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           και Μεηανάζηεςζηρ 
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Δγκύκλιορ απιθμ. 28 

 

   ΘΕΜΑ: ςμπλήπωζη ηηρ ςπ’ απιθ. 15/2009 εγκςκλίος «Δθαπμογή ηων διαηάξεων ηος Ν. 

3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α/23.12.2008)» 

 

  Σε ζπλέρεηα ζρεηηθώλ εξσηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ 

ζηελ ππ’ αξηζ. 15/2009 εγθύθιην ηεο ππεξεζίαο  καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

 

 

Α. σεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 39 ηος ν.3731/2008 

 

 

 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.3731/2008, «Η άδεηα 

δηακνλήο – δεθαεηνύο δηάξθεηαο- ρνξεγείηαη ύζηεξα από αίηεζε ηνπ ππεθόνπ ηξίηεο ρώξαο θαη 

απόθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ ρνξήγεζε ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο θαη κπνξεί λα αλαλεώλεηαη 

θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, γηα ηζόρξνλν δηάζηεκα, εθόζνλ απνδεηθλύεη ζπλερή δηακνλή 

ζηελ Διιάδα, ε δηαθνπή ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ηα δύν (2) ζπλαπηά έηε θαη δηαζέηεη πιήξε 

θάιπςε ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο».  

 Δλ πξνθεηκέλσ, σο όξγαλν πνπ ρνξήγεζε ηελ ηειεπηαία άδεηα δηακνλήο λνείηαη ε ππεξεζία 

Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ή ε Γ/λζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

 Σπλεπώο, ππήθννο ηξίηεο ρώξαο πνπ θαηέρεη άδεηα δηακνλήο πνπ έρεη εθδνζεί από ππεξεζία 

Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, αλεμαξηήησο εάλ ε πξνεγνύκελε/εο έρνπλ 

εθδνζεί από ηελ Πεξηθέξεηα ή ην ΥΠΔΣ, ζα ππνβάιιεη ην αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο 

δεθαεηνύο δηάξθεηαο ζην Γήκν ή ηελ Κνηλόηεηα ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ, ελώ ππήθννο ηξίηεο 

ρώξαο πνπ θαηέρεη άδεηα δηακνλήο πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, αλεμαξηήησο εάλ ε πξνεγνύκελε/εο έρνπλ εθδνζεί από ηελ Πεξηθέξεηα ή ην ΥΠΔΣ, 

ζα ππνβάιιεη αληίζηνηρα ην αίηεκα ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. 

 Δηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππήθννο ηξίηεο ρώξαο είρε ιάβεη ηελ ηειεπηαία άδεηα 

δηακνλήο από θάπνηα Υ.Α.Μ. Πεξηθέξεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέβαιε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ, ε 

ζρεηηθή αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη ζην Γήκν όπνπ δηακέλεη ζήκεξα θαη ζα εμεηάδεηαη από ηελ 

αληίζηνηρε Υ.Α.Μ. Πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ θαηνηθίαο ηνπ. 

ΔιιεληθήΔιιεληθή
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Β. σεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ πεπίπηωζηρ β ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 

40 ηος ν.3731/2009 - Υοπήγηζη άδειαρ διαμονήρ ζε ηέκνα ςπηκόων ηπίηων σωπών πος 

γεννιούνηαι ζηην Δλλάδα 

 

 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ.3731/2008 «Η δηακνλή ησλ  αλήιηθσλ  ηέθλσλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ γελληνύληαη ζηελ 

Διιάδα από λόκηκα δηακέλνληεο ζηε ρώξα γνλείο, θαιύπηεηαη από ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ 

ζπληεξνύληνο κέρξηο όηνπ ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ηνύησλ». 

 Δπηπξνζζέησο ε  αξηζ. 15/2009, εξκελεπηηθή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3731/2008, εγθύθιηνο 

ηεο ππεξεζίαο καο, ζρεηηθά  κε ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ  αλαθέξεη ηα αθόινπζα: 

 «Όια ηα αλήιηθα ηέθλα λόκηκα δηακελόλησλ ζηε ρώξα ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ 

γελληνύληαη ή έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα, θαιύπηνληαη από ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ γνλέα κε ηνλ 

νπνίν δηακέλνπλ θαη από ηνλ νπνίν ζπληεξνύληαη, κέρξη λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζε 

απηά αηνκηθήο  άδεηαο δηακνλήο γηα ιόγνπο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 

Τνύην, δελ απαιιάζζεη ζε θακία πεξίπησζε ηα ηέθλα ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ από ηελ 

ππνρξέσζε θαηνρήο άδεηαο δηακνλήο, νύηε ηνπο γνλείο από ηελ ππνρξέσζε δήισζεο ζηελ αξκόδηα 

ππεξεζία Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο γέλλεζεο ηνπ ηέθλνπ, αιιά παξέρεη ηε δπλαηόηεηα, 

κέρξη λα ππνβιεζεί αληίζηνηρν αίηεκα, οποηεδήποηε και αν ςποβληθεί ηούηο και πάνηωρ ππιν 

ηην ενηλικίωζή ηοςρ, λα κε ζεσξνύληαη, εμ’ αηηίαο ηεο κε ππνβνιήο αηηήκαηνο ή ηεο παξάιεηςεο 

δήισζεο ηεο γέλλεζήο ηνπο σο παξάλνκα δηακέλνληα ζηε ρώξα.  

Η δηακνλή δειαδή ησλ γελλεζέλησλ ζηελ Διιάδα ηέθλσλ λνκηκνπνηείηαη από ηελ άδεηα 

δηακνλήο ηνπ γνλέα ηνπο θαη κπνξνύλ νπνηεδήπνηε, κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο, λα ιάβνπλ άδεηα 

δηακνλήο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, αλεμαξηήησο  εάλ έρεη ππνβιεζεί θαηά ην παξειζόλ αίηεζε 

ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο ζε απηά θαη αλεμαξηήησο εάλ ηα παηδηά γελλήζεθαλ πξηλ 

ή κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λόκνπ 3731/2008». 

Σηα δηαιακβαλόκελα ηεο ππόςε εγθπθιίνπ, ζεσξνύκε όηη απνηππώλεηαη ζαθώο ε 

ηεινινγηθή εξκελεία ηεο δηάηαμεο, ήηνη,  ε επζεία ζπλάξηεζε ηεο θάιπςεο ηεο λνκηκόηεηαο ηεο 

δηακνλήο ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ, από ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ ζπληεξνύληνο, κε ηελ ππνβνιή 

αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο. 

Οπνηαδήπνηε άιιε εξκελεία, αληηβαίλεη ηόζν ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

84 ηνπ λ.3386/2005, όζν θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 

Σπλεπώο,  νη αξκόδηνη γηα ζέκαηα ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, ππάιιεινη ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, θαζώο θαη νη ππάιιεινη ησλ Γ/λζεσλ Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ 

Πεξηθεξεηώλ, ζα πξέπεη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο όηη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο δελ 

ηνπο απαιιάζζνπλ  από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε  άδεηαο δηακνλήο ζηα 

αλήιηθα ηέθλα ηνπο, δελ λνκηκνπνηνύλ ηε δηακνλή ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ γεληθώο θαη δελ 

ππνθαζηζηνύλ ηελ  αηνκηθή άδεηα δηακνλήο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ όια ηα αλήιηθα ηέθλα 

ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, κε ηελ άδεηα δηακνλήο ηνπ 

ζπληεξνύληνο γνλέα, αιιά, παξέρνπλ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηε δπλαηόηεηα λα δέρνληαη ηα 

αηηήκαηα θαη λα εθδίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο δηακνλήο, κε ηελ επηθύιαμε επηβνιήο πξνζηίκνπ 

όπνπ απηό πξνβιέπεηαη, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ πνπ κεζνιαβεί από ηε γέλλεζε ηνπ ηέθλνπ, κε 

ζεσξώληαο ηνλ παξειζόληα ρξόλν σο ρξόλν κε λόκηκεο δηακνλήο ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ. 

Δλ πξνθεηκέλσ δειαδή, ε  θάιπςε ηεο δηακνλήο  ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ από ηελ άδεηα 

δηακνλήο ηνπ ζπληεξνύληνο γνλέα,  εθιακβάλεηαη σο λόκηκε δηακνλή, απνθιεηζηηθά θαη κόλν  γηα  

ην παξαδεθηό ηεο αίηεζεο θαη ηελ έθδνζε ηεο  άδεηαο δηακνλήο από ηελ νηθεία ππεξεζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

Σε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη  πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ηόζν ε εμππεξέηεζε ησλ 

ηέθλσλ όζν θαη νη ζπλαιιαγέο ησλ γνλέσλ, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ηέθλα ηνπο, από ηηο 

ζπλαξκόδηεο αξρέο αιιά θαη ε έμνδνο θαη επαλείζνδνο ζηε ρώξα ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ, ηα αλήιηθα 

ηέθλα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα δηακνλήο ή βεβαίσζε  ππνβνιήο ηύπνπ Α’, θαηά 

πεξίπησζε. 
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Με ηελ επθαηξία θαη δεδνκέλνπ όηη ην ηειεπηαίν ηδίσο δηάζηεκα γηλόκαζηε  απνδέθηεο  

εξσηεκάησλ θαη αλαθνξώλ πνπ αθνξνύλ ζε δεηήκαηα πξόζβαζεο ησλ αλειίθσλ ππεθόσλ ηξίησλ 

ρσξώλ ζηελ εθπαίδεπζε, θξίλνπκε ζθόπηκν λα ππελζπκίζνπκε ζηνπο αξκόδηνπο γηα ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο  θνξείο, ηα αθόινπζα: 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3386/2005 «Αλήιηθνη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

ζρνιηθή θνίηεζε, όπσο θαη νη εκεδαπνί» 

Δπηπξόζζεηα, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδνπλ όηη «Οη αλήιηθνη 

ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, πνπ θνηηνύλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, έρνπλ, ρσξίο 

πεξηνξηζκνύο, πξόζβαζε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο ή εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο». 

Από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πξνθύπηεη ζαθώο όηη ν λόκνο ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ησλ 

αλήιηθσλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ ζηελ εθπαίδεπζε, δελ εηζάγεη θακία δηάθξηζε νύηε ζέηεη 

ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνύο ή πξνϋπνζέζεηο αιιά ππαγάγεη ζηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε 

όινπο ηνπο αλήιηθνπο ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

αδηαθξίησο θαη αλεμαξηήησο ηνπ θαζεζηώηνο δηακνλήο ησλ ηέθλσλ ή ησλ γνλέσλ ή ησλ λνκίκσο 

αζθνύλησλ ηελ επηκέιεηά ηνπο. 

Παξάιιεια επηηξέπεη ηελ, ρσξίο πεξηνξηζκνύο, πξόζβαζε όισλ ησλ αλειίθσλ ππεθόσλ 

ηξίησλ ρσξώλ πνπ θνηηνύλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

ζρνιηθήο ή εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο.  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε θαηνρή ή κε άδεηαο δηακνλήο, δελ κπνξεί λα ηίζεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ εγγξαθή ή ζπκκεηνρή ησλ αλήιηθσλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο ή εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο, αλεμαξηήησο εάλ θνηηνύλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή ή δεπηεξνβάζκηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο, θαζόζνλ ηνύην αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λόκνπ. 

Άιισζηε, όπνπ σο πξνϋπόζεζε εγγξαθήο ή θνίηεζεο ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, ζε 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, απαηηείηαη ε θαηνρή ζεώξεζεο εηζόδνπ ή άδεηαο δηακνλήο, ηνύην 

πξνβιέπεηαη ξεηά ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ (άξζξα 28- 34 λ.3386/2005) 

 

 

Γ. Υοπήγηζη άδειαρ διαμονήρ ζε ςπηκόοςρ Αλβανίαρ ηων οποίων αποππίπηεηαι ή ανακαλείηαι 

Διδικό Γεληίο Σαςηόηηηαρ Ομογενούρ  

 Όπσο είλαη γλσζηό κεηαμύ ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν 

ππεθόνπ Αιβαλίαο, ηνπ νπνίνπ απνξξίθζεθε αίηεκα γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ΔΓΤΟ,  

πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο  δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ 

λ.3731/2008, είλαη ε κε άζθεζε ζε βάξνο ηνπ πνηληθήο δίσμεο γηα ρξεζηκνπνίεζε ςεπδώλ 

πιεξνθνξηώλ, πιαζηώλ ή παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, θαζώο θαη γηα δηάπξαμε απάηεο. 

 Η πιήξσζε ηεο παξαπάλσ πξνϋπόζεζεο, όπσο έρεη νξηζζεί ζηελ ππ’ αξηζ.933/2009 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε εγγξάθνπ εισαγγελικής 

αρχής ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιμοποίηση ψευδών 

πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης. 

 Γεδνκέλεο ηεο ηζρύνο ηεο  αξηζ.11726/2005 (ΦΔΚ Β’ 838)  ππνπξγηθήο απόθαζεο, ην 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθό αληηθαζίζηαηαη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία ν 

ελδηαθεξόκελνο ζα δειώλεη ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιμοποίηση 

ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης. 

 Οη ππεξεζίεο Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο  ησλ Πεξηθεξεηώλ, σο ππεξεζίεο  ζηηο νπνίεο 

απεπζύλνληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα, αλεμαξηήησο εάλ παξαιακβάλνληαη από ηηο νηθείεο ππεξεζίεο 

ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,  ππνρξενύληαη λα δηελεξγνύλ δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο, ζύκθσλα 

κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 3230/2004. 

 Ο δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο, όπσο πξναλαθέξζεθε  είλαη ππνρξεσηηθόο θαη  δηελεξγείηαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε επί ηνηο εθαηό (5%) ησλ δειώζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ακέζσο 

πξνεγνύκελν ηξίκελν. Δάλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ ππνρξεσηηθό ή άιιν έιεγρν, ελ πξνθεηκέλσ 

έιεγρν κε ηελ ππεξεζία Αιινδαπώλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο  Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, όηη δειώζεθαλ 
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ςεπδή γεγνλόηα ή απεθξύβεζαλ αιεζηλά, αλεμάξηεηα από ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.1599/1986, ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε αλαθαιείηαη.   

 Δπηπιένλ, βάζεη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ  αξηζ. 15/2009 εξκελεπηηθή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3731/2008, εγθύθιην, ην δηθαίσκα ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο  δ ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, παξαζρέζεθε, γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο  θαη ζηνπο ππεθόνπο 

Αιβαλίαο ησλ νπνίσλ αλαθιήζεθε  Δ.Γ.Τ.Ο.  Οκνίσο, παξαζρέζεθε  δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο 

ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ππόςε άξζξνπ θαη ζε όζνπο από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο είραλ 

πξνζθύγεη θαηά απνξξηπηηθήο ή αλαθιεηηθήο απόθαζεο Δ.Γ.Τ.Ο. θαη αληί ηεο  αθπξσηηθήο 

δηαδηθαζίαο, επηιέγνπλ παξαίηεζε από ηελ πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Δλ θαηαθιείδη, νη ππεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο 

πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ζα παξαιακβάλνπλ ηα  αηηήκαηα ππαγσγήο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3731/2008  θαη ζα ρνξεγνύλ 

βεβαίσζε ηύπνπ Α’, αλεμαξηήησο εάλ απηά, ζηελ παξνύζα θάζε,  δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ αξηζ.933/2009 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ θαη 

δελ εκθαλίδνληαη ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα. 

 Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο απνξξηπηηθήο ή αλαθιεηηθήο απόθαζεο Δ.Γ.Τ.Ο. από ηελ νπνία 

πξνθύπηεη όηη νη ελδηαθεξόκελνη δελ απέδεημαλ νκνγελεηαθή ηδηόηεηα θαζώο θαη όηη 

δηακέλνπλ επί ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έηε ζηελ Διιάδα   

 Αθξηβέο αληίγξαθν ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο επί ηπρόλ αζθεζείζαο αηηήζεσο 

αθπξώζεσο ηεο ζρεηηθήο απνξξηπηηθήο απόθαζεο ή ξεηή παξαίηεζε από ηα έλδηθα κέζα   

 Υπεύζπλε δήισζε όηη δελ έρεη αζθεζεί ζε βάξνο ηνπο πνηληθή δίσμε γηα ρξεζηκνπνίεζε 

ςεπδώλ πιεξνθνξηώλ, πιαζηώλ ή παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ, θαζώο θαη γηα δηάπξαμε 

απάηεο ή ηειεζίδηθε αζσσηηθή απόθαζε γηα ηε δηάπξαμε ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ  

 

                                                                                          Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

                                                                                                   Π. ΓΔΩΡΓΙΑΓΗ 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Όια ηα Υπνπξγεία 

   Γξαθεία Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ 

2.Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ. 

   α)Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

   & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

   Γ/λζε Σρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε 

    Βαζ. Σνθίαο 15 

    β)Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

    Κιάδνο Αζθάιεηαο θαη Τάμεο 

    Γ/λζε Αιινδαπώλ      

    2
Ο
 Τκήκα Οκνγελώλ – Ιζαγέλεηαο 

     Γξαθείν 1
ν
 Οκνγελώλ 

     Γ/λζε Γεκόζηαο Αζθάιεηαο      

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ  

     Γ/λζε Μεηξώνπ 

4.Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 
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   α) Γ/λζε Γ4 Γηθαηνζύλεο, Δζσηεξηθώλ Υπνζέζεσλ 

    & Schengen 

    β) Γ/λζε Δζηκνηππίαο 

5. Υπνπξγείν Απαζρόιεζεο & Κνηλ. Πξνζηαζίαο 

    α)Γ/λζε Απαζρόιεζεο  

    Τκήκα ΙΙΙ 

    Πεηξαηώο 40 

   β) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

    Γ/λζε Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο θαη Μεηξόηεηαο  

    Σηαδίνπ 29 

6. Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

7. Υπνπξγείν Γηθαηνζύλεο 

      Γ/λζε Ννκνζ. Σπληνληζκνύ Δηδ. Ννκηθώλ Υπνζέζεσλ ΔΔ 

       & Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ       

       Μεζνγείσλ 96, Αζήλα 

      Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο  

      Αι. Πάληνπ & Φξαγθνύδε 11 

      Τ.Κ. 10163, Αζήλα 

8. Υπνπξγείν Δζληθήο  Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

9.  Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

10. Σώκα Διεγθηώλ-Δπηζεσξεηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

11. Ιλζηηηνύην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΜΔΠΟ) 

12. Διιεληθή Δηαηξεία Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΔΔΤΑΑ) 

13. ΓΑΔΜ 

14. Γηθεγνξηθό Σύιινγν 

15. ΓΣΔΔ 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ 

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Γξαθείν θ. Ννκηθνύ Σπκβνύινπ 

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γηεπζύληξηαο  

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο  

 

Γ/λζε Γηνίθεζεο 

Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ηιεθηξνληθήο Δπεμ. Σηνηρείσλ 

Γ/λζε Αζηηθήο & Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο 

Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ 

Γ/λζε καο 
Όλα τα τμήματα 
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