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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 24  Νοεμβρίου  2006 

Αριθ. Πρωτ. :οικ. 23094/06 

Προς: Περιφέρειες της Χώρας, 
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής των 
υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του 
ν. 3386/05 και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α.. 

Σχετ.: Το αριθ. οικ. 18875/06 έγγραφό μας. 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή σχετικά ερωτήματα, 
αναφορικά με την δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ανανέωση αδειών διαμονής 
των υπαγομένων στην ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05 που 
απασχολούνται στην αγροτική οικονομία και ασφαλίζονται στον Ο.Γ.Α., σας 
διευκρινίζουμε τα κατωτέρω, προς την κατεύθυνση της υποβοήθησης του έργου των 
Υπηρεσιών σας. 

Όπως γνωρίζετε με το ανωτέρω σχετικό διευκρινίσθηκε η διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις της 
παρ. 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «Η υποβολή 
της αίτησης γίνεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής 
του αιτούντος και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, για την ανανέωση της αρχικής άδειας διαμονής, όπως αυτά έχουν 
καθορισθεί με την αριθ. οικ. 24103/05/15.12.2005 απόφαση του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επισημαίνουμε ότι ο υπήκοος 
τρίτης χώρας θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική αίτηση εμπρόθεσμα, με την 
προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών 
(τύπου Α). Στα πλαίσια, όμως, της χρηστής διοίκησης και για να αποφευχθούν 
ενδεχόμενες δυσλειτουργίες, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις που γίνονται σε 
χρονικό διάστημα 30 ημερών, το αργότερο, από την λήψη της σχετικής άδειας 
διαμονής». 

Κατόπιν επικοινωνίας με τον Ο.Γ.Α. διαπιστώθηκε ότι για την υποβολή 
σχετικής αίτησης για την ασφάλιση (απογραφικό δελτίο) είναι απαραίτητη η επίδειξη 
της άδειας διαμονής και δεν αρκεί η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης με πλήρη 
δικαιολογητικά (τύπου Α’), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η, κατά τα 
ανωτέρω, ανανέωση για όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια διαμονής. 



Για την επίλυση του ανωτέρω προβλήματος θεωρούμε ότι οι υπαγόμενοι στην 
ανωτέρω περίπτωση υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την 
ανανέωση της άδειας διαμονής τους μετά την έκδοση της. Συγκεκριμένα ο υπήκοος 
τρίτης χώρας θα πρέπει, μετά την παραλαβή της άδειάς του, να υποβάλλει αίτηση για 
ασφάλιση στον οικείο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. και εφόσον του χορηγηθεί το σχετικό 
απογραφικό δελτίο, με το οποίο αποδεικνύεται η υποβολή της σχετικής αίτησης, 
οφείλει να καταθέσει αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής του στον Δήμο ή 
την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα 
πρέπει να γίνει στο χρονικό διάστημα του ενός μήνα, το αργότερο, από την επίδοση 
της σχετικής άδειας διαμονής στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας. 

Ο Ο.Γ.Α., στον οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την 
ενημέρωση των κατά τόπους ανταποκριτών του. 

Οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Χώρας παρακαλούνται για 
την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Α. ΜΑΡΚΑΚΗ 

Κοινοποίηση: 
1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ.Δ.Α.,

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Δ/νση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη,

Βασιλ.. Σοφίας 15, Αθήνα.

2. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,

α) Δ/νση Απασχόλησης,

Τμήμα ΙΙΙ, Πειραιώς 40, Αθήνα.

β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Σταδίου 29, Αθήνα.

3. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 

Δ/νση Αλλοδαπών

4. Συνήγορο του Πολίτη.

5. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

6. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής ( Ι.ΜΕ.ΠΟ. ).

7. Ε.Ε.Τ.Α.Α.

8. Δ.Α.Ε.Μ.

9. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

10.  Ο.Γ.Α.


Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
4. Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου 
5. Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης 
6. Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. 
7. Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 
( Όλα τα τμήματα ). 


