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Θέμα:«Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.265/2010». 

Σχετ: Το με ΑΠ 17558/29.7.2010 έγγραφό μας. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ενημερώθηκαν οι Υπηρεσίες σας αναφορικά 

με την εφαρμογή του εν θέματι Κανονισμού και την καθιέρωση χορήγησης θεωρήσεων 

μακράς διαρκείας (τύπου D), των οποίων η περίοδος ισχύος μπορεί πλέον να είναι μέχρι ένα 

έτος, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας να μπορεί να ταξιδεύει σε άλλα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους 

που ισχύουν για τον κάτοχο άδειας διαμονής, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ως προς τα 

ακόλουθα θέματα: 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα το άρθρο 11 του ν.3386/05, ο υπήκοος 

τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, οφείλει μετά την είσοδό 

του στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου να υποβάλει αίτηση στο Δήμο 

του τόπου κατοικίας του.  

 

Κατά συνέπεια και με βάση τη ρύθμιση του νέου Κανονισμού, υπήκοοι τρίτων χωρών που 

εισέρχονται στην Ελλάδα ως κάτοχοι της ανωτέρω θεώρησης μακράς διαρκείας, διαμένουν 

νόμιμα στη χώρα βάσει αυτής και επιτρέπεται να καταθέσουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας 

διαμονής οποτεδήποτε στο πλαίσιο ισχύος της, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

του ν.3386/05. 

 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η θεώρηση εισόδου δεν παρέχει αυτοδικαίως περαιτέρω 

δικαιώματα στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, πέραν της δυνατότητας να διαμένει 

νόμιμα στην Ελλάδα και να ταξιδεύει στο χώρο Σένγκεν και, ως εκ τούτου, αυτός θα πρέπει 

να καταθέσει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής και εφόσον εφοδιαστεί με την 

προβλεπόμενη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (τύπου Α’), θα μπορεί να απολαμβάνει των 

δικαιωμάτων που του παρέχει η αντίστοιχη κατηγορία της άδειας διαμονής (π.χ. εργασία, 

κά.). 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 

καταχρηστικής εφαρμογής του Κανονισμού, οι αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας στο 
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εξωτερικό, κατά τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου συστήνουν στους ενδιαφερόμενους να 

μην καθυστερούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής, μετά την είσοδό 

τους στην Ελλάδα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται, κά. Ομοίως, οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες των Δήμων της χώρας θα πρέπει να παρέχουν σχετική πληροφόρηση στους 

υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατάθεσης αιτήματος για 

χορήγηση άδειας διαμονής λίγο πριν την εκπνοή της ισχύος της θεώρησης εισόδου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε το παρόν έγγραφο στους Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας. 

 

              Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

 

                                                                                                              Κ. Κιντής 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Υπ.Εξωτερικών 

Γ4 Δ/νση ΔΕΥ και Σένγκεν 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Γεν.Γραμματέα Πληθυσμού και Κοιν.Συνοχής 

2. Γραφείο Γεν.Δ/ντή Μετ/κής Πολιτικής και Κοιν.Ένταξης 

3. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

       Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου 

 


