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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων».
Σχετ. Το με Α.Π. Φ. 13330/07.09.2012 ερώτημά σας προς την υπηρεσία μας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με τη δυνατότητα
υποβολής αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής στην Υπηρεσία σας, σε σύζυγο
Έλληνα πολίτη, κάτοχο διαβατηρίου Κοσσυφοπεδίου, το οποίο δεν αναγνωρίζεται
από τη χώρα μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Οικ. 10323/05/2005 (ΦΕΚ Β
802/13.6.2005), προβλέφθηκε η δυνατότητα επικόλλησης αδειών διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών των οποίων η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα
επί ειδικού φύλλου.
Επιπρόσθετα με το Α.Π 21936/2008 δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες για τη
διαδικασία επικόλλησης των αδειών διαμονής υπηκόων Κοσσυφοπεδίου, που ήταν
κάτοχοι νέων διαβατηρίων από τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου, το οποίο η Ελλάδα δεν
αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο κράτος, σε Φύλλα Ενιαίου Τύπου (ΦΕΤ).
Επισημαίνουμε ότι μετά την έκδοση του Π.Δ 106/2006 για την «Ελεύθερη
κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) και την αποστολή
της διευκρινιστικής εγκυκλίου αριθμ. 10/2008, εκτυπώθηκαν τα προβλεπόμενα από
την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.3386/05, έντυπα των δελτίων διαμονής και
μόνιμης διαμονής που χορηγούνται στα μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης και
Ελλήνων και απεστάλησαν στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι στην ενδιαφερόμενη
χορηγήθηκε από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, θεώρηση εισόδου
επικολλημένη σε Φ.Ε.Τ. (Φύλλο ενιαίου τύπου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

Κανονισμό (ΕΚ) 333/2002 «για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου, επί του οποίου
τίθεται η θεώρηση εισόδου, που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους
ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζομένων από το κράτος μέλος που χορηγεί το
φύλλο», θεωρούμε ότι μπορεί να υποβληθεί σχετική αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις
του άρθρου 61 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα
από την αριθμ 933/2009 Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά.
Άποψή μας είναι ότι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι
προαναφερόμενες διατάξεις, το στοιχείο της μη αναγνώρισης του διαβατηρίου
υπηκόου Κοσσυφοπεδίου, δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο χορήγησης δελτίου
διαμονής, καθώς πρόκειται περί διακεκριμένου αυτοτελούς εγγράφου, μη
επικολλημένου στο διαβατήριο, όπως προαναφέραμε, αλλά σε κάθε περίπτωση στο
πεδίο όπου καταχωρείται η υπηκοότητα θα πρέπει να αναγράφεται
KOSOVO/UNMIK.
Το Υπουργείο Εξωτερικών στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται
για τυχόν απόψεις του επί του θέματος.
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