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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΝ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΑΞΗ 

Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΝ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ 

& ΕΛΕΓΥΟΤ 

  

Σαρ. Γ/λζε:  Δπαγγειηζηξίαο 2   

Σ.Κ. 10563, Αζήλα 

Σειέθσλν:   210 3741269 

e-mail: metanastefsi@ypes.gr  

 

   Αζήλα, 8 Ινπιίνπ 2009 

   Α.Π.: 17782/09 

 

 

 

Προς: Περιθέρειες ηης τώρας 

           Δ/νζεις Αλλοδαπών 

           και Μεηανάζηεσζης 

           (με ηην παράκληζη να 

           κοινοποιηθεί άμεζα ζηοσς  

           ΟΣΑ τωρικής ζας               

           αρμοδιόηηηας) 

 

 

 

Εγκύκλιος αριθ.  34 
 

 

   ΘΕΜΑ: Υρήζη νέων ενηύπων αιηήζεων για ηοσς σπηκόοσς ηρίηων τωρών. 

 

 

 

Όπσο ζαο είλαη γλσζηό ζηελ παξνύζα θάζε, ππάξρεη κόλνλ έλα επίζεκν έληππν αίηεζεο ην 

νπνίν εθηππώλεηαη από ην Δζληθό Σππνγξαθείν θαη ζρεδηάζηεθε γηα λα θαιύςεη ηελ αλάγθε 

ππνβνιήο αηηεκάησλ από ηνπο ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ γηα αξρηθή ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο 

άδεηαο δηακνλήο θαη πεξηιακβάλεη ηόζν ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο δηακνλήο όζν θαη ινηπά ζηνηρεία απνθιεηζηηθά ζηαηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο.  

Ωζηόζν θαηά ηε ρξήζε ηνπ ελ ιόγσ εληύπνπ παξνπζηάζηεθαλ αδπλακίεο όπσο: 

 Σν γεγνλόο όηη ην έληππν δελ εμεηδηθεύεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνύληαη, αλάινγα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αηηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

δελ έρεη λόεκα λα ππνβάιινληαη θαηά ηελ αλαλέσζε αδείαο ή θαηά ηελ αίηεζε αιιαγήο 

ζηνηρείσλ. 

 Σα απαξαίηεηα / ζεκαληηθά ζηνηρεία δελ εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλα θαη δπζρεξαίλεηαη έηζη 

ε θαηαρώξηζε θαη επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο. 

 Γελ θαιύπηνληαη όιεο νη πεξηπηώζεηο αηηήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε αίηεζε γηα 

ζεώξεζε εηζόδνπ κειώλ νηθνγέλεηαο, ε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ, ε αίηεζε 

επίζπεπζεο θ.α.  

Διιεληθή

mailto:metanastefsi@ypes.gr
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 Σν έληππν δελ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά (ζην δηαδίθηπν) νύηε πξνβιέπεηαη ε εθηύπσζή ηνπ 

κέζα από ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο αηηήζεσλ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζε πιεζώξα δήκσλ. 

 

Γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ 

παξαιαβή θαη ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ αιιά θαη ηε δηεπθόιπλζε 

ησλ ίδησλ ησλ αηηνύλησλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζρεδηάζηεθε κηα 

ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ εληύπσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από 20 Ιοσλίοσ 2009 θαη εθεμήο 

γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηηο Τπεξεζίεο Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, 

κέζσ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.  

Δηδηθόηεξα ηα λέα έληππα: 

 Καιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηθνηλσλίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο. ηελ παξνύζα επηζπλάπηεηαη εγρεηξίδην, ζην νπνίν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά όινη νη 

ηύπνη ησλ αηηήζεσλ, πνπ εθεμήο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη, θαζώο θαη νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη 

ππνβνιή απηώλ. 

 πιιέγνπλ θάζε θνξά ηελ απνιύησο απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

ππόζεζεο, ζε απόιπηε αληηζηνηρία κε ηελ θάζε θνξά ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ηελ 

κεραλνγξάθεζε ησλ ππεξεζηώλ. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν απαιιάζζεηαη ν αηηώλ από ηελ 

ππνρξέσζε θαη’ επαλάιεςε ζπκπιήξσζεο ζηνηρείσλ, γηα ηα νπνία έρεη ήδε ελεκεξώζεη ηελ 

ππεξεζία ελώ παξάιιεια θαζίζηαηαη επρεξέζηεξε ε επεμεξγαζία ηνπ αηηήκαηνο. 

 Γηαηίζεληαη ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηύνπ. Δθεμήο θάζε Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνύ κπνξεί λα 

εθηππώλεη ηηο αηηήζεηο πνπ απαηηνύληαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν 

αίηεκα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ζην ypes.gr θαη ζηελ ελόηεηα 

Μεηαλάζηεπζε       Έληππα Αηηήζεσλ (ε δηαδξνκή είλαη: http://www.ypes.gr/el/Foreigner/Forms/), 

ελώ κπνξεί λα δηαηεξεί απνζεθεπκέλα ηα πξόηππα ησλ αηηήζεσλ ζε νπνηνλδήπνηε Η/Τ ηεο 

ππεξεζίαο πξνθεηκέλνπ λα εθηππώλνληαη θάζε θνξά ηα έληππα πνπ είλαη απαξαίηεηα. Δπίζεο 

ζηελ ίδηα ελόηεηα ζα κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηηο νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ 

εληύπσλ. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε εθηύπσζε ηεο αληίζηνηρεο αίηεζεο από ηνλ ίδην ηνλ 

ελδηαθεξόκελν ππήθνν ηξίηεο ρώξαο κέζσ δηαδηθηύνπ (ζηελ παξαπάλσ ηζηνζειίδα) θαη ε 

πξνζθόκηζή ηεο ζπκπιεξσκέλεο ζηνλ αξκόδην Ο.Σ.Α., ώζηε λα απνθεύγνληαη ελδερόκελεο 

θαζπζηεξήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, νη Ο.Σ.Α., πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη θαη ιεηηνπξγνύλ ηε λέα 

έθδνζε (έθδνζε 49 ή κεγαιύηεξε) ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο αηηήζεσλ ησλ Γήκσλ, 

κπνξνύλ λα εθηππώλνπλ ηα ζρεηηθά έληππα από απηήλ, ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ζπκπιεξσζεί 

ρεηξόγξαθα από ηνλ ελδηαθεξόκελν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα έληππα εθηππώλνληαη 

ζπκπιεξσκέλα, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνύληαη ζην ζύζηεκα από ηνλ αξκόδην ππάιιειν 
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θαη ν ελδηαθεξόκελνο ή ν λόκηκνο εθπξόζσπόο ηνπ θαιείηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθό έληππν 

αίηεζεο. 

 Σα έληππα ησλ αηηήζεσλ είλαη δίγισζζα (αλαγξάθνπλ ηα απαηηνύκελα πεδία θαη ζηα 

Αγγιηθά) θαη ζπλνδεύνληαη από αλαιπηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, πέξαλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο 

θαη ζηελ Αγγιηθή, Γαιιηθή, Αιβαληθή, Ρσζηθή θαη Αξαβηθή γιώζζα. Οη Γήκνη ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνύλ παξάιιεια κε ηηο αηηήζεηο θαη ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπο αλάινγα κε ηε γιώζζα 

πνπ θαηαλνεί ν αηηώλ. 

 Θα είλαη δπλαηή ε δηαξθήο ελαξκόληζε ησλ εληύπσλ κε ηελ θάζε θνξά πθηζηάκελε 

λνκνζεζία. πλεπώο ζε πεξίπησζε κειινληηθώλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ λόκνπ ζα είλαη δπλαηή ε 

θαηάιιειε δηακόξθσζε ησλ αηηήζεσλ, ώζηε λα εμππεξεηνύλ εηδηθά ηηο πξνβιεπόκελεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

Απηνλόεην είλαη όηη ε αλσηέξσ κεηαβνιή ησλ εληύπσλ δελ επεξεάδεη θαηά θαλέλα ηξόπν 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ σο πξνο ηελ θαηάζεζε ησλ 

αηηήζεσλ θαη ηελ εθπξνζώπεζε απηώλ, γηα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14, παξ.1 ηνπ 

λ.3536/2007 θαη ηα αλαθεξόκελα ζην έγγξαθό καο 13083/22.5.2009. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ εληύπσλ κε ηα λέα ζα αξρίζεη από 

20.7.2009 θαη παξαθαινύκε γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ρσξηθήο ζαο 

αξκνδηόηεηαο γηα ηα αλσηέξσ. Δπίζεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ελόςεη ηεο πξνβιεπόκελεο 

κεηαβνιήο θαη γηα ιόγνπο νκαιήο κεηάβαζεο, ζα είλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηεκάησλ είηε κε 

ρξήζε ηνπ παιαηνύ εληύπνπ (αλ πξόθεηηαη κόλν γηα αίηεκα ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο 

δηακνλήο) είηε κε ρξήζε ελόο εθ ησλ λέσλ εληύπσλ γηα έλα κεηαβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα από 

20.7.2009 κέρξη 28.8.2009. πλεπώο εάλ ζε απηό δηάζηεκα πξνζέιζεη ζην Γήκν ππήθννο ηξίηεο 

ρώξαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο κε 

ζπκπιεξσκέλε αίηεζε παιαηνύ ηύπνπ, ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα ηελ παξαιάβεη ρσξίο 

λα ππνρξεώζεη απηόλ λα ζπκπιεξώζεη εθ λένπ ην αληίζηνηρν λέν έληππν. ε θάζε άιιε θαηεγνξία 

αίηεζεο (π.ρ. αίηεζε ελεκέξσζεο αιιαγήο θαηνηθίαο, θαηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ εγγξάθσλ 

θιπ) ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από 20.7.2009 θαη εθεμήο κόλν ηα λέα έληππα. Μεηά ηελ 28.8.2009 όια 

ηα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κε ρξήζε ηεο λέαο κνξθήο εληύπσλ, γηα όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο αηηεκάησλ. Απηνλόεην είλαη όηη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί θαη εθθξεκνύλ δελ 

ζίγνληαη θαη πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ην ζπληνκόηεξν. 
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Σέινο ην help desk ηεο ΓΑΔΜ ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ησλ ππαιιήισλ ησλ Γήκσλ θαη 

ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα δηεπθξίλεζε νπνησλδήπνηε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε θαη 

παξαιαβή ησλ εληύπσλ. 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ 

    α)Γεληθή Γξακκαηεία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

    & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

    Γ/λζε ρέζεσλ Κξάηνπο-Πνιίηε      Π.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ            

    Βαζ. νθίαο 15 

    β)Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

    Κιάδνο Αζθάιεηαο θαη Σάμεο 

    Γ/λζε Αιινδαπώλ 

    Γ/λζε Γεκόζηαο Αζθάιεηαο  

2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ  

    Γ/λζε Μεηξώνπ 

3. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ 

    Γ/λζε Γ4 Γηθαηνζύλεο, Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ 

    & Schengen 

4. Τπνπξγείν Απαζρόιεζεο & Κνηλ. Πξνζηαζίαο 

    α)Γ/λζε Απαζρόιεζεο  

    Σκήκα ΙΙΙ 

    Πεηξαηώο 40 

    β) Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

     Γ/λζε Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο θαη Μεηξόηεηαο  

     ηαδίνπ 29 

7.   πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

8.   ώκα Διεγθηώλ-Δπηζεσξεηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

9.   Ιλζηηηνύην Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΙΜΔΠΟ) 

11. ΓΑΔΜ 

12. Γηθεγνξηθό ύιινγν Αζελώλ 

13. ΓΔΔ 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα 

4. Γξαθείν θ. Ννκηθνύ πκβνύινπ 

5. Γξαθεία θθ Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

6. Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο & Ηιεθηξνληθήο Δπεμ. ηνηρείσλ 

7. Γ/λζε Οξγάλσζεο & Απινύζηεπζεο Γηαδηθαζηώλ 

8. Γ/λζε καο 

 

 


