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ΠΡΟ:
Όπςξ μ Πίκαθαξ Απμδεθηώκ

ΘΓΜΑ: «Απόδεηλε ηςκ ζημηπείςκ ηαοηόηεηαξ αιιμδαπώκ πμιηηώκ πμο
αηημύκηαη άζοιμ»
Ακαθμνηθά με ημ ακηηθείμεκμ ημο ζέμαημξ, ζέημομε οπόρε ζαξ ηα αθόιμοζα:
Σηεκ Υπενεζία μαξ οπμβάιιμκηαη, εγγνάθςξ ή πνμθμνηθά, από Δημηθεηηθέξ
Ανπέξ, Η.Γ.Π. θαη πμιίηεξ, ενςηήμαηα, ακαθμνηθά με ηεκ απόδεηλε ηςκ ζημηπείςκ
ηαοηόηεηαξ αιιμδαπώκ πμιηηώκ πμο αηημύκηαη άζοιμ, θαηά ηηξ ζοκαιιαγέξ ημοξ
με ηε Δημίθεζε, γηα ηε δηεθπεναίςζε δημηθεηηθώκ δηαδηθαζηώκ (π.π. οπμβμιή
αίηεζεξ, παναιαβή ηειηθήξ δημηθεηηθήξ πνάλεξ θιπ), θαη΄ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ
ημο «Ηώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ» (κ. 2690/99-ΦΓΗ 45 Α΄), όπςξ ηζπύεη.
Πνμθεημέκμο κα ανζμύκ μη όπμηεξ αμθηζβεηήζεηξ θαη κα εθανμόδεηαη ε
θείμεκε κμμμζεζία θαηά εκηαίμ θαη μμμηόμμνθμ ηνόπμ, από όιε ηε Δημίθεζε, ε
Δηεύζοκζε Σπέζεςκ Ηνάημοξ-Πμιίηε δήηεζε, εγγνάθςξ, από ηε Δ/κζε
Αιιμδαπώκ ημο Κιάδμο Αζθάιεηαξ ημο Ανπεγείμο Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ ημο
Τπμονγείμο Δεμόζηαξ Σάλεξ θαη Πνμζηαζίαξ ημο Πμιίηε, ςξ θαζύιεκ ανμόδηα
Υπενεζία, ηεκ πανμπή δηεοθνηκίζεςκ ζπεηηθά με ημ πνμθύπημκ ζέμα.
Ε ςξ άκς Υπενεζία, με ζπεηηθό ηεξ έγγναθμ, μαξ γκςνίδεη ηα αθόιμοζα:

«Α) Σύμθςκα με ημ ηζπύμκ κμμμζεηηθό πιαίζημ (Π.Δ.114/2010), ημ Δειηίμ
αηηήζακημξ άζοιμ αιιμδαπμύ (γκςζηό θαη ςξ “Ρμδ Κάνηα”), ζύμθςκα με ηηξ
Δηαηάλεηξ ημο Π.Δ. 114/2010 θαη εηδηθόηενα ημο άνζνμο 10, παν.1, ζη.δ΄,
πμνεγείηαη αηειώξ ζημοξ αηημύκηεξ άζοιμ αιιμδαπμύξ από ηεκ ανμόδηα ανπή
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παναιαβήξ ηεξ αίηεζεξ αζύιμο, αμέζςξ μεηά ημκ θαζμνηζμό εμενμμεκίαξ ιήρεξ
ζοκέκηεολεξ. Σμ εκ ιόγς δειηίμ θένεη ηε θςημγναθία ημοξ θαη ημοξ επηηνέπεη
ηεκ παναμμκή ζηεκ ειιεκηθή επηθνάηεηα μέπνη ηεκ εμενμμεκία ιήρεξ
ζοκέκηεολεξ πμο ημοξ έπεη θαζμνηζηεί. Γθόζμκ πναγμαημπμηεζεί ε ζοκέκηεολε, ημ
δειηίμ ακακεώκεηαη γηα δηάνθεηα μέπνη έλη μεκώκ θαηά ηεκ θακμκηθή δηαδηθαζία, ζηηξ
δε πενηπηώζεηξ ηεξ ηαπύννοζμεξ δηαδηθαζίαξ μέπνη ηνηώκ μεκώκ, έςξ ηεκ έθδμζε
μνηζηηθήξ απόθαζεξ επί ηεξ αίηεζεξ πανμπήξ δηεζκμύξ πνμζηαζίαξ. Τμ δειηίμ
παναδίδεηαη οπμπνεςηηθά από ημκ αηημύκηα ζηεκ ανμόδηα Υπενεζία θαηά ηεκ
επίδμζε ζε αοηόκ ηεξ μνηζηηθήξ απόθαζεξ επί ημο αηηήμαηόξ ημο θαη εκ ζοκεπεία
θαηαζηνέθεηαη, ζοκηαζζόμεκμο πνμξ ημύημ ζπεηηθμύ πναθηηθμύ. Ιε ακηίζημηπμ
δειηίμ εθμδηάδμκηαη θαη ηα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ ημο αηημύκημξ. Δεκ πμνεγείηαη ημ
πνμακαθενόμεκμ δειηίμ, όηακ μ αηηώκ θναηείηαη ή όζμ δηανθεί ε ελέηαζε ηεξ
αίηεζεξ πμο έπεη οπμβιεζεί ζηα ζύκμνα.
Σε πενίπηςζε πνμζθόμηζεξ ηέημημο Δειηίμο, ημο μπμίμο ε ηζπύξ δεκ έπεη
ιήλεη, μη οθηζηάμεκεξ οπενεζίεξ επηθμηκςκμύκ απεοζείαξ με ηεκ ανμόδηα
αζηοκμμηθή ανπή έθδμζεξ ή ακακέςζεξ, πνμθεημέκμο δηαπηζηςζεί εάκ μ
αιιμδαπόξ απμιαμβάκεη ηςκ δηθαηςμάηςκ πμο ημο πανέπμκηαη από ηεκ εθθνεμμύζα
δηαδηθαζία αζύιμο, ήημη ηε κμμημόηεηα ηεξ παναμμκήξ ημο ζηε πώνα.
εμεηώκεηαη, όηη μη θάημπμη ημο εηδηθμύ δειηίμο αηηήζακημξ άζοιμ
αιιμδαπμύ, εθόζμκ αοηό είκαη ζε ηζπύ, δεκ δύκαηαη κα απειαζμύκ θαη δηαμέκμοκ
ζηεκ πώνα μαξ με θαζεζηώξ “οπό ακμπή“ (δεκ είκαη μόκημα δηαμέκμκηεξ ζηε πώνα
μαξ -ημ αίηεμά ημοξ γηα πμνήγεζε αζύιμο είκαη οπό ελέηαζε, δεκ έπεη εθδμζεί
ζπεηηθή απόθαζε επί αοημύ πμο κα ημοξ θαζηζηά μόκημα δηαμέκμκηεξ ζ΄ αοηή).
Σμ εηδηθό δειηίμ αηηήζακημξ άζοιμ αιιμδαπμύ (νμδ θάνηα) δεκ απμηειεί άδεηα
δηαμμκήξ.
Β) Σημοξ δηθαημύπμοξ θαζεζηώημξ δηεζκμύξ πνμζηαζίαξ, επηθμονηθήξ
πνμζηαζίαξ θαη παναμμκήξ γηα ακζνςπηζηηθμύξ ιόγμοξ, θαζώξ θαη ζηα μέιε ηςκ
μηθμγεκεηώκ ημοξ πμνεγείηαη από ηηξ ανμόδηεξ ανπέξ παναιαβήξ ή /θαη ελέηαζεξ
ημο ηόπμο θαημηθίαξ ημοξ, ημ έκηοπμ (ιεοθμύ πνώμαημξ ) “ΑΔΓΙΑ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤ”, ζημ ελώθοιιμ ημο μπμίμο ηίζεηαη ε ακάιμγε
έκδεηλε, ακάιμγα με ημ θαζεζηώξ παναμμκήξ:
1) Aκαγκςνηζμέκμξ πνόζθογαξ.
2) Γπηθμονηθή πνμζηαζία.
3) Παναμμκή γηα ακζνςπηζηηθμύξ ιόγμοξ.
Ε δηάνθεηα ηζπύoξ ηεξ πνμακαθενόμεκεξ άδεηαξ παναμμκήξ γηα ημοξ
πνόζθογεξ θαη ηα ηοπόκ μέιε ηεξ μηθμγέκεηάξ ημο είκαη πέκηε (5) έηε. Ε δηάνθεηα
ηζπύoξ ηεξ άδεηαξ παναμμκήξ γηα ημοξ δηθαημύπμοξ επηθμονηθήξ πνμζηαζίαξ είκαη
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δύμ (2) έηε θαη γηα ημοξ δηθαημύπμοξ παναμμκήξ γηα ακζνςπηζηηθμύξ ιόγμοξ είκαη
έκα (1) έςξ θαη δύμ (2) έηε.
Τα δηθαηώμαηα ηςκ ακαγκςνηζμέκςκ πνμζθύγςκ, ηςκ δηθαημύπςκ
επηθμονηθήξ πνμζηαζίαξ θαζώξ θαη ηςκ δηθαημύπςκ παναμμκήξ γηα ακζνςπηζηηθμύξ
ιόγμοξ, πενηγνάθμκηαη ζηα άνζνα 20 έςξ 34 (Ηεθάιαημ Δ΄) ημο Π.Δ.96/2008 θαη
είκαη ηα αθόιμοζα:
- Πνμζηαζία από ηεκ απέιαζε.
- Γκεμένςζε (πνόζβαζε ζε πιενμθμνίεξ ζε γιώζζα πμο θαηακμμύκ, ζπεηηθά
με ηα δηθαηώμαηα θαη ηηξ οπμπνεώζεηξ ημοξ).
- Δηαηήνεζε ηεξ μηθμγεκεηαθήξ εκόηεηαξ
- Άδεηεξ δηαμμκήξ.
- Ταληδηςηηθά έγγναθα.
- Πνόζβαζε ζηεκ απαζπόιεζε.
- Πνόζβαζε ζηεκ εθπαίδεοζε.
- Ημηκςκηθή ανςγή.
- Ζαηνηθή πενίζαιρε.
-Αζοκόδεοημη ακήιηθμη (εθπνμζώπεζε αοηώκ, θάιορε ακαγθώκ, ελαζθάιηζε
δηαμμκήξ, πνμζπάζεηα εκημπηζμμύ μειώκ ηεξ μηθμγέκεηάξ ημο)
- Πνόζβαζε ζε θαηάιομα.
- Γιεύζενε θοθιμθμνία.
- Πνόζβαζε ζε οπενεζίεξ θμηκςκηθήξ έκηαλεξ θαη
- Γπακαπαηνηζμόξ (ζοκδνμμή ζε όζμοξ επηζομμύκ κα επακαπαηνηζζμύκ)».

οκεπώξ, ηα πνμακαθενόμεκα έγγναθα, ήημη ημ Δειηίμ αηηήζακημξ άζοιμ
αιιμδαπμύ θαζώξ θαη ε Άδεηα παναμμκήξ αιιμδαπμύ, εθόζμκ πιενμύκ ηηξ θαηά
ηα ακςηένς πνμϋπμζέζεηξ, πνέπεη κα γίκμκηαη δεθηά από ηηξ Δημηθεηηθέξ
Ανπέξ θαη ηα ΚΓΠ ηεξ Υώναξ γηα ηεκ απόδεηλε ηςκ ζημηπείςκ ηεξ ηαοηόηεηαξ
ηςκ αιιμδαπώκ πμιηηώκ, θαηά ηε δηεθπεναίςζε ηςκ δημηθεηηθώκ δηαδηθαζηώκ
πμο πνμβιέπμκηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ημο «Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ»
(π.π. οπμβμιή αηηήζεςκ πνμξ ηε Δημίθεζε, επηθύνςζε ακηηγνάθςκ, βεβαίςζε
ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ).
Τέιμξ, απμζηέιιεηαη ημ ζπεηηθό έγγναθμ ηεξ Δ/κζεξ Αιιμδαπώκ ημο
Ανπεγείμο Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ ημο Υπμονγείμο Δεμόζηαξ Τάλεξ θαη Πνμζηαζίαξ
ημο Πμιίηε με ηα επηζοκαπηόμεκα ζε αοηό δείγμαηα ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ πμο
πμνεγμύκηαη ζημοξ ακαθενόμεκμοξ αιιμδαπμύξ.
Οη Δηεοζύκζεηξ Δημηθεηηθμύ ηςκ Τπμονγείςκ παναθαιμύκηαη κα
γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθύθιημ αοηή ζε όιμοξ ημοξ θμνείξ ημο δεμόζημο ημμέα πμο
επμπηεύμοκ.
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Γπίζεξ, μη Δηεοζύκζεηξ Δημίθεζεξ ηςκ Απμθεκηνςμέκςκ Δημηθήζεςκ
παναθαιμύκηαη κα γκςζημπμηήζμοκ ηεκ εγθύθιημ αοηή ζε όιμοξ ημοξ θμνείξ ημο
δεμόζημο ημμέα πμο επμπηεύμοκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ ΟΤΑ α΄ θαη β΄
βαζμμύ ηεξ πςνηθήξ ημοξ ανμμδηόηεηαξ.
Γηα κα επηηεοπζεί μ ζθμπόξ ηεξ πανμύζαξ εγθοθιίμο, ζθόπημμ είκαη κα
ιάβμοκ γκώζε ημο πενηεπμμέκμο ηεξ όιμη μη οπάιιειμη, ηδηαίηενα δε εθείκμη πμο
έπμοκ ςξ απμζημιή ηεκ ελοπενέηεζε ηςκ πμιηηώκ.
Σαξ γκςνίδμομε όηη ε πανμύζα εγθύθιημξ έπεη θαηαπςνηζζεί ζημ δηθηοαθό
ηόπμ ηεξ Υπενεζίαξ μαξ: www.ydmed.gov.gr.
Ε Δηεύζοκζε Σπέζεςκ Ηνάημοξ-Πμιίηε ηεξ Γεκηθήξ Δηεύζοκζεξ
Δημηθεηηθήξ Ονγάκςζεξ θαη Δηαδηθαζηώκ ημο Υπμονγείμο Δημηθεηηθήξ
Ιεηαννύζμηζεξ θαη Ειεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ παναμέκεη ζηε δηάζεζή ζαξ γηα
θάζε πεναηηένς δηεοθνίκηζε θαη ζοκενγαζία.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΑΝΙΣΑΚΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ Α΄ (με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ):
1. Όια ηα Υπμονγεία
- Γναθεία θ. θ. Υπμονγώκ, Ακαπιενςηώκ Υπμονγώκ, Υθοπμονγώκ
- Γναθεία θ. θ. Γεκηθώκ θαη Γηδηθώκ Γναμμαηέςκ
- Δηεοζύκζεηξ Δημηθεηηθμύ
2. Όιεξ ηηξ Ακελάνηεηεξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ
3. Όιεξ ηηξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημηθήζεηξ ηεξ Φώναξ
- Δηεοζύκζεηξ Δημίθεζεξ
4. Όια ηα Η.Γ.Π. ηεξ Φώναξ.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ Β΄(με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ):
1. Γεκηθό Γπηζεςνεηή Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ
Θ. Ηεθηζίαξ 1-3 & Αιελάκδναξ,
Τ.Η. 115 23, Αζήκα.
2. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Γιεγθηώκ Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ
Σογγνμύ 60, Τ.Η. 117 42, Αζήκα.
3. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Γιεγθηώκ Υπμονγείμο Ιεηαθμνώκ & Γπηθμηκςκηώκ
Ακζίμμο Γαδή 4 & Φν. Θαδά,
Τ.Η. 101 91, Αζήκα.
4. Σώμα Γπηζεςνεηώκ Υπενεζηώκ Υγείαξ θαη Πνόκμηαξ
Πεηναηώξ 205, Τ.Η. 118 53, Αζήκα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Υπμονγείμ Δεμόζηαξ Τάλεξ θαη Πνμζηαζίαξ ημο Πμιίηε
Ανπεγείμ Γιιεκηθήξ Αζηοκμμίαξ
Ηιάδμξ Αζθάιεηαξ
- Δηεύζοκζε Αιιμδαπώκ
(ζπεη. ημ αν. πνςη. 1016/6-338633/11-4-2013)
Π. Ηακειιμπμύιμο 4, Τ.Η. 101 77, Αζήκα.
2. Υπμονγείμ Γζςηενηθώκ
Γεκηθή Γναμμαηεία Πιεζοζμμύ θαη Ημηκςκηθήξ Σοκμπήξ
Γεκηθή Δηεύζοκζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Πμιηηηθήξ
- Δηεύζοκζε Ιεηακαζηεοηηθήξ Πμιηηηθήξ
Γοαγγειηζηνίαξ 2, Τ.Η. 105 63, Αζήκα.
ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ):
1. Γναθείμ θ. Υπμονγμύ
2. Γναθεία θ. Υθοπμονγμύ
3. Γναθείo θ. Γεκηθμύ Γναμμαηέα
4. Γναθεία θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Γεκηθώκ Δηεοζύκζεςκ
5. Γναθεία θ.θ. Πνμσζηαμέκςκ Δηεοζύκζεςκ
6. Δηεύζοκζε Ειεθηνμκηθήξ Γπελενγαζίαξ Σημηπείςκ.
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(απμζημιή ζηε δηεύζοκζε webupload@ydmed.gov.gr με ηεκ πανάθιεζε γηα ηε
δεμμζίεοζε ηεξ πανμύζαξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Υπενεζίαξ ζημ πεδίμ: «Δημηθεηηθή
Μεηαννύζμηζε/πέζεηξ Κνάημοξ-Πμιίηε/Θέμαηα Κώδηθα Δημηθεηηθήξ
Δηαδηθαζίαξ»).

