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Σχετ.: Το αριθ. 079457/06.06.2007 έγγραφό σας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε το αριθ. 

2707.07.2.2/11.05.2007 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφορικά με την 

διαδικασία ενημέρωσης πληρεξουσίων δικηγόρων υπηκόων τρίτων χωρών, έχουμε να 

παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. 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 πως «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». 

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι και για την ενημέρωση του 

υπηκόου τρίτης χώρας, σχετικά με την πορεία του φακέλου του, 

απαιτείται σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση, ανάλογη αυτής που 

απαιτείται για την κατάθεση αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας 
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διαμονής χωρίς περιορισμό της ιδιότητας του εξουσιοδοτούμενου 

προσώπου. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι η πρόταση του Συνηγόρου 

του Πολίτη, για την χορήγηση στον πληρεξούσιο δικηγόρο ακριβούς 

αντιγράφου του πληρεξουσίου του δικηγόρου κατά τον χρόνο κατάθεσης 

της αίτησης, το οποίο αυτός θα εμφανίζει κάθε φορά που αιτείται 

παροχής πληροφοριών, είναι δυνατή, εφόσον ζητήσει τούτο ο 

πληρεξούσιος δικηγόρος και με την προϋπόθεση ότι στην εξουσιοδότηση 

θα αναφέρεται ρητώς ότι αυτή δίδεται και για την παρακολούθηση της 

πορείας του σχετικού φακέλου του. 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ 

 

Κοινοποίηση 

1. Συνήγορο του Πολίτη, 

Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, ΑΘΗΝΑ. 

2. Περιφέρειες της Χώρας, 

Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & 

Μετανάστευσης. 

 

Εσωτερική Διανομή 

Διεύθυνσή μας 


