Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ. Πρωτ: οικ. 2878/14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
αχ. Δ/νση:

Ευαγγελιστρίας 2

Ταχ. Κώδικας:

105 63

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα : Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
Σχετ: Η αριθ. 1/2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
Σας γνωρίζουμε ότι για λόγους που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών
και στην καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης που πρόσφατα μετεξελίχθηκαν σε υπηρεσίες μιας στάσης, το
Υπουργείο
Εσωτερικών
προωθεί
στη
Βουλή
νομοθετική ρύθμιση, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας και λήγουν από 1.01.2014 έως και 30.04.2014, παρατείνεται αυτοδικαίως επί
πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής
διαπιστωτικής πράξης. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο
πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος της σχετικής άδειας διαμονής είναι νόμιμα
διαμένων στην ελληνική επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης της ισχύος των ως άνω
αδειών διαμονής δύναται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης εφ’ όσον
τεκμηριώνεται σπουδαίος λόγος».
Μέχρι την ψήφιση της ως άνω ρύθμισης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τις υπηρεσίες σας
και τους φορείς που εποπτεύετε, προκειμένου να συναλλάσσονται με τους πολίτες τρίτων
χωρών που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της παραπάνω διάταξης και να προβαίνουν στις
οφειλόμενες ενέργειες, ανεξαρτήτως της λήξης της άδειας διαμονής τους.
Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, επισημαίνουμε ότι οι ως άνω πολίτες τρίτων χωρών
θεωρούνται νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και κατά το συγκεκριμένο διάστημα δεν θα πρέπει να
εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής, εξαιτίας της λήξης της άδειας διαμονής. Είναι αυτονόητο ότι
τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται αν υφίστανται άλλοι λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την
έκδοση απόφασης επιστροφής.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση που αφορά σε
ειδικότερα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Λ. Γρηγοράκος
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Πίνακας Αποδεκτών
1. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκ. Διακυβέρνησης
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
3. Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Μητρώου
4. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& Schengen
5. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
α) Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29
6. Υπουργείο Υγείας
7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
8. ΟΑΕΔ
9. ΟΓΑ
10. ΙΚΑ
-Δ/νση Ασφάλισης- Εσόδων
-Τμήμα Ειδικών Θεμάτων
11. ΣΕΠΕ
12. ΟΑΕΕ
13. Συνήγορο του Πολίτη
14. ΔΑΕΜ
15. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
16. ΕΔΑΜ
Κοινοποίηση
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Εσωτερική Διανομή
Δ/νση ΜΗΕΣ
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