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Προς:
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης
χορήγησης- ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από
δικηγόρους»
Σχετ: Το με Α.Π. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009 έγγραφο της Δ/νσης Σχέσεων
Κράτους -Πολίτη
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο αποσαφηνίζεται η εκπροσώπηση των
πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους και δεδομένης της ισχύος των διατάξεων του
νόμου 3386/2005 « Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», θεωρούμε σκόπιμο να παρέχουμε τις ακόλουθες
διευκρινίσεις, αναφορικά με θέματα που αφορούν στην εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων
χωρών.
Ειδικότερα:
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3386/05, όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 14 του ν. 3536/07 και
ισχύουν, ορίζουν ότι: «Με την επιφύλαξη της καθιέρωσης του αυτοτελούς εγγράφου, η
υποβολή αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ή για κάθε ανανέωση αυτής μπορεί
να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του
από πληρεξούσιο δικηγόρο, είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η
πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς από αστυνομική αρχή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική
πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος αποκλειστικώς από αστυνομική αρχή και με τη προϋπόθεση τήρησης της
παραγράφου 1 του άρθρου 84 του νόμου αυτού».
Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις καθορίζονται ειδικώς οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης των
υπηκόων τρίτων χωρών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης διαμονής .

Η εκπροσώπηση αυτή, ειδικότερα κατά την κατάθεση αίτησης για χορήγηση ή
ανανέωση άδειας διαμονής μπορεί να γίνει και από πληρεξούσιο δικηγόρο με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής αποκλειστικώς από αστυνομική αρχή. Η ειδική αυτή ρύθμιση, η
οποία παρεκκλίνει από τις λοιπές γενικές και προγενέστερες ρυθμίσεις , τόσο του Ν.2690/99
όσο και του ΝΔ 3026/54, θεσπίστηκε προκειμένου να διασφαλίζεται η πραγματική παρουσία
των αιτούντων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, δεδομένου ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3386/05, όπως ισχύει, δεν είναι δυνατή η χορήγηση αδειών διαμονής
πριν την είσοδο των ενδιαφερομένων στη Χώρα μας .
Ενόψει του ανωτέρω εδικού σκοπού και με την παραδοχή, ότι

οι ειδικότερες

διατάξεις κατισχύουν κάθε άλλης προγενέστερης γενικής, τα αναφερόμενα στο αριθμ.
ΔΙΣΚΠ/Φ.18/11853/6-5-2009 έγγραφό μας δεν καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις υπηκόων
τρίτων χωρών, κατά τη διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής .
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