπνπ www.ypes.gr βάζεη θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο (αξηζκφ ηίηινπ
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δηακνλήο πνπ πξνζθνκίδεηαη θαη δχν (2) πξψηα θεθαιαία ιαηηληθά γξάκκαηα θαη δχν
(2) πξψηα θεθαιαία ιαηηληθά γξάκκαηα νλφκαηνο θαη έηνο γέλλεζεο), ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζεη ηα επηπιένλ πεδία (φλνκα κεηέξαο, επψλπκν παηέξα, ηειέθσλν,
δηεχζπλζε θαηνηθίαο). Πηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ηππψζεη ηελ αίηεζε θαη λα
πξνζέιζεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.

3.2.2 πνβνιή– Νξηζηηθνπνίεζε Αίηεζεο ζηνλ ΝΡΑ δηακνλήο

Ν ελδηαθεξφκελνο απηνπξνζψπσο απεπζχλεηαη ζηνλ ΝΡΑ δηακνλήο ηνπ γηα ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαηαζέηνληαο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. Δάλ δελ
πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν ην πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ
δηθαζηηθήο ρξήζεο πνπ απαηηείηαη, ν Γήκνο πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηελ
απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπ, ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε κεηαγελέζηεξε πξνζθφκηζή
ηνπ. Ζ αίηεζε νξηζηηθνπνηείηαη κφλν αθνχ πεξηέιζεη ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ην
πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ.

Πε πεξίπησζε φκσο πνπ ε ζπκπιήξσζε ηνπ

θαθέινπ νινθιεξσζεί κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κηαο αλαζεψξεζεο, ε αίηεζε
ζα νξηζηηθνπνηείηαη ζηελ επφκελε δίκελε αλαζεψξεζε κε λέα αίηεζε πνπ ζα
δεκηνπξγεί ν ππάιιεινο ηνπ ΝΡΑ.
Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνλ ΝΡΑ
δηακνλήο. Έηζη :

3.2.2.α Πε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο απεπζπλζεί ζηνλ ΝΡΑ δηακνλήο ηνπ γηα
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο:


ν ΝΡΑ αθνχ ειέγμεη φια ηα απαξαίηεηα απφ ην Λφκν δηθαηνινγεηηθά, ζα
δεκηνπξγεί βάζεη θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο (αξηζκφ ηίηινπ δηακνλήο πνπ
πξνζθνκίδεηαη θαη δχν (2) πξψηα θεθαιαία ιαηηληθά γξάκκαηα επσλχκνπ θαη
δχν (2) πξψηα θεθαιαία ιαηηληθά γξάκκαηα νλφκαηνο θαη έηνο γέλλεζεο) θαη
ζα νξηζηηθνπνηεί ηαπηφρξνλα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, κέζσ εηδηθνχ ηνπηθνχ
ινγηζκηθνχ (ην νπνίν ζα απαηηεί ζχλδεζε internet) πνπ ζα ηνπ απνζηαιεί απφ
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ηε ΓΚΖΔΠ, ζπκπιεξψλνληαο ηα απαηηνχκελα απαξαίηεηα επηπιένλ ζηνηρεία
(αξηζκφο θαη εκεξνκελία πξσηνθφιινπ, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, εθινγηθφ
δηακέξηζκα, ηειέθσλν, φλνκα κεηέξαο θαη επψλπκν παηέξα).


Ζ νξηζηηθνπνηεκέλε αίηεζε ζα πξέπεη λα ηππψλεηαη εηο δηπινχλ θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Ρν έλα αληίγξαθν ζα παξαδίδεηαη σο
απνδεηθηηθφ ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ην άιιν ζα παξακέλεη ζηνλ ΝΡΑ καδί κε
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηάζεζεο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο
πνηληθνχ

κεηξψνπ

(βι.

θαη

ακέζσο

παξαπάλσ

ππφ

3.1.2.),

ηελ

νξηζηηθνπνηεκέλε αίηεζε θαιείηαη λα ππνγξάςεη ν ελδηαθεξφκελνο ακέζσο
κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ απηεπαγγέιησο αλαδεηεζέληνο πνηληθνχ κεηξψνπ απφ
ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.

3.2.2.β Πε πεξίπησζε πνπ ν ΝΡΑ παξαιακβάλεη ελππφγξαθε έληππε αίηεζε απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά :


ν ΝΡΑ δηακνλήο αθνχ πξψηα ειέγμεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Λφκν
δηθαηνινγεηηθά, ζηε ζπλέρεηα κέζσ εηδηθνχ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ (ην νπνίν
απαηηεί ζχλδεζε δηαδηθηχνπ) ζα αλαδεηήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε αίηεζε κέζσ ηνπ
κνλαδηθνχ αξηζκνχ αλαγλψξηζήο ηεο, ν νπνίνο ηππψλεηαη ζηελ αίηεζε θαηά
ηελ δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο.



Ν ΝΡΑ ζα πξέπεη λα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ αίηεζε ζην ζχζηεκα κε ηελ
θαηαρψξεζε αξηζκνχ θαη εκεξνκελίαο πξσηνθφιινπ, θαζψο θαη εθινγηθνχ
δηακεξίζκαηνο.



Ν ΝΡΑ εθηππψλεη ηελ νξηζηηθνπνηεκέλε αίηεζε εηο δηπινχλ, ην έλα αληίγξαθν
ην θξαηάεη γηα ην αξρείν ηνπ, ελψ ην άιιν αληίγξαθν ην παξαδίδεη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν.
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3.3. Αίηεζε δηαγξαθήο (βιέπε θαη παξαθάησ παξάγξαθν 4.3)

3.3.1. Ιφγσ επηζπκίαο δηαγξαθήο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ηνλ εηδηθφ εθινγηθφ
θαηάινγν
 Κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί είηε ζηνλ ΝΡΑ κφληκεο δηακνλήο, είηε απφ ην ζπίηη,
επηιέγνληαο ζρεηηθφ ηχπν αίηεζεο (ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε ζπκπιήξσζε
επηπιένλ πεδίσλ).
 πνβάιιεηαη απηνπξνζψπσο ζηνλ ΝΡΑ κφληκεο δηακνλήο.
 Νξηζηηθνπνηείηαη ζηνλ ΝΡΑ κφληκεο δηακνλήο, ζπκπιεξψλνληαο κφλν αξηζκφ
θαη εκεξνκελία πξσηνθφιινπ.
 Γελ απαηηνχληαη άιια δηθαηνινγεηηθά, παξά κφλν ε ελππφγξαθε αίηεζε.

3.3.2. Ιφγσ απφθηεζεο ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο
 πνβάιιεηαη θαη νξηζηηθνπνηείηαη απφ ηνλ ΝΡΑ εγγξαθήο ηεο νηθνγελεηαθήο
κεξίδαο ζην Γεκνηνιφγην, επηιέγνληαο ζρεηηθφ ηχπν αίηεζεο (ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη ε ζπκπιήξσζε επηπιένλ πεδίσλ).
ΞΟΝΠΝΣΖ!!! Γελ απαηηείηαη ελππφγξαθε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.
Γηελεξγείηαη απηεπαγγέιησο απφ ηνλ ΝΡΑ εγγξαθήο.

2.4

Αίηεζε Γηφξζσζεο

 Κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί είηε ζηνλ ΝΡΑ κφληκεο δηακνλήο, είηε απφ ην ζπίηη
επηιέγνληαο ζρεηηθφ ηχπν αίηεζεο.
 Αθνξά κεηαβνιή ΝΡΑ δηακνλήο (κεηαδεκφηεπζε) ή/θαη ζηνηρείσλ δηεχζπλζεο
(κε ελδερφκελε αιιαγή εθινγηθνχ δηακεξίζκαηνο) ή/θαη αιιαγή νλφκαηνο
κεηέξαο, επψλπκν παηέξα, ηειέθσλν.
 πνβάιιεηαη απηνπξνζψπσο ζηνλ ΝΡΑ κφληκεο δηακνλήο.
 Νξηζηηθνπνηείηαη κφλν απφ ηνλ ΝΡΑ δηακνλήο ζπκπιεξψλνληαο ηα
απαηηνχκελα απαξαίηεηα επηπιένλ ζηνηρεία (αξηζκφο θαη εκεξνκελία
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πξσηνθφιινπ,

φλνκα

κεηέξαο,

επψλπκν

παηέξα,

ζηνηρεία

δηακνλήο,

ηειέθσλν, εθινγηθφ δηακέξηζκα)

ΞΟΝΠΝΣΖ!!! : Απαηηνχληαη θαη δηθαηνινγεηηθά θαη ελππφγξαθε αίηεζε

Ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα
απνζηαινχλ απφ ηε ΓΚΖΔΠ κε ηελ έλαξμε εγθαηάζηαζεο ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο.
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ΔΛΝΡΖΡΑ 4ε
ΠΛΡΑΜΖ ΔΗΓΗΘΩΛ ΔΘΙΝΓΗΘΩΛ ΘΑΡΑΙΝΓΩΛ

4.1

Πηνηρεία εηδηθψλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ (Άξζξν 18)

Νη εηδηθνί θαηάινγνη ησλ εθινγέσλ απηψλ ζπληάζζνληαη θαη αλαζεσξνχληαη κε
ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ηφζν γηα ηνπο βαζηθνχο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο φζν θαη γηα ηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ
πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο, απνζηέιινληαη κε ηε
δηαδηθαζία ησλ δίκελσλ αλαζεσξήζεσλ ζην ΞΔΠΑΖΓ, ην νπνίν κεξηκλά γηα ηηο
ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ.
Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο είλαη ηα
αθφινπζα:


Φχιν,



Δπψλπκν,



Θχξην φλνκα ή νλφκαηα,



Όλνκα παηέξα,



Όλνκα κεηέξαο,



Όλνκα ζπδχγνπ θαη ην γέλνο αλ πξφθεηηαη γηα έγγακε γπλαίθα πνπ θέξεη ην
επψλπκν ηνπ ζπδχγνπ,



Αθξηβή εκεξνκελία θαη ηφπνο γέλλεζεο (εκέξα, κήλαο, έηνο, ή 1ε Ηαλνπαξίνπ
ηνπ έηνπο γέλλεζεο αλ δελ ππάξρεη αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ
εθινγέα),



Γηεχζπλζε θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα (Γήκνο ή Θνηλφηεηα ή ηνπηθφ δηακέξηζκα,
νδφο θαη αξηζκφο),



Ηζαγέλεηα,



Αξηζκφο δηαβαηεξίνπ φπνπ ηνχην απαηηείηαη,



Αξηζκφο ηνπ θαηά πεξίπησζε πθηζηάκελνπ ηίηινπ λφκηκεο δηακνλήο ζε ηζρχ,
θαζψο θαη εηδηθφο εθινγηθφο αξηζκφο.
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4.2 Ρήξεζε

θαη

ελεκέξσζε

εηδηθψλ

εθινγηθψλ

θαηαιφγσλ.

πνβνιή

ελζηάζεσλ. (Άξζξν 19)

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο
ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ζα
εθαξκνζηνχλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 έσο 20 ηνπ Ξ.Γ.96/2007.
Δηδηθφηεξα, ππελζπκίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ ΝΡΑ λα αλαξηνχλ ηνπο εηδηθνχο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα γηα ηελ ππνβνιή ηπρφλ
ελζηάζεσλ θαηά ηεο εγγξαθήο ή κε εγγξαθήο πξνζψπνπ ζε απηνχο. Ζ πξνζεζκία
γηα ηελ αλάξηεζε ησλ θαηαιφγσλ δηαξθεί απφ ηελ 1ε κέρξη θαη ηελ 10ε εκέξα ηνπ
επφκελνπ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ δηκήλνπ. Γηα πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε
ηε δηαδηθαζία ησλ ελζηάζεσλ, ζαο παξαπέκπνπκε ζηελ αξηζ.9214/15.2.2007 εγθχθιην
ηεο Γ/λζεο Δθινγψλ ηνπ Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ.

4.3 Γηαγξαθή απφ ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο

Νη εθινγείο απηνί δηαγξάθνληαη απφ ηνπο νηθείνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ζηηο
παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α) Κε αίηεζή ηνπο εθφζνλ νη ίδηνη επηζπκνχλ ηε δηαγξαθή ηνπο
β) Αλ απνθηήζνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. Γηα ηελ κεηαβνιή απηή νη Ν.Ρ.Α.
ελεκεξψλνπλ ην ΞΔΠΑΖΓ κε ηηο δίκελεο αλαζεσξήζεηο ησλ εθινγηθψλ ηνπο
θαηαιφγσλ, φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο εθινγηθήο
λνκνζεζίαο (Ξ.Γ.96/2007).
γ) Δθφζνλ εθιείςνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο, φπσο π.ρ. δηθαζηηθέο
απνθάζεηο γηα πνηληθή θαηαδίθε, αλάθιεζε ή απφξξηςε επί αηηήκαηνο γηα αλαλέσζε
άδεηαο δηακνλήο, ή κεηαβνιή ηνπ ηχπνπ ηεο άδεηαο δηακνλήο .
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4.4 Γηθαζηηθή – πνηληθή ζπλδξνκή

Γηα ην ζθνπφ ηεο έγθαηξεο θαη αμηφπηζηεο ελεκέξσζεο ησλ εηδηθψλ εθινγηθψλ
θαηαιφγσλ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηεο πξαθηηθήο δηαζθάιηζεο ηεο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη, απφ εθινγείο ζην πξφζσπν ησλ νπνίσλ
ζπληξέρνπλ φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ηα γξαθεία πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ηα
πξσηνδηθεία ηεο ρψξαο νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ΞΔΠΑΖΓ, ζην πιαίζην ησλ
δίκελσλ αλαζεσξήζεσλ, φιεο ηηο ακεηάθιεηεο απνθάζεηο πνηληθήο θαηαδίθεο, νη
νπνίεο αληηζηνίρσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ επηθέξνπλ ζηέξεζε
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο εηδηθφηεξα νξίδνπλ ηα άξζξα 59 θαη 60 ηνπ Ξνηληθνχ
Θψδηθα, θαζψο επίζεο θαη θάζε απφθαζε απνζηέξεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζε
βάξνο νκνγελψλ ή ινηπψλ αιινδαπψλ. Νκνίσο, νη αξρέο απηέο νθείινπλ λα
ελεκεξψλνπλ θαηά ηνλ ίδην αλσηέξσ ηξφπν ην Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. γηα ηελ ηπρφλ αλάθιεζε
ησλ νηθείσλ απνθάζεσλ ή γηα ηε ιήμε ησλ πνηλψλ.

4.5 Ζκέξα ςεθνθνξίαο (Άξζξν 16)

Νη εθινγείο απηνί ςεθίδνπλ καδί κε ηνπο ινηπνχο Έιιελεο εθινγείο (θαηά ηνλ ηξφπν
πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), ζε εθινγηθά
ηκήκαηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο
δηαηάμεηο ηεο εθινγηθήο λνκνζεζίαο.
Γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο, νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
ελψπηνλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ηίηιν λφκηκεο δηακνλήο ζε ηζρχ θαη ηζρπξφ
δηαβαηήξην φπνπ ηνχην απαηηείηαη.
Γηα ηπρφλ εηδηθφηεξα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εθινγέσλ
απφ ηνπο δηθαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο, ιφγσ ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζηνπο
ηίηινπο δηακνλήο ή ζηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα ζα απνζηαιεί ζρεηηθή εγθχθιηνο.
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Ρέινο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηνπ Λ.3838/2010 γηα ηελ
πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ νκνγελψλ θαη ησλ λνκίκσο δηακελφλησλ ζηε ρψξα καο
κεηαλαζηψλ ζηηο ηνπηθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010, πξφθεηηαη άκεζα λα
ιεηηνπξγήζεη, ππφ ηελ επνπηεία ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΞΔΠΑΖΓ, Θέληξν εμ
απνζηάζεσο ζπλδξνκήο (Help Desk).

Έξγν ηνπ ελ ιφγσ Θέληξνπ ζα είλαη ε ηειεθσληθή παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη
δηεπθξηλίζεσλ απνθιεηζηηθά πξνο ηνπο αξκφδηνπο ππάιιεινπο Γήκσλ, Ξεξηθεξεηψλ
ή άιισλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε εμ απνζηάζεσο θαζνδήγεζε γηα ηελ
επίιπζε απνξηψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ απηνί ηπρφλ αληηκεησπίδνπλ ηφζν φζνλ
αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ ηερληθψλ πιεξνθνξηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ηνπο
δηαηεζνχλ απφ ηε ΓΚΖΔΠ φζν θαη ην πεξηερφκελν θαη εξκελεία ησλ εθαξκνζηέσλ
ξπζκίζεσλ.

Ρν ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ Help Desk απαληά ζηνπο εμήο αξηζκνχο:



210 5205730



210 5230836



210 5231386

Δπίζεο, νη θ.θ Γεληθνί Γξακκαηείο Ξεξηθεξεηψλ πξνο ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη
ε εγθχθιηνο απηή, παξαθαινχληαη γηα ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηνπο
Γήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, δνζέληνο φηη νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ ζα πξέπεη μεθηλήζνπλ ην ζπληνκφηεξν
δπλαηφλ.
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Πεκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα κπνξεί λα αλεπξεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ πνπξγείνπ
(www.ypes.gr ) ζηηο ελφηεηεο “Κεηαλάζηεπζε - Θνηλσληθή Έληαμε” θαη “Δθινγέο”
φπνπ ζα βξίζθεηαη αλεξηεκέλε.

Ν ΞΝΟΓΝΠ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΟΑΓΘΝΠΖΠ
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ ΓΗΑΛΝΚΖΠ:
1. πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε
- Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
- Γηεχζπλζε Αιινδαπψλ
2. Ξξσηνδηθεία θαη Δηζαγγειίεο Ξξσηνδηθψλ (κέζσ Λ.Α.)
3. Δηξελνδηθεία Θξάηνπο (κέζσ Λ.Α.)
4. θ. θ. Γεληθνχο Γξακκαηείο Ξεξηθεξεηψλ
5. θ. θ. Ξξνέδξνπο Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
6. Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο
7. Γηεπζχλζεηο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Ξεξηθεξεηψλ
8. Γηεπζχλεηο Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο Ξεξηθεξεηψλ
9. Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο (Κέζσ Γ.Γ. Ξεξηθεξεηψλ)
10. Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
11. ΘΔΓΘΔ
12. ΓΑΔΚ
13. Ππλήγνξνο ηνπ Ξνιίηε

ΔΠΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ:
1.

Γξαθείν θ. πνπξγνχ

2.

Γξαθείν θ.θ θππνπξγψλ

3.

Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Γ. Πηεθάλνπ

4.

Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Α. Ράθε

5.

Γελ. Γ/ληή Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ

6.

Γελ. Γ/ληξηα Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο θαη
Θνηλσληθήο Έληαμεο

7.

Γ/λζε Κεηαλαζηεπηηθήο Ξνιηηηθήο

8.

Γ/λζε Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ
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9.

Γ/λζε Ηζαγέλεηαο

10.

Γηεχζπλζε Κερ/ζεο θαη Ζ.Δ.Π.

11.

Γηεχζπλζε Δθινγψλ

12.

Γξαθείν Ρχπνπ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΔΛΝΡΖΡΑΠ 1εο

Πην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ηίηινη δηακνλήο
πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ νη ελδηαθεξφκελνη, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ
εθιέγεηλ θαη θαη΄ επέθηαζε ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο
θαηαιφγνπο, θαζψο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερή
πεληαεηή (5εηή) δηακνλή ζηε ρψξα, φπνπ απηή απαηηείηαη:
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Α‟. ΝΚΝΓΔΛΔΗΠ ΘΑΗ ΑΙΙΝΓΔΛΔΗΠ ΠΕΓΝΗ ΝΚΝΓΔΛΩΛ

Α1. Νκνγελείο απφ Αιβαλία θαη Α2. Νκνγελείο απφ ρψξεο ηεο πξψελ
αιινγελείο ζχδπγνη απηψλ :

Πνβηεηηθήο

Έλσζεο

θαη

αιινγελείο

ζχδπγνη απηψλ :
Δηδηθφ

Γειηίν

Ραπηφηεηαο

Νκνγελνχο (Δ.Γ.Ρ.Ν.). Ρν Δ.Γ.Ρ.Ν.
ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ
Ξνιίηε,

ζηνπο

Αιβαλία

θαη

νκνγελείο
ζηα

απφ

κέιε

ηεο

νηθνγέλεηάο

ηνπο

(πεξηιακβαλνκέλσλ ρεξεπζάλησλ),
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ‟

α) Δηδηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο Νκνγελνχο
(ΔΓΡΝ). Σνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο
αξρέο ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ
Ξνιίηε ζηνπο νκνγελείο απφ ρψξεο ηεο η.
Δ.Π.Π.Γ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.2790/2000
4864/8/8γ/2000

θαη

ηεο
θνηλήο

ππ‟

αξηζ.

ππνπξγηθήο

απφθαζεο θαη είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο.

αξηζ. 4000/3/10-δ/2005 (ΦΔΘ 646/Β) β) Πηνπο αιινγελείο ζπδχγνπο ησλ
θνηλήο
ππνπξγηθήο
απφθαζεο, αλσηέξσ ρνξεγείηαη, απφ ηηο αξκφδηεο
φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή Γ/λζεηο Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο
ηεο απφ ηελ ππ‟ αξηζ. 4000/3/10- ησλ Ξεξηθεξεηψλ, άδεηα δηακνλήο, κέινπο
επαλαπαηξηζζέληνο
ή
Ζ νηθνγέλεηαο
δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ είλαη κέρξη δέθα παιηλλνζηήζαληνο ή νκνγελνχο (άξζξν
λβ/2006(ΦΔΘ

583/Β)

φκνηα.

(10) έηε θαη ηαπηίδεηαη κ‟ απηή ηνπ 60 παξ. 5 ηνπ Λ.3386/2005), πεληαεηνχο
Αιβαληθνχ
δηαβαηεξίνπ.
Πηνπο δηάξθεηαο.
αλσηέξσ

ρνξεγείηαη

θαη

Άδεηα

Γηακνλήο Δληαίνπ Ρχπνπ (ΑΓΔΡ)
Θαλνληζκνχ

ΔΘ

1030/2002,

δηάξθεηαο κέρξη δέθα (10) έηε.
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Β‟.

ΞΖΘΝΝΗ

ΡΟΗΡΩΛ

ΣΩΟΩΛ

ΘΑΡΝΣΝΗ

ΑΓΔΗΑΠ

ΓΗΑΚΝΛΖΠ

ΑΝΟΗΠΡΖΠ Ή ΓΔΘΑΔΡΝΠ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ

Νη ππαγφκελνη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία θαηέρνπλ:

1. Άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22, 23, 27, 30, 34, 35
θαη 36 ηνπ Λ.2910/01, αφξηζηεο δηάξθεηαο ή
2. Άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ.3013/2002,
αφξηζηεο δηάξθεηαο ή
3. Άδεηα δηακνλήο,

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 παξ.2 ηνπ

Λ.3386/2005, αφξηζηεο δηάξθεηαο ή
4. Άδεηα δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 παξ. 2 ηνπ Λ.
3386/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ
Λ.3731/2008, δεθαεηνχο δηάξθεηαο
Νη παξαπάλσ άδεηεο δηακνλήο ρνξεγνχληαη ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ
πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ππεξδεθαεηή λφκηκε δηακνλή ζηε ρψξα
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Γ‟. ΞΖΘΝΝΗ ΡΟΗΡΩΛ ΣΩΟΩΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΞΑΣΘΔΗ ΠΔ ΘΑΘΔΠΡΩΠ
ΔΞΗ ΚΑΘΟΝΛ ΓΗΑΚΔΛΝΛΡΝΠ

Νη ππαγφκελνη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηέρνπλ:

1.
2. 1) Άδεηα δηακνλήο, πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ.150/2006, κε ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην
εζληθφ δίθαην ε Νδεγία 2003/109/ΔΘ ηεο 25εο Λνεκβξίνπ 2003 «Πρεηηθά κε ην
θαζεζηψο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί καθξφλ δηακέλνληεο» ή

2) Άδεηα δηακνλήο, πεληαεηνχο δηάξθεηαο, ε νπνία έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ.3731/2008 ζε ηέθλα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
πνπ έρνπλ γελλεζεί θαη δηακέλνπλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο ζηε ρψξα. Ζ ελ ιφγσ
δηάηαμε είλαη απηνηειήο εζληθή ξχζκηζε θαη

απνδίδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε

θαηεγνξία ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ εηδηθφ θαζεζηψο δηακνλήο κε εληζρπκέλα
δηθαηψκαηα, φκνηα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ απνιακβάλνπλ νη επί καθξφλ
δηακέλνληεο, εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
3.
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Γ‟. ΞΖΘΝΝΗ ΡΟΗΡΩΛ ΣΩΟΩΛ, ΚΔΙΖ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ ΔΙΙΖΛΩΛ Ή
ΞΝΙΗΡΩΛ ΡΖΠ Δ.Δ.
Νη ππαγφκελνη ζηελ παξαπάλσ θαηεγνξία ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηέρνπλ:

1. Γειηίν κφληκεο δηακνλήο, κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ. Ρν δειηίν
κφληκεο δηακνλήο είλαη δεθαεηνχο δηάξθεηαο θαη ρνξεγείηαη

βάζεη ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ξ.Γ.106/2007, ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ,
κέιε νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ., πνπ δηακέλνπλ ζηε ρψξα επί πεληαεηία ή
2. Γειηίν δηακνλήο, πεληαεηνχο δηάξθεηαο, κέινπο νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Δ.Δ.
(ρνξεγείηαη βάζεη ησλ άξζξσλ 9 ή 11 θαη 12 ηνπ Ξ.Γ.106/2007) ή
3. Γειηίν κφληκεο δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα (ρνξεγείηαη βάζεη ηνπ
άξζξνπ 63 ηνπ λ.3386/2005) ή
4. Γειηίν δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα (ρνξεγείηαη βάζεη ησλ άξζξσλ
61 ή 62 ηνπ λ. 3386/2005) ή
5. Άδεηα δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. (ρνξεγείηαη
βάζεη ησλ άξζξσλ 61, 62 ή 63 ηνπ Λ. 3386/2005) ή
6. Άδεηα δηακνλήο κέινπο νηθνγέλεηαο Έιιελα ή πνιίηε ηεο Δ.Δ. (ρνξεγήζεθαλ
βάζεη ησλ άξζξνπ 33 ηνπ Λ.2910/01)
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Δ‟. ΑΓΔΗΑ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΓΝΛΔΑ ΑΛΖΙΗΘΝ ΔΙΙΖΛΑ ΞΝΙΗΡΖ (άξζξν 94
ηνπ Λ.3386/2005)

Νη ππαγφκελνη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηέρνπλ:

1.

Γειηίν δηακνλήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
94 ηνπ Λ. 3386/2005 ή

2.

Άδεηα δηακνλήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
94 ηνπ Λ. 3386/2005

3.

Άδεηα δηακνλήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
37 ηνπ λ.2910/01
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ΠΡ‟. ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΚΔΛΝΗ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΘΑΗ
ΔΞΗΘΝΟΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ Ζ΄ ΑΛΘΟΩΞΗΠΡΗΘΝΗ ΙΝΓΝΗ

1. πήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ 2. πήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ
έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί ππαρζεί ζην θαζεζηψο επηθνπξηθήο
πξφζθπγεο θαη ηα κέιε ησλ πξνζηαζίαο
νηθνγελεηψλ ηνπο

πξνζηαζίαο

γηα

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο

Νη ππαγφκελνη ζηελ αλσηέξσ Νη

ππαγφκελνη

θαηεγνξία ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηεγνξία
θαηέρνπλ:
Δηδηθφ

ή

ζηελ

ππήθννη

αλσηέξσ

ηξίησλ

ρσξψλ

θαηέρνπλ:
Γειηίν

Ραπηφηεηαο Δηδηθφ Γειηίν πφ Αλνρή Γηακνλήο

Αιινδαπνχ θπγάδα (ρξψκαηνο Αιινδαπνχ πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζζεί
θίηξηλνπ) θαη Άδεηα Ξαξακνλήο σο

πξφζθπγαο

εηήζηαο

δηάξθεηαο

(ιεπθνχ ρξψκαηνο) πεληαεηνχο (αλζξσπηζηηθνί ή επηθνπξηθνί ιφγνη).
δηάξθεηαο

ηζρχνο

ηα

νπνία Σνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ

ρνξεγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε.
αξρέο

ηνπ

πνπξγείνπ

Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε.
Ρα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο
θαηέρνπλ άδεηα παξακνλήο κειψλ
νηθνγέλεηαο

αιινδαπνχ

πνπ

ρνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ
Ξνιίηε.

37

Ε‟. ΞΖΘΝΝΗ ΡΟΗΡΩΛ ΣΩΟΩΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΔΗ ΑΞΝ
ΖΚΔΓΑΞΖ ΑΟΣΖ ΩΠ ΑΛΗΘΑΓΔΛΔΗΠ

Νη ππαγφκελνη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θαηέρνπλ:

1. Δηδηθφ Γειηίν αληζαγελνχο πνπ έρεη ρνξεγεζεί, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο
Γηεζλνχο Πχκβαζεο ηεο Λέαο φξθεο, πεξί ησλ αληζαγελψλ, ε νπνία έρεη
θπξσζεί κε ην Λ.139/1975 ή
2. Δηδηθφ ηαμηδησηηθφ έγγξαθν (T.D.V) αληζαγελνχο πνπ έρεη ρνξεγεζεί,
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο Γηεζλνχο Πχκβαζεο ηεο Λέαο φξθεο, πεξί ησλ
αληζαγελψλ, ε νπνία έρεη θπξσζεί κε ην Λ.139/1975 θαη άδεηα δηακνλήο
εληαίνπ ηχπνπ.
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Ζ‟. ΝΚΝΓΔΛΔΗΠ ΑΞΝ ΙΝΗΞΔΠ ΣΩΟΔΠ

Νη ππαγφκελνη ζηελ αλσηέξσ θαηεγνξία θαηέρνπλ:

1. Άδεηα παξακνλήο Αιινδαπνχ. Σνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ
πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε ζε Νκνγελείο απφ ινηπέο ρψξεο ή
2. Γειηίν Ραπηφηεηαο Αιινδαπνχ. Σνξεγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ
πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε ζε νκνγελείο απφ ινηπέο ρψξεο, θπξίσο
απφ Ρνπξθία θαη Αιβαλία (Νκνγελείο Ρνπξθίαο – Αιβαλίαο) θαη είλαη δηεηνχο
ή πεληαεηνχο δηάξθεηαο

πελζπκίδεηαη

φηη

εηδηθψο

νη

ππαγφκελνη

ζηελ

αλσηέξσ

θαηεγνξία

ζα

πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά θαη βεβαίσζε ηεο αξρήο πνπ ηα εμέδσζε ε νπνία ζα
πηζηνπνηεί ηε ζπλερή πεληαεηή λφκηκε δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα απφ ηελ εκεξνκελία
ρνξήγεζεο ησλ σο άλσ ηίηισλ δηακνλήο.
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ
ΔΛΝΡΖΡΑΠ 2εο

A‟ Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ΝΡΑ α‟ βαζκνχ ηεο
ρψξαο, νη εθινγείο φισλ ησλ

θαηεγνξηψλ νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ νη ίδηνη

απηνπξνζψπσο ζηνλ –θαηά ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ εγθχθιην- νηθείν Γήκν
ή Θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ εθινγηθφ
θαηάινγν, θαζψο θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά :

α). Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηίηινπ λφκηκεο δηακνλήο ζε ηζρχ, απφ απηνχο πνπ
πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πεκεηψλεηαη φηη ε βεβαίσζε θαηάζεζεο
δηθαηνινγεηηθψλ είηε γηα αξρηθή ρνξήγεζε είηε γηα αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο
δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ζε θακία πεξίπησζε ηνλ απαηηνχκελν λφκηκν
ηίηιν δηακνλήο θαη ζπλεπψο δελ απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο
εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο ηεο ρψξαο. Κφλν νη
νκνγελείο απφ ινηπέο ρψξεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά θαη βεβαίσζε ηεο
αξρήο πνπ ηα εμέδσζε ε νπνία ζα πηζηνπνηεί ηε ζπλερή πεληαεηή λφκηκε
δηακνλή ηνπο ζηε ρψξα απφ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ησλ σο άλσ ηίηισλ
δηακνλήο.

β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηζρπξνχ δηαβαηεξίνπ.
Ζ πξνζθφκηζε ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ δελ απαηηείηαη απφ ηηο θαηεγνξίεο:
i) ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί πξφζθπγεο
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θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο
ii) ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηψο επηθνπξηθήο
πξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη ηα κέιε ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο θαη
iii) ησλ αληζαγελψλ θαη ησλ oκνγελψλ απφ ινηπέο ρψξεο (απαηηείηαη φκσο γηα
ηνπο θαηφρνπο ΔΓΡΝ).
iv) ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο αληηθεηκεληθήο
αδπλακίαο θαηνρήο δηαβαηεξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 εδάθην γ‟
ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Λ.3386/2005, φπσο ηζρχεη. Νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ
εκπίπηνπλ ζηελ σο άλσ θαηεγνξία δελ θαηέρνπλ επηπιένλ θαη άδεηα δηακνλήο,
ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
Πηνπο αλσηέξσ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ρνξεγείηαη απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο Ξεξηθέξεηαο, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία
ππάγνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Λ.3386/05, ε
νπνία παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηεο δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ ειιεληθή
επηθξάηεηα, θαζηδξχεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3386/05 φπσο ηζρχεη. Ωο εθ ηνχηνπ,
κνλαδηθφ λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν ηνπ αληηθεηκεληθά ζηεξνχκελνπ ππεθφνπ
ηξίηεο ρψξαο πνπ ηαπηνρξφλσο απνηειεί θαη ην κνλαδηθφ έγγξαθν απφ ην
νπνίν αληινχληαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηάο ηνπ, είλαη ε παξαπάλσ απφθαζε ηνπ
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. Δπνκέλσο γηα νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή
ηνπ θαηφρνπ ηεο ππφςε απφθαζεο κε ηηο εκπιεθφκελεο ζηε δηαδηθαζία
ππεξεζίεο, αξθεί ε επίδεημε ηεο απφθαζεο αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ
θαη δελ αλαδεηνχληαη πεξαηηέξσ ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή άιιν λνκηκνπνηεηηθφ
έγγξαθν, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 84
ηνπ Λ. 3386/2005 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 40, παξ. 1 ηνπ Λ.3731/2008.

γ)

Ξηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο εχινγα πξφζθαηεο
έθδνζεο.
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Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη κφλν απηεπαγγέιησο, εθφζνλ
δελ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο.

Πρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη γηα ιφγνπο

επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ζθφπηκν, θαηά ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ
εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, λα ππνδεηθλχεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ην
πξνζθνκίδνπλ νη ίδηνη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ
κεηξψνπ αλαδεηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία : i)
ηπρφλ θαηαδίθε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε πνηλή ηζφβηαο, αφξηζηεο ή πξφζθαηξεο
θάζεηξμεο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απνζηέξεζε ησλ
πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ (βι. άξζξα 59 θαη 60 ηνπ Ξ.Θ.), ii) ηπρφλ δηθαζηηθή
απφθαζε

απνζηέξεζεο

πνιηηηθψλ

δηθαησκάησλ,

πεξηιακβαλνκέλσλ

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 61, 62 θαη 64 ηνπ Ξ.Θ..

δ) Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κφληκνπ θαηνίθνπ απφ ηνλ νηθείν Γήκν. Ξξνζνρή!!!! Ρν ελ
ιφγσ δηθαηνινγεηηθφ δεηείηαη κφλν απφ φζνπο έρνπλ ηίηιν δηακνλήο πνπ
εθδίδεηαη απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο.
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Β‟ Ρη θάλεη ν Γήκνο;

Όηαλ πξνζέξρεηαη ελδηαθεξφκελνο νκνγελήο ή αιινδαπφο ηξίηεο Σψξαο ζην
Γήκν ε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο πξνρσξά ζηηο εμήο
ελέξγεηεο:

1) Ξαξαιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Λφκν δηθαηνινγεηηθά θαη ηα
αληηπαξαβάιιεη κε ηα πξσηφηππα. Δπίζεο παξαιακβάλεη θαη ηελ ελδερφκελε
έληππε απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ελππφγξαθε αίηεζε. Αλ δελ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Λφκνπ, λα πξνηξέπεηαη ν ελδηαθεξφκελνο λα
κελ θαηαζέζεη αίηεζε. Αλ επηκέλεη ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηαζέζεη αίηεζε
εγγξαθήο, ηφηε ε αίηεζε απηή πξσηνθνιιείηαη

ζην Γεληθφ Ξξσηφθνιιν ηνπ

Γήκνπ πξνο απφξξηςε (βιέπε παξάγξαθν 2.1). πελζπκίδεηαη φηη ε κε
πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ δελ απνηειεί πιεκκέιεηα ηεο αίηεζεο αιιά
ηεθκαίξεη ηελ επηζπκία ηνπ αηηνχληνο λα αλαδεηεζεί απηφ απηεπαγγέιησο απφ ηελ
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.

2) Διέγρεη πνηά δεκφζηα αξρή έρεη εθδψζεη ηνλ ηίηιν δηακνλήο πνπ θαηέρεη ν
ελδηαθεξφκελνο (Ξεξηθέξεηα/Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ. ή αζηπλνκηθέο αξρέο) θαζψο θαη ηνλ
ηχπν ηνπ ηίηινπ δηακνλήο (εάλ δειαδή είλαη έλαο απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη
ζην Ξαξάξηεκα ηεο 1εο Δλφηεηαο ηεο παξνχζαο)
Ξην ζπγθεθξηκέλα:
α) Διέγρεη κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εάλ ν ελδηαθεξφκελνο είλαη
θαηαρσξεκέλνο σο δηθαηνχρνο ή φρη θαη ζε πνηνλ Γήκν έρεη δηθαίσκα λα
εγγξαθεί σο εθινγέαο
β) Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο εκθαλίδεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα σο δηθαηνχρνο
κε δηθαίσκα εγγξαθήο σο εθινγέα ζην Γήκν ζηνλ νπνίν απηφο απεπζχλζεθε,
ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη θαη ζηε
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ζπλέρεηα δεκηνπξγεί θαη νξηζηηθνπνηεί ηαπηφρξνλα ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ
εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν. Ζ δεκηνπξγία θαη νξηζηηθνπνίεζε

ηεο αίηεζεο

γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ ηνπηθνχ ινγηζκηθνχ (ην νπνίν ζα απαηηεί ζχλδεζε
internet) πνπ ζα απνζηαιεί απφ ηε ΓΚΖΔΠ.

Ξεξαηηέξσ, ζε ζρέζε κε ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ :
-

Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
γίλεηαη κφλν εθφζνλ έρνπλ πεξηέιζεη ζην Γήκν φια ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά (θαη ην πνηληθφ κεηξψν).

-

Πηηο πεξηπηψζεηο θαηφρσλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ή ην
ΞΔΠΑΖΓ δελ πξνζθνκίδεηαη Βεβαίσζε Κφληκεο Θαηνηθίαο, ελψ,
αληίζεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηφρσλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο
αζηπλνκηθέο αξρέο πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά «Βεβαίσζε Κφληκεο
Θαηνηθίαο» απφ ηνλ Γήκν ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε.

Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο πξέπεη λα είλαη
πξφζθαηεο έθδνζεο θαη, εθφζνλ δελ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
ελδηαθεξφκελν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, αλαδεηείηαη ππνρξεσηηθά
απηεπαγγέιησο, Πε θακία πεξίπησζε ν ππάιιεινο δελ αλακέλεη ηε
κεηαγελέζηεξε πξνζθφκηζή ηνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν. Πρεηηθά κε
ην πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη γηα ιφγνπο επηηάρπλζεο ηεο
δηαδηθαζίαο είλαη ζθφπηκν, θαηά ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγή ηνπ
λφκνπ, λα ππνδεηθλχεηαη πξνθαηαβνιηθά (ι.ρ. κε αλάξηεζε ζρεηηθήο
αλαθνίλσζεο) ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ην πξνζθνκίδνπλ νη ίδηνη κε ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ αλαδεηείηαη
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία: i) ηπρφλ θαηαδίθε
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε πνηλή ηζφβηαο, αφξηζηεο ή πξφζθαηξεο θάζεηξμεο πνπ
ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο
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δηθαησκάησλ (βι. άξζξα 59 θαη 60 ηνπ Ξ.Θ.), ii) ηπρφλ δηθαζηηθή απφθαζε
απνζηέξεζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 61, 62 θαη 64 ηνπ Ξ.Θ.. ηπρφλ θαηαδίθε
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζε πνηλή ηζφβηαο, αφξηζηεο ή πξφζθαηξεο θάζεηξμεο πνπ
ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο
δηθαησκάησλ. Αλ απφ ην πνηληθφ ηνπ κεηξψν πξνθχπηεη θαηαδίθε ζε πνηλή
ηζφβηαο, αφξηζηεο ή πξφζθαηξεο θάζεηξμεο ην αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
απνξξίπηεηαη εγγξάθσο απφ ην Γήκν κε αλαθνξά ζην ιφγν απφξξηςεο.
Ρέινο, νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ αλ νη
κλεκνλεπφκελεο

ζην

αληίγξαθν

πνηληθνχ

κεηξψνπ

θαηαδίθεο

γηα

πιεκκειήκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ ελδερνκέλσο σο αηνκηθψο επηβιεζείζα
απφ ην δηθαζηήξην παξεπφκελε πνηλή ηε ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ,
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61 θαη 64 ΞΘ θαη, θαη‟ επέθηαζε, εθφζνλ ε ζρεηηθή
ζηέξεζε εμαθνινπζεί λα αξλνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
αιινδαπνχ ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Αληίζηνηρα ζα πξέπεη λα
ζπγθξαηνχλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαηαδίθεο ζε πεξηνξηζκφ ζε ςπρηαηξηθφ
θαηάζηεκα

πνπ

επηβάιινπλ

επηπξνζζέησο

θαη

ζηέξεζε

πνιηηηθψλ

δηθαησκάησλ, θαηά ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ άξζξσλ 61, 62 θαη 64 ΞΘ.

γ) Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο εκθαλίδεηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα σο δηθαηνχρνο,
αιιά κε δηθαίσκα εγγξαθήο σο εθινγέα ζε άιιν Γήκν, ε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
ζηνλ νπνίν απεπζχλζεθε ν ελδηαθεξφκελνο απνξξίπηεη ην αίηεκά ηνπ, ιφγσ κε
δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη ηνπ ζπζηήλεη εγγξάθσο λα απεπζπλζεί
ζηνλ αξκφδην Γήκν. Πηελ πεξίπησζε πνπ ελδηαθεξφκελνο ηζρπξίδεηαη παξ‟ φια
απηά φηη είλαη εγθαηεζηεκέλνο κφληκα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Γήκν ζηνλ νπνίν
απεπζχλζεθε, ρσξίο απηφ λα θαίλεηαη κέζα ζην ΞΠ, ηφηε ηνπ ζπζηήλεηαη λα
απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία Αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ε
δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ απηνχ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη
ζην ζηνηρείν Γ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο 2εο Δλφηεηαο.
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δ) Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ εκθαλίδεηαη θαλ (νχηε σο δηθαηνχρνο) ζην ΞΠ ν
Γήκνο απνξξίπηεη ην αίηεκα ιφγσ κε δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ θαη ηνπ
ζπζηήλεη εγγξάθσο λα απεπζπλζεί αλάινγα ζηελ ππεξεζία αιινδαπψλ ηνπ
Γήκνπ απφ ηελ νπνία παξέιαβε ηνλ ηίηιν δηακνλήο (εάλ πξφθεηηαη γηα ηίηιν
πνπ εμέδσζε ε Ξεξηθέξεηα) ή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΞΔΠΑΖΓ ή ζηελ
αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή έθδνζεο ηνπ ηίηινπ δηακνλήο, ψζηε, κεηά απφ
ζρεηηθή ηνπ αίηεζε, λα αλαδεηεζεί ν ιφγνο ηεο κε εκθάληζήο ηνπ ζην
ζχζηεκα θαη, εθφζνλ ηέηνηνο λφκηκνο ιφγνο δελ ζπληξέρεη, λα δηελεξγεζεί ε
εθεί θαηαρψξηζή ηνπ. Αθνχ δηελεξγεζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο
ελεκέξσζεο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ν ελδηαθεξφκελνο ζα επαλέξρεηαη
ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ εγγξαθή ζηνλ εθινγηθφ
θαηάινγν πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί εθ λένπ ζρεηηθφ αίηεκα.

ΞΟΝΠΝΣΖ!!!
Δλ φςεη ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηε
κεηαβαηηθή ρξνληθή πεξίνδν κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε απηή, επηζεκαίλνληαη ηα
παξαθάησ:

α) Ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα
απνζηαινχλ απφ ηε ΓΚΖΔΠ ηνπ ΞΔΑΠΖΓ κε ηελ έλαξμε εγθαηάζηαζεο ηεο
ζρεηηθήο εθαξκνγήο.

β) Έσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο νη Γήκνη ελεκεξψλνπλ
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ηε δηαδηθαζία
θαη ηηο πξνζεζκίεο εγγξαθήο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο.

γ) Γηα ιφγνπο επίζπεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο νη Γήκνη ελεκεξψλνπλ ηνπο
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ελδηαθεξφκελνπο γηα ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αλαδεηήζνπλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά

ρσξίο

λα

πεξηκέλνπλ

ηελ

έλαξμε

εθαξκνγήο

ηνπ

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.

δ) Θαηά ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ζθφπηκν είλαη λα
ππνδεηθλχεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα πξνζθνκίδνπλ νη ίδηνη ην
πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζήο ηνπο.

ε) Πηνπο θαηφρνπο ηίηισλ δηακνλήο πνπ εθδίδνπλ νη αζηπλνκηθέο αξρέο (Δ.Γ.Ρ.
νκνγελψλ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, άδεηεο παξακνλήο νκνγελψλ,
Δηδηθά Γειηία Αιινδαπνχ θπγάδα, Δηδηθά Γειηία ππφ αλνρή δηακνλήο
Αιινδαπνχ, Δηδηθά Γειηία ή ηαμηδησηηθά έγγξαθα αληζαγελνχο) ζπζηήλεηαη
άκεζα ε εθ κέξνπο ηνπο αλαδήηεζε Βεβαηψζεσλ Κφληκεο Θαηνηθίαο
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Γ‟ Ξεξηπηψζεηο κεηεγθαηάζηαζεο ζε άιιν Γήκν δηθαηνχρσλ πνπ είλαη θάηνρνη
ηίηισλ δηακνλήο απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ή ην ΞΔΠΑΖΓ
(αθνξά άκεζα θαη ηηο ππεξεζίεο αιινδαπψλ ησλ Γήκσλ
θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ)

Πε πεξηπηψζεηο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ είλαη θάηνρνη ηίηισλ δηακνλήο πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ή ην ΞΔΠΑΖΓ, νη νπνίνη πξνζέξρνληαη λα
ππνβάιινπλ αίηεκα εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν
δειψλνπλ φηη έρνπλ κεηεγθαηαζηαζεί θαη δηακέλνπλ επί δηεηία, αιιά ζην
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εκθαλίδνληαη κε δηθαίσκα εγγξαθήο ζε άιιν Γήκν ή
ππάξρεη

αδπλακία

αλεχξεζεο

ηνπ

Γήκνπ

δηφηη

είηε

ε

εκεξνκελία

κεηεγθαηάζηαζεο δελ πξνθχπηεη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είηε θαίλεηαη
λα έρεη ζπληειεζζεί ζε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε απηήο πνπ ν ελδηαθεξφκελνο
ηζρπξίδεηαη φηη κεηνίθεζε είηε δελ έρεη δεισζεί, ζα ηνπο ζπζηήλεηαη ε πξνζθπγή
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ θαηνηθίαο, ε νπνία ζα ηνπο
ελεκεξψλεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαησηέξσ δηαδηθαζίαο:

1. Ξαξάιεηςε δήισζεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο
α) Ν ελδηαθεξφκελνο πξνζέξρεηαη

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Γεκάξρνπ πνπ πηζηνπνηεί
ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε ζην Γήκν θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κνλίκνπ θαηνίθνπ
(Βεβαίσζε Κφληκεο Θαηνηθίαο)
β) Κε ηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε, ε νπνία επηθπξψλεη λνκηθά ηελ πξαγκαηηθή
εγθαηάζηαζε ζην Γήκν, πξνζέξρεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Αιινδαπψλ ηνπ
Γήκνπ θαη δειψλεη, εθπξνζέζκσο, ηελ ζπληειεζζείζα κεηαβνιή δηα ηεο ππνβνιήο
ηνπ εληχπνπ 210.
γ) Ν Γήκνο δηαβηβάδεη ηε δήισζε κε ζπλεκκέλε ηελ ελ ιφγσ βεβαίσζε ζηελ
νηθεία Ξεξηθέξεηα
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δ) Ζ ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, αθνχ ειέγμεη
ηελ εθπξφζεζκε, κε ππαηηηφηεηα ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ππνβνιή δήισζεο
κεηαβνιήο θαηνηθίαο, επηβάιιεη ην πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87
ηνπ λ.3386/2005 πξφζηηκν. Κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ε νηθεία ππεξεζία
ηεο Ξεξηθέξεηαο πξνρσξεί ζηελ θαηαρψξηζε ηεο κεηαβνιήο ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα. Ζ θαηαρψξηζε ηεο κεηαβνιήο ελ πξνθεηκέλσ ειέγρεη ζηελ εκεξνκελία
πνπ ζπληειέζζεθε ε κεηεγθαηάζηαζε, ε νπνία ηεθκαίξεηαη φηη είλαη ε
εκεξνκελία πνπ αλαηξέρεη ζε δχν έηε πξηλ ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο
βεβαίσζεο κφληκεο δηακνλήο

Ξαξάδεηγκα 1.
πήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ έρεη
εθδνζεί απφ ηελ .Α.Κ. Λ. Ιαθσλίαο θαη έρεη επηδνζεί απφ ην Γήκν Ππάξηεο,
πξνζέξρεηαη ηελ 5-6-2010 ζηελ αξκφδηα γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο εηδηθνχο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πξνθεηκέλνπ λα αηηεζεί
ηελ εγγξαθή ηνπ.
Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ αλαδεηά, κε ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα
αλαδήηεζεο, ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ηνλ εληνπίδεη πξάγκαηη κεηαμχ ησλ
δηθαηνχρσλ.
Ωο ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο φκσο ζηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα
αζθήζεη ην εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα θαίλεηαη ν Γήκνο Ππάξηεο, αθνχ δελ
πθίζηαηαη θαηαρψξηζε κεηαβνιήο θαηνηθίαο θαη ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν, ηελ 2-52006, ν ελδηαθεξφκελνο είρε ππνβάιιεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελ ηζρχ άδεηαο
δηακνλήο ηνπ.
Ν ελδηαθεξφκελνο ηζρπξίδεηαη φηη απφ ην έηνο 2008 (3-6-2008) έρεη
κεηεγθαηαζηαζεί θαη δηακέλεη ζπλερψο ζην Γήκν Αζελαίσλ, αιιά παξέιεηςε λα
πξνβεί ζηε δήισζε κεηαβνιήο ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ.
Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ηνπ ζπζηήλεη λα απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία
Αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ, δηα ηεο ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ 210, λα
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αθνινπζήζεη ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία
Δάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ αθνινπζήζεη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ή
δελ ηνπ ρνξεγεζεί βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν Γήκαξρν, ζα
αζθήζεη ην εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα ζην Γήκν Ππάξηεο.

2. Γήισζε ηεο κεηαβνιήο θαη παξάιεηςε θαηαρψξηζεο ή θαηαρψξηζε κε
κεηαγελέζηεξε ηεο πξαγκαηηθήο κεηεγθαηάζηαζεο εκεξνκελία
α) Ν ελδηαθεξφκελνο πξνζέξρεηαη ζηελ ππεξεζία Αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ θαη δηα
ηνπ εληχπνπ 411 ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε αιιαγήο δηεχζπλζεο
θαηνηθίαο
β) Ν Γήκνο δηαβηβάδεη ηε δήισζε ζηελ νηθεία Ξεξηθέξεηα
γ) Ζ ππεξεζία Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, πξνρσξεί ζηελ
θαηαρψξηζε ή δηφξζσζε ηεο κεηαβνιήο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ
θαηαρψξηζε ηεο κεηαβνιήο αλαηξέρεη ζηελ εκεξνκελία πνπ ζπληειέζζεθε ε
πξαγκαηηθή κεηεγθαηάζηαζε.

Ξαξάδεηγκα 2
πήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ έρεη
εθδνζεί απφ ηελ .Α.Κ. Λ. Πεξξψλ θαη έρεη επηδνζεί απφ ην Γήκν Πηδεξνθάζηξνπ,
πξνζέξρεηαη ηελ 20-5-2010 ζηελ αξκφδηα γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο εηδηθνχο
εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Λάνπζαο πξνθεηκέλνπ λα αηηεζεί
ηελ εγγξαθή ηνπ.
Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ αλαδεηά, κε ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα
αλαδήηεζεο, ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ηνλ εληνπίδεη πξάγκαηη κεηαμχ ησλ
δηθαηνχρσλ.
Ωο ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο φκσο ζηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο δηακέλεη επί
δηεηία θαη κπνξεί λα αζθήζεη ην εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα θαίλεηαη ν Γήκνο
Πηδεξνθάζηξνπ, φπνπ ηελ 2-4-2006 είρε ππνβάιιεη ην αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
ελ ηζρχ άδεηαο δηακνλήο ηνπ, θαζψο ε εκεξνκελία κεηεγθαηάζηαζεο πνπ έρεη
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θαηαρσξεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ε 7-9-2008 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
ζπκπιεξψλεη δηεηή δηακνλή ζην Γήκν Λάνπζαο.
Ν ελδηαθεξφκελνο ηζρπξίδεηαη φηη ε πξαγκαηηθή εκεξνκελία δήισζεο ηεο
κεηαβνιήο θαηνηθίαο είλαη ε 5-5-2008, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξνζήιζε ζην
Γήκν Λάνπζαο πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηελ ελ ιφγσ κεηαβνιή.
Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ηνπ ζπζηήλεη λα απεπζπλζεί ζηελ ππεξεζία
Αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ, δηα ηεο ππνβνιήο ηνπ εληχπνπ 411, λα
αθνινπζήζεη ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία.
Δάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ αθνινπζήζεη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ζα
αζθήζεη ην εθινγηθφ ηνπ δηθαίσκα ζην Γήκν Πηδεξνθάζηξνπ.

3) Ν Γήκνο ζηνλ νπνίν νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη δηεηή δηακνλή δελ
είλαη απηφο ηεο ηξέρνπζαο θαηνηθίαο.
Πε πεξηπηψζεηο πνπ ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ θάηνρνη ηίηισλ δηακνλήο πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο Ξεξηθέξεηεο ή ην Ξ.ΔΠ.Α.Ζ.Γ.,

πξνζέξρνληαη λα

ππνβάιινπλ αίηεκα εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν Γήκνπ ζηνλ νπνίν
δηακέλνπλ θαη απφ ην Ξ.Π. πξνθχπηεη κελ φηη είλαη δηθαηνχρνη αιιά δελ
πξνθχπηεη θαζφινπ ν Γήκνο ζηνλ νπνίν έρνπλ ην δηθαίσκα άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηφο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ θηλεηηθφηεηαο ή παξάιεηςεο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ δελ είλαη δπλαηή ε απφδεημε δηεηνχο δηακνλήο ζε Γήκν
πξνεγνχκελεο δηακνλήο ηνπο, ζα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:
α) Ν ελδηαθεξφκελνο απεπζχλεηαη ζηελ ππεξεζία Αιινδαπψλ ηνπ Γήκνπ
φπνπ δηα ηνπ εληχπνπ 310 θαη ζπλεκκέλσλ ηπρφλ απνδεηθηηθψλ δηακνλήο
ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ηελ νπνία
αηηείηαη πηζηνπνίεζε δηεηνχο δηακνλήο ζην Γήκν ζηνλ νπνίν δηαηείλεηαη φηη έρεη
δηακείλεη επί δηεηία
β) Ν Γήκνο, δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ζηελ νηθεία ππεξεζία ηεο Ξεξηθέξεηαο
γ) Ζ Ξεξηθέξεηα δηελεξγεί ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο είηε βάζεη ησλ
απνδεηθηηθψλ πνπ πξνζθφκηζε ν ελδηαθεξφκελνο είηε βάζεη ζηνηρείσλ πνπ αληιεί
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απφ ην θπζηθφ θάθειν ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζεη πξαγκαηηθή
εγθαηάζηαζε θαη δηακνλή ζε Γήκν πνπ ππάγεηαη ζηε ρσξηθή ηεο αξκνδηφηεηα
πξνρσξεί ζε θαηαρψξηζε ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ζρεηηθήο εκεξνκελίαο εγθαηάζηαζεο
ζην Ξ.Π.
Δάλ ε θαηαρψξηζε δελ είλαη δπλαηή, απνζηέιιεη, κε fax, ζηελ

Γ/λζε

Κεραλνξγάλσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο Πηνηρείσλ ηνπ πνπξγείνπ
καο, έγγξαθν κε ην νπνίν πηζηνπνηεί ηε δηεηή δηακνλή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν Γήκν.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δειψλεη φηη έρεη ζπκπιεξψζεη δηεηή
δηακνλή ζε Γήκν άιινπ λνκνχ ζηνλ νπνίν δηέκελε πξηλ ηε κεηεγθαηάζηαζή ηνπ ζα
ηνπ ζπζηήλεηαη ε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο δηεηνχο
δηακνλήο ζην Γήκν πνπ δηέκελε.

Ξαξάδεηγκα 3.
πήθννο ηξίηεο ρψξαο θάηνρνο άδεηαο δηακνλήο γνλέα αλήιηθνπ εκεδαπνχ πνπ
εθδφζεθε απφ ηελ ΑΚ Λ. Φζηψηηδαο θαη επηδφζεθε απφ ην Γήκν Ιακίαο,
πξνζέξρεηαη ζην Γήκν Αζελαίσλ

φπνπ δηακέλεη πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιιεη

αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν.
Απφ ηε δηεξεχλεζε ζην Ξ.Π. πξνθχπηεη κελ φηη πεξηιακβάλεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο
αιιά δελ πξνθχπηεη ν Γήκνο ζηνλ νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα
άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, θαζφζνλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηε βάζε
δεδνκέλσλ ζηνηρεία δελ απνδεηθλχεηαη δηεηήο δηακνλή νχηε ζην Γήκν Αζελαίσλ
νχηε ζην Γήκν Θήβαο φπνπ είρε ππνβάιιεη ηελ αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο
άδεηαο δηακνλήο ηνπ, νχηε ζε άιιν Γήκν ηεο ρψξαο ζηνλ νπνίν ελδερνκέλσο είρε
δηακείλεη ζην παξειζφλ επί δηεηία.
Ν ελδηαθεξφκελνο, ηζρπξίδεηαη φηη θαηέρεη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρεη
δηακείλεη θαηά ην παξειζφλ επί ηέζζεξα έηε ζην Γήκν Ιηβαδεηάο.
Ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ηνλ παξαπέκπεη ζηελ ππεξεζία Αιινδαπψλ
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ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο φπνπ ηνπ ζπζηήλεηαη ε ηήξεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο
δηαδηθαζίαο.
Ζ ΑΚ Λ. Βνησηίαο, δηεξεπλψληαο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ απνζηέιιεη
ζπλεκκέλα κε ηελ αίηεζή ηνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο θαη ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, δηαπηζηψλεη φηη πξάγκαηη ν ελδηαθεξφκελνο δηέκελε ζην
Γήκν Ιηβαδεηάο σο θάηνρνο πξνζσξηλήο εμάκελεο άδεηαο δηακνλήο πνπ είρε
εθδνζεί απφ ηελ ίδηα ΑΚ, ην έηνο 2001, κέρξη ην έηνο 2005 πνπ ππέβαιε αίηεζε
αλαλέσζήο ηεο, σο γνλέα αλήιηθνπ εκεδαπνχ κέζσ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ.
„Έθηνηε, εμ‟ αηηίαο δηαδνρηθψλ κεηεγθαηαζηάζεσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζε
φκνξνπο Γήκνπο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζην Ξ.Π., δελ πξνθχπηεη πνπζελά
δηεηήο δηακνλή ηνπ.
Ζ παξαπάλσ ΑΚ θαηαρσξεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηα πιήξε ζηνηρεία
ηεο πξνζσξηλήο εμάκελεο ψζηε λα πξνθχπηεη ε δηεηήο δηακνλήο ζηνλ Γήκν
Ιηβαδεηάο.
Πε πεξίπησζε πνπ ε δηεηήο δηακνλή ζηνλ Γήκν Ιηβαδεηάο δελ πηζηνπνηείηαη απφ
παιαηφηεξνπο ηίηινπο λφκηκεο δηακνλήο αιιά πξνζθνκίδνληαη άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα απεηθνληζζνχλ ζην πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα, ε ΑΚ Λ.Βνησηίαο ελεκεξψλεη κε ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ πηζηνπνηεί ηελ
ηεηξαεηή δηακνλή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην Γήκν Ιηβαδεηάο, ηελ

Γ/λζε

Κεραλνξγάλσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο Πηνηρείσλ ηνπ πνπξγείνπ
καο,
Κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαδηθαζηψλ ν ελδηαθεξφκελνο ζα
πξνζέξρεηαη εθ λένπ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Ιηβαδεηάο γηα λα
ππνβάιιεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ θαηάινγν
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4. ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ
α) Γηα ηε δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο βάζεη ηεο νπνίαο ε κεηαβνιή ζα παξαπέκπεη
ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαβνιήο (αλαδξνκηθά), θαη γηα ηελ ηξέρνπζα
δηαδηθαζία θαη γηα ηελ πάγηα, ζα ελεκεξσζείηε ζχληνκα απφ ηε ΓΚΖΔΠ.
β) Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο ζηνλ εηδηθφ εθινγηθφ
θαηάινγν εθινγείο πνπ κεηνηθνχλ

ζε λέν Γήκν θαη απηφ δελ πξνθχπηεη απφ ην

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.
γ) Πε θάζε πεξίπησζε ε κε γλσζηνπνίεζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο

επηθέξεη

αδπλακία κεηεγγξαθήο ζην λέν Γήκν, νπφηε ν Γήκνο φπνπ κπνξεί ν
ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο λα αζθήζεη ηα εθινγηθά ηνπ δηθαηψκαηα
είλαη απηφο ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη
δηακείλεη γηα κία ηνπιάρηζηνλ δηεηία ή απηφο ηεο ηειεπηαίαο γλσζηνπνηεζείζαο
κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη, κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
ζπζηήκαηνο, φηη έρεη παξέιζεη δηεηία απφ ηελ εκεξνκελία κεηεγθαηάζηαζεο.

Πεκείσζε:
Ρα κλεκνλεπφκελα ζηα παξαξηήκαηα εηδηθά έληππα πξφθεηηαη λα απνζηαινχλ κε
ζπκπιεξσκαηηθή εγθχθιην ηεο ΓΚΖΔΠ πνπ ζα επαθνινπζήζεη ζε ζχληνκν ρξφλν.
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