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ΘΕΜΑ : Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας και αφορούν
ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αρχικής χορήγησης αδειών διαμονής σε υπηκόους
τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι εθνικής θεώρησης εισόδου στη χώρα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/05 « Ο υπήκοος
τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους
του νόμου αυτού, οφείλει, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου,
εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να υποβάλλει αίτηση για τη
χορήγησή της».
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Μαζί με την αίτηση χορήγησης ή
ανανέωσης άδειας διαμονής, ο αιτών πρέπει να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο
άρθρο 92 του νόμου αυτού, και να επισυνάπτει τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά
που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
Βάσει των παραπάνω, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει εντός της διάρκειας ισχύος της
θεώρησης εισόδου, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή την αίτηση με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν ορισθεί με την αριθ. πρωτ.24103/05 απόφαση του Υπουργού
ΕΣ.Δ.Δ.Α., προκειμένου να λάβουν τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης με πλήρη δικαιολογητικά, η
οποία τους καθιστά νόμιμα διαμένοντες στη χώρα έως ότου η διοίκηση αποφανθεί επί του
αιτήματός τους και τους παρέχει τη δυνατότητα να προβούν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι
υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται σ’ αυτόν, αδυνατούν να υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά, δεδομένου
ότι για την έκδοσή τους, προαπαιτούμενο είναι κάποιο στοιχείο που παρέχεται από άλλες δημόσιες
αρχές.
Επειδή οι συναρμόδιες αρχές, προκειμένου να παράσχουν τις υπηρεσίες τους αναζητούν
από τον υπήκοο τρίτης χώρας άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης με πλήρη δικαιολογητικά, με
αποτέλεσμα η διαδικασία να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά κατά την
αρχική χορήγηση άδειας διαμονής θα παραλαμβάνονται οι αιτήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών με
ελλιπή δικαιολογητικά.
Ως ελλιπή στην περίπτωση αυτή, θεωρούνται:
α. Η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος και
β. Το πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
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Στη συνέχεια, θα χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας βεβαίωση κατάθεσης ελλιπών
δικαιολογητικών, από την οποία θα προκύπτει ότι έχει υποχρέωση να προσκομίσει το ελλείπον
δικαιολογητικό μέσα σε ένα μήνα.
Με τη βεβαίωση κατάθεσης υποβολής δικαιολογητικών ο υπήκοος τρίτης χώρας, θα έχει τη
δυνατότητα να απευθύνεται στις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικό φορέα, ΟΑΕΔ )
προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες για την έκδοση του ελλείποντος δικαιολογητικού
ενέργειες.
Ακολούθως, θα το προσκομίζει στην αρμόδια αρχή και θα αντικαθίσταται η βεβαίωση με
αυτή που χορηγείται για κατάθεση πλήρους φακέλου.
Προς διευκόλυνση των συναρμόδιων υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι από τις αρμόδιες για την
παραλαβή των αιτήσεων υπηρεσίες χορηγούνται δύο τύποι βεβαιώσεων κατάθεσης
δικαιολογητικών, επί χάρτου που πληροί αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας.
Η βεβαίωση τύπου Α (χρώματος σιελ) χορηγείται όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει
καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά ενώ η βεβαίωση τύπου Β (χρώματος σομόν) όταν κατατεθούν
ελλιπή δικαιολογητικά, τα οποία έχει υποχρέωση να προσκομίσει εντός μηνός.
Στο άνω δεξιά μέρος της βεβαίωσης υφίσταται ένας μοναδικός αριθμός με πρόθεμα το
γράμμα Α ή Β αντίστοιχα.
Επίσης, στη βεβαίωση υφίσταται ένδειξη σχετικά με το αν το αίτημα αφορά αρχική
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.
Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να εξυπηρετούν τους υπηκόους τρίτων
χωρών που κατέχουν βεβαίωση ελλιπών δικαιολογητικών μόνο στην περίπτωση αρχικής
χορήγησης άδειας διαμονής και μόνο με σκοπό την έκδοση των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για τη συμπλήρωση του φακέλου (απόδοση ΑΦΜ, αναγγελία πρόσληψης,
υποβολή αίτησης σε ασφαλιστικό φορέα).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Κοινοποίηση
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια
1. Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Φορολογικών
Ελέγχων
Δ/νση Μητρώου
Τμήμα
2. Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Ι.Κ.Α
Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων
4. ΟΓΑ
Γενική Δ/νση Ασφάλισης
Εσόδων
Κλάδος Κύριας
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Ασφάλισης
Τμήμα Ασφάλισης
Αλλοδαπών
5. Ο.Α.Ε.Ε.
Δ/νση Ασφάλισης
6. ΟΑΕΔ
7. ΔΑΕΜ(με την παράκληση να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες)
Β. Αποδέκτες για ενημέρωση
1. Υπουργείο Εξωτερικών
Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& SCHENGEN
2. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
3. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
4. Περιφέρειες της χώρας

Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διοικητικής Υποστήριξης
4.Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ.Στοιχείων
5.Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
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