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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

ΘΕΜΑ: Επικοινωνία με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο 

εξωτερικό. 

 

Σχετ.: Το με Α.Π. 1850/12/27.01.2012  έγγραφό μας. 

 

Με το ανωτέρω σχετικό σας δόθηκαν οδηγίες για την επικοινωνία των 

υπηρεσιών σας με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές Αρχές της χώρας μας  στο 

εξωτερικό. Συγκεκριμένα διευκρινίσθηκε ότι εάν η επικοινωνία διεξάγεται στο 

πλαίσιο αίτησης για οικογενειακή επανένωση και αφορά είτε στην αποστολή 

ερωτήματος για την διακρίβωση της οικογενειακής σχέσης, είτε στην αποστολή 

εγκριτικής απόφασης, η επικοινωνία θα διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας γίναμε αποδέκτες σχετικών 

εγγράφων και τηλεφωνικών προβληματισμών από τις υπηρεσίες σας για την 

δυνατότητα  υλοποίησης της διαδικασίας που αφορά σε αλληλογραφία για αιτήσεις 

οικογενειακής επανένωσης, καθώς στην παρούσα φάση δεν εφαρμόζεται η 

ηλεκτρονική υπογραφή των αρμοδίων οργάνων, βάσει των διατάξεων του ν. 

3979/2011. 

Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία τέθηκαν υπόψη τα 

σχετικά έγγραφα, μας ενημέρωσε ότι συμφωνεί για την επαναφορά της προϊσχύουσας 

διαδικασίας αποκλειστικά για την αλληλογραφία που αφορά σε αιτήσεις για 

οικογενειακή επανένωση. 
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Αριθ. Πρωτ. : 7295/12  

 

 

Προς : Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

της Χώρας, 

Δ/νσεις Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης. 
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Εν όψει των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι από την λήψη του παρόντος η 

σχετική αλληλογραφία  των υπηρεσιών σας με τις Πρεσβείες και τις Προξενικές 

Αρχές της Χώρας μας στην αλλοδαπή για θέματα οικογενειακής επανένωσης θα 

διενεργείται μέσω της  ΣΤ3 Δ/νσης Διεκπεραίωσης & Διπλωματικού Ταχυδρομείου 

του ΥΠ.ΕΞ., Ακαδημίας 1, Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ, ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

διαλαμβανόμενα στο ανωτέρω σχετικό.  

Η Στ3 Δ/νση Διεκπεραίωσης & Διπλωματικού Ταχυδρομείου του ΥΠ.ΕΞ., 

στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των Πρεσβειών 

και των  Προξενικών Αρχών της Χώρας μας. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

 

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

Μ. ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ 

Κοινοποίηση 

Υπουργείο Εξωτερικών, 

ΣΤ3 Διεύθυνση Διεκπεραίωσης & Διπλωματικού Ταχυδρομείου, 

Ακαδημίας 1, Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ. 

 

Εσωτερική Διανομή 

Διεύθυνσή μας 

 

 


