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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση θεωρήσεων σε κατόχους Κοσοβαρικών διαβατηρίων». 
Σχετ. 1. Το µε Α.Π. 72265/3.11.2014 έγγραφό σας. 
         2. Το µε ΑΠ 10346/2014 έγγραφο του Υπ.Εξωτερικών 
 
 Κατόπιν ενηµέρωσης µε το υπ.αριθµ.2 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου 
Εξωτερικών, σας γνωρίζουµε ότι από 20 Μαρτίου 2014, όλες οι συναρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών (διπλωµατικές και προξενικές αρχές), του 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη, καθώς επίσης του 
Υπουργείου µας και των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, θα πρέπει να 
θέτουν αυτοκόλλητα έντυπα (ΕΑΘΕ, άδειες διαµονής), σφραγίδες, καθώς και κάθε 
άλλη τυχόν καταχώρηση, επί των διαβατηρίων (κοινών, υπηρεσιακών και 
διπλωµατικών) του Κοσόβου, διακόπτοντας την µέχρι τώρα ισχύουσα πρακτική που 
ακολουθείται (επικόλληση επί ειδικού φύλλου). 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στο σχετικό έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών, τα ανωτέρω δεν συνιστούν αναγνώριση του Κοσόβου 
εκ µέρους της Ελλάδας, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο της σταθερής ελληνικής 
επιδίωξης για ενσωµάτωση του συνόλου των ∆υτικών Βαλκανίων στις ευρωπαϊκές 
δοµές, µέσω και της διευκόλυνσης των οικονοµικών και λοιπών ανταλλαγών των 
ενδιαφεροµένων µε τη χώρα µας. 

Ως εκ τούτου, και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σε περιπτώσεις που 
εκκρεµεί στις Υπηρεσίες σας η έκδοση σχετικών αδειών διαµονής πολιτών Κοσόβου, 
αυτές θα επικολλούνται στα διαβατήρια των ενδιαφεροµένων και όχι επί ειδικού 
φύλλου. Παράλληλα, στην περίπτωση που προσέλθουν στις υπηρεσίες σας κάτοχοι 
διαβατηρίων Κοσόβου στους οποίους έχετε χορηγήσει άδειες διαµονής, µε το αίτηµα 
αυτές να επανεκδοθούν, ώστε να επικολληθούν επί του διαβατηρίου τους, 
παρακαλείσθε όπως προβαίνετε στις απαραίτητες ενέργειες. 
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