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Προς: Περιφέρειες της χώρας
           Δ/νσεις Αλλοδαπών
           και Μετανάστευσης
           (με την παράκληση να
           κοινοποιηθεί άμεσα στους 
           ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής σας 
           αρμοδιότητας)

Εγκύκλιος αριθμ. 28

   ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 15/2009 εγκυκλίου «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 
3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)»

Σε  συνέχεια  σχετικών  ερωτημάτων  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  των  διαλαμβανομένων 
στην υπ’ αριθ. 15/2009 εγκύκλιο της υπηρεσίας  μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.3731/2008

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.3731/2008, «Η άδεια 
διαμονής – δεκαετούς διάρκειας- χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας και 
απόφαση του οργάνου που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται 
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, για ισόχρονο διάστημα, εφόσον αποδεικνύει συνεχή διαμονή 
στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη και διαθέτει πλήρη 
κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης». 

Εν προκειμένω, ως όργανο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής νοείται η υπηρεσία 
Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  της  Περιφέρειας  ή  η  Δ/νση  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνεπώς, υπήκοος τρίτης χώρας που κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από υπηρεσία 
Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  της  Περιφέρειας,  ανεξαρτήτως  εάν  η  προηγούμενη/ες  έχουν 
εκδοθεί από την Περιφέρεια ή το ΥΠΕΣ, θα υποβάλλει το αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής 
δεκαετούς διάρκειας στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας  του,  ενώ υπήκοος τρίτης 
χώρας που κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ανεξαρτήτως εάν η προηγούμενη/ες έχουν εκδοθεί από την Περιφέρεια ή το ΥΠΕΣ, 
θα υποβάλλει αντίστοιχα το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα  στην  περίπτωση  που  υπήκοος  τρίτης  χώρας  είχε  λάβει  την  τελευταία  άδεια 
διαμονής από κάποια Υ.Α.Μ. Περιφέρειας και στη συνέχεια μετέβαλε τον τόπο κατοικίας του, η 
σχετική  αίτηση  θα  υποβάλλεται  στο  Δήμο  όπου  διαμένει  σήμερα  και  θα  εξετάζεται  από  την 
αντίστοιχη Υ.Α.Μ. Περιφέρειας του Δήμου κατοικίας του.
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Β. Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 
40  του  ν.3731/2009  - Χορήγηση  άδειας  διαμονής  σε  τέκνα  υπηκόων  τρίτων  χωρών  που 
γεννιούνται στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις  διατάξεις της  περίπτωσης  β  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  40  του 
ν.3731/2008 «Η διαμονή των  ανήλικων  τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην 
Ελλάδα  από  νόμιμα  διαμένοντες  στη  χώρα  γονείς,  καλύπτεται  από  την  άδεια  διαμονής  του 
συντηρούντος μέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής τούτων».

Επιπροσθέτως η  αριθ. 15/2009, ερμηνευτική των διατάξεων του ν.3731/2008, εγκύκλιος 
της υπηρεσίας μας, σχετικά  με την εφαρμογή των ανωτέρω  αναφέρει τα ακόλουθα:

«Όλα  τα  ανήλικα  τέκνα  νόμιμα  διαμενόντων  στη  χώρα  υπηκόων  τρίτων  χωρών  που 
γεννιούνται ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, καλύπτονται από την άδεια διαμονής του γονέα με τον 
οποίο διαμένουν και από τον οποίο συντηρούνται, μέχρι να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση σε 
αυτά ατομικής  άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

Τούτο, δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών από την 
υποχρέωση κατοχής άδειας διαμονής, ούτε τους γονείς από την υποχρέωση δήλωσης στην αρμόδια 
υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της γέννησης του τέκνου, αλλά παρέχει τη δυνατότητα, 
μέχρι να υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα,  οποτεδήποτε και αν υποβληθεί τούτο και πάντως πριν 
την ενηλικίωσή τους, να μη θεωρούνται, εξ’ αιτίας της μη υποβολής αιτήματος ή της παράλειψης 
δήλωσης της γέννησής τους ως παράνομα διαμένοντα στη χώρα. 

Η διαμονή δηλαδή των γεννηθέντων στην Ελλάδα τέκνων νομιμοποιείται από την άδεια 
διαμονής του γονέα τους και μπορούν οποτεδήποτε, μέχρι την ενηλικίωσή τους, να λάβουν άδεια 
διαμονής για οικογενειακή επανένωση, ανεξαρτήτως  εάν έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν αίτηση 
χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε αυτά και ανεξαρτήτως εάν τα παιδιά γεννήθηκαν πριν 
ή μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3731/2008».

Στα  διαλαμβανόμενα  της  υπόψη  εγκυκλίου,  θεωρούμε  ότι  αποτυπώνεται  σαφώς  η 
τελολογική ερμηνεία της διάταξης, ήτοι,  η ευθεία συνάρτηση της κάλυψης της νομιμότητας της 
διαμονής  των  ανηλίκων  τέκνων,  από  την  άδεια  διαμονής  του  συντηρούντος,  με  την  υποβολή 
αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής.

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία, αντιβαίνει τόσο στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
84 του ν.3386/2005, όσο και στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του ίδιου νόμου.

Συνεπώς,   οι  αρμόδιοι  για  θέματα  υπηκόων  τρίτων  χωρών,  υπάλληλοι  των  Δήμων και 
Κοινοτήτων,  καθώς  και  οι  υπάλληλοι  των  Δ/νσεων  Αλλοδαπών  και  Μετανάστευσης  των 
Περιφερειών, θα πρέπει να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν 
τους απαλλάσσουν  από την υποχρέωση υποβολής αίτησης για χορήγηση  άδειας διαμονής στα 
ανήλικα  τέκνα  τους,  δεν  νομιμοποιούν  τη  διαμονή  των  ανήλικων  τέκνων  γενικώς  και  δεν 
υποκαθιστούν την  ατομική άδεια διαμονής που θα πρέπει  να κατέχουν όλα τα ανήλικα τέκνα 
υπηκόων  τρίτων  χωρών που  διαμένουν  στην ελληνική  επικράτεια,  με  την  άδεια  διαμονής  του 
συντηρούντος  γονέα,  αλλά,  παρέχουν  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  τη  δυνατότητα  να  δέχονται  τα 
αιτήματα και να εκδίδουν τις αντίστοιχες άδειες διαμονής, με την επιφύλαξη επιβολής προστίμου 
όπου αυτό προβλέπεται, ανεξαρτήτως του χρόνου που μεσολαβεί από τη γέννηση του τέκνου, μη 
θεωρώντας τον παρελθόντα χρόνο ως χρόνο μη νόμιμης διαμονής του ανήλικου τέκνου.

Εν προκειμένω δηλαδή, η  κάλυψη της διαμονής  των ανήλικων τέκνων από την άδεια 
διαμονής του συντηρούντος γονέα,  εκλαμβάνεται ως νόμιμη διαμονή, αποκλειστικά και μόνο  για 
το παραδεκτό  της  αίτησης και  την έκδοση της   άδειας διαμονής από την οικεία  υπηρεσία της 
Περιφέρειας. 

Σε  κάθε  άλλη περίπτωση και   προκειμένου  να  διευκολύνεται  τόσο η εξυπηρέτηση των 
τέκνων όσο και  οι  συναλλαγές  των γονέων,  για θέματα που αφορούν στα τέκνα τους,  από τις 
συναρμόδιες αρχές αλλά και η έξοδος και επανείσοδος στη χώρα των ανήλικων τέκνων, τα ανήλικα 
τέκνα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια διαμονής ή βεβαίωση  υποβολής τύπου Α’, κατά 
περίπτωση.
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Με την ευκαιρία  και  δεδομένου ότι  το τελευταίο  ιδίως  διάστημα γινόμαστε  αποδέκτες 
ερωτημάτων και αναφορών που αφορούν σε ζητήματα πρόσβασης των ανηλίκων υπηκόων τρίτων 
χωρών  στην  εκπαίδευση,  κρίνουμε  σκόπιμο  να  υπενθυμίσουμε  στους  αρμόδιους  για  θέματα 
εκπαίδευσης  φορείς, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3386/2005 «Ανήλικοι 
υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική 
σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί»

Επιπρόσθετα, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου ορίζουν ότι «Οι ανήλικοι 
υπήκοοι  τρίτων  χωρών,  που  φοιτούν  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης,  έχουν,  χωρίς 
περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας».

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι ο νόμος σχετικά με την πρόσβαση των 
ανήλικων  υπηκόων  τρίτων  χωρών  στην  εκπαίδευση,  δεν  εισάγει  καμία  διάκριση  ούτε  θέτει 
συγκεκριμένους περιορισμούς ή προϋποθέσεις αλλά υπαγάγει στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση 
όλους  τους  ανήλικους  υπηκόους  τρίτων  χωρών  που  διαμένουν  στην  ελληνική  επικράτεια, 
αδιακρίτως και ανεξαρτήτως του καθεστώτος διαμονής των τέκνων ή των γονέων ή των νομίμως 
ασκούντων την επιμέλειά τους.

Παράλληλα επιτρέπει  την,  χωρίς  περιορισμούς,  πρόσβαση όλων των ανηλίκων υπηκόων 
τρίτων χωρών που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε όλες τις δραστηριότητες της 
σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Βάσει  των παραπάνω, η κατοχή ή μη άδειας διαμονής,  δεν μπορεί  να τίθεται  σε καμία 
περίπτωση ως προϋπόθεση για την εγγραφή ή συμμετοχή των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών, 
στις  δραστηριότητες  της  σχολικής  ή  εκπαιδευτικής  κοινότητας,  ανεξαρτήτως εάν  φοιτούν στην 
υποχρεωτική ή δευτεροβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης, καθόσον τούτο αντίκειται στις διατάξεις του 
νόμου.

Άλλωστε,  όπου  ως  προϋπόθεση  εγγραφής  ή  φοίτησης  υπηκόων  τρίτων  χωρών,  σε 
εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  απαιτείται  η  κατοχή  θεώρησης  εισόδου  ή  άδειας  διαμονής,  τούτο 
προβλέπεται ρητά στις οικείες διατάξεις του νόμου (άρθρα 28- 34 ν.3386/2005)

Γ. Χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται ή ανακαλείται 
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς 

Όπως είναι γνωστό μεταξύ των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 
υπηκόου  Αλβανίας,  του  οποίου  απορρίφθηκε  αίτημα  για  χορήγηση  ή  ανανέωση  ΕΔΤΟ, 
προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις της περίπτωσης  ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 
ν.3731/2008,  είναι  η  μη  άσκηση  σε  βάρος  του  ποινικής  δίωξης  για  χρησιμοποίηση  ψευδών 
πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.

Η  πλήρωση  της  παραπάνω  προϋπόθεσης,  όπως  έχει  ορισθεί  στην  υπ’  αριθ.933/2009 
απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  εγγράφου 
εισαγγελικής  αρχής  ότι  δεν  έχει  ασκηθεί  σε  βάρος  τους  ποινική  δίωξη  για 
χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών,  πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων,  καθώς 
και για διάπραξη απάτης.

Δεδομένης  της  ισχύος  της   αριθ.11726/2005  (ΦΕΚ Β’  838)   υπουργικής  απόφασης,  το 
παραπάνω δικαιολογητικό αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην 
οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη 
για  χρησιμοποίηση  ψευδών  πληροφοριών,  πλαστών  ή  παραποιημένων  εγγράφων, 
καθώς και για διάπραξη απάτης.

Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  των Περιφερειών, ως υπηρεσίες  στις οποίες 
απευθύνονται τα σχετικά αιτήματα, ανεξαρτήτως εάν παραλαμβάνονται από τις οικείες υπηρεσίες 
των Δήμων και Κοινοτήτων,  υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3230/2004.

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος, όπως προαναφέρθηκε  είναι υποχρεωτικός και  διενεργείται σε 
τουλάχιστον  πέντε  επί  τοις  εκατό  (5%)  των  δηλώσεων  που  υποβλήθηκαν  κατά  το  αμέσως 
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προηγούμενο  τρίμηνο.  Εάν  διαπιστωθεί  κατά  τον  υποχρεωτικό  ή  άλλο  έλεγχο,  εν  προκειμένω 
έλεγχο με την υπηρεσία Αλλοδαπών του Αρχηγείου της  Ελληνικής Αστυνομίας, ότι δηλώθηκαν 
ψευδή  γεγονότα  ή  απεκρύβησαν  αληθινά,  ανεξάρτητα  από  την  επιβολή  των  κυρώσεων  της 
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται.  

Επιπλέον, βάσει των αναφερομένων στην  αριθ. 15/2009 ερμηνευτική των διατάξεων του ν. 
3731/2008, εγκύκλιο, το δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης  ζ της παραγράφου 1 
του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, παρασχέθηκε, για λόγους ίσης μεταχείρισης  και στους υπηκόους 
Αλβανίας των οποίων ανακλήθηκε  Ε.Δ.Τ.Ο.  Ομοίως, παρασχέθηκε  δικαίωμα υποβολής αίτησης 
υπαγωγής  στις  διατάξεις  του  υπόψη  άρθρου  και  σε  όσους  από  τους  ενδιαφερόμενους  είχαν 
προσφύγει  κατά  απορριπτικής  ή  ανακλητικής  απόφασης  Ε.Δ.Τ.Ο.  και  αντί  της   ακυρωτικής 
διαδικασίας, επιλέγουν παραίτηση από την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας.

Εν  κατακλείδι,  οι  υπηρεσίες  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων  εφόσον  ο  ενδιαφερόμενος 
προσκομίσει  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά,  θα  παραλαμβάνουν  τα   αιτήματα  υπαγωγής  στις 
διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008  και θα χορηγούν 
βεβαίωση τύπου Α’, ανεξαρτήτως εάν αυτά, στην παρούσα φάση,  δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ 
των δικαιολογητικών που ορίζονται με την αριθ.933/2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
δεν εμφανίζονται στο μηχανογραφικό σύστημα.

• Ακριβές  αντίγραφο της  απορριπτικής  ή  ανακλητικής απόφασης Ε.Δ.Τ.Ο.  από την οποία 
προκύπτει  ότι  οι  ενδιαφερόμενοι  δεν  απέδειξαν  ομογενειακή  ιδιότητα  καθώς  και  ότι 
διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα  

• Ακριβές  αντίγραφο  τελεσίδικης  δικαστικής  απόφασης  επί  τυχόν  ασκηθείσας  αιτήσεως 
ακυρώσεως της σχετικής απορριπτικής απόφασης ή ρητή παραίτηση από τα ένδικα μέσα  

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιμοποίηση 
ψευδών  πληροφοριών,  πλαστών  ή  παραποιημένων  εγγράφων,  καθώς  και  για  διάπραξη 
απάτης ή τελεσίδικη αθωωτική απόφαση για τη διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων 

                                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                   Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Όλα τα Υπουργεία
   Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2.Υπουργείο Εσωτερικών.
   α)Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης 
   & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
   Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
    Βασ. Σοφίας 15
    β)Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
    Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
    Δ/νση Αλλοδαπών     
    2Ο Τμήμα Ομογενών – Ιθαγένειας
     Γραφείο 1ο Ομογενών
     Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας     
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 
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     Δ/νση Μητρώου
4.Υπουργείο Εξωτερικών
   α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
    & Schengen
    β) Δ/νση Εθιμοτυπίας
5. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας
    α)Δ/νση Απασχόλησης 
    Τμήμα ΙΙΙ
    Πειραιώς 40
   β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
    Δ/νση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας 
    Σταδίου 29
6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
7. Υπουργείο Δικαιοσύνης
      Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
       & Διεθνών Οργανισμών      
       Μεσογείων 96, Αθήνα
      Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
      Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11
      Τ.Κ. 10163, Αθήνα
8. Υπουργείο Εθνικής  Παιδείας και Θρησκευμάτων
9.  Συνήγορο του Πολίτη
10. Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης
11. Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ)
12. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΕΤΑΑ)
13. ΔΑΕΜ
14. Δικηγορικό Σύλλογο
15. ΓΣΕΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
Γραφείο κας Γενικής Διευθύντριας 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης 

Δ/νση Διοίκησης
Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Δ/νση μας

  Όλα τα τμήματα
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