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Α.Π. 17755/07
Προς:
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης &
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού χωρικής σας
αρμοδιότητας )

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το ζήτημα αντικειμενικής
αδυναμίας χορήγησης διαβατηρίου σε πολίτες Ουζμπεκιστάν κάτω των 16
ετών»

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, βάσει της
οποίας επιβεβαιώνεται από την Προξενική Αρχή του Ουζμπεκιστάν στην Αθήνα
αφενός αδυναμία χορήγησης ατομικών διαβατηρίων σε Ουζμπέκους πολίτες κάτω
των 16 ετών και αφετέρου δυνατότητα εγγραφής αυτών στα διαβατήρια των γονέων
τους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Eπειδή παρατηρείται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις τα υποβληθέντα σχετικά
αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής, αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες σας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.
3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007,
παρακαλούμε από τούδε και στο εξής να ακολουθείται η εξής διαδικασία.
Εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις αδειοδότησης είτε για
οικογενειακή επανένωση βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 131/2006 είτε ως μέλη
οικογένειας έλληνα ή πολίτη Ε.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 61 του ιδίου
νόμου, θα εκδίδεται η αντίστοιχη άδεια διαμονής από τις υπηρεσίες σας, η οποία θα
επικολλάται επί του διαβατηρίου ενός εκ των γονέων με την προϋπόθεση ότι
υφίσταται αντίστοιχη εγγραφή του τέκνου σε αυτό.
1

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αντίστοιχη εγγραφή του τέκνου επί του
διαβατηρίου του γονέα θα διερευνάται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με την
Προξενική Αρχή του Ουζμπεκιστάν (μέσω Γ4 Δ/νσης Υπουργείου Εξωτερικών), η
δυνατότητα μεταγενέστερης εγγραφής αυτού και μόνο σε περίπτωση αρνητικής
απάντησης θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην εγκύκλιο 30/2007 βάσει
της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 3536/2007.
Η Δ/ντρια
Α. Μαρκάκη

Κοινοποίηση

Υπουργείο Εξωτερικών
Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen
Eσωτερική Διανομή:
Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
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