
  

 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αθήνα,         10      Οκτωβρίου 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                           Α.Π.: Φ131360/19195/14 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                        

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &  

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ          

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ                     ΠΡΟΣ: 

& ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ                                                               Νοµός Χαλκιδικής  

Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 31                                                        ∆ήµος Νέας Προποντίδας 

Ταχ. Κώδικας : 10559, ΑΘΗΝΑ          Ληξιαρχείο ∆ηµοτικής Ενότητας                       

Πληροφορίες: Μ.Φούκα                                                      Μουδανιών 

Τηλέφωνο: 213 1361363                                                       Μεγ. Αλεξάνδρου 26                                

Fax: 213 1361349                                                                  Τ.Κ. 63200,  Νέα Μουδανιά 
                                                                      

 ΘΕΜΑ: «Έκδοση άδειας και τέλεσης πολιτικού γάµου αλλοδαπού πολίτη τρίτης χώρας µε 
ηµεδαπή- ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε οικειοθελή αναχώρηση πολίτη τρίτης χώρας». 
 Σχετ.: Το µε Α.Π. 121/28.07.2014 έγγραφό σας. 
             
 Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος και 

σύµφωνα µε όσα µας γνώρισε η ∆/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών   

στο από 05.09.2014 Υπηρεσιακό της Σηµείωµα, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

 

 «Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3907/2011, σε περίπτωση απόρριψης 

αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης 

ισχύοντος τίτλου διαµονής, η αρµόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του πολίτη τρίτης χώρας. 

Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης απόρριψης του αιτήµατος 

διαµονής ή ανάκλησης του τίτλου διαµονής. Στις λοιπές περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που 

διαµένουν παράνοµα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τις αρµόδιες 

αστυνοµικές αρχές (άρθρο 76 παρ.2 του ν.3386/2005). 

 Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του ιδίου νόµου που αφορά 

στην έννοια της οικειοθελούς αναχώρησης, ορίζεται ότι η απόφαση επιστροφής του πολίτη τρίτης 

χώρας, προβλέπει κατάλληλο χρονικό διάστηµα για την οικειοθελή αναχώρησή του, το οποίο 

κυµαίνεται, κατά κανόνα, µεταξύ επτά (7) και τριάντα (30) ηµερών. Το χρονικό αυτό διάστηµα 

χορηγείται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τον πολίτη τρίτης χώρας. Η 

χορήγηση προθεσµίας για την οικειοθελή αναχώρηση δεν αποκλείει τη δυνατότητα των πολιτών 

τρίτων χωρών να αναχωρήσουν  από την ελληνική επικράτεια νωρίτερα.  



  

 Η σχετική απόφαση επιστροφής µε οικειοθελή αναχώρηση επιδίδεται στον πολίτη τρίτης 

χώρας και παρέχει, κατά το χρονικό διάστηµα της προθεσµίας αναχώρησης, προσωρινό δικαίωµα 

νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα και, εφόσον αυτό προβλεπόταν από τον τίτλο διαµονής που αυτός 

τυχόν έφερε, πρόσβαση στην απασχόληση, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας (άρθρο 22 παρ.5). 

 Επιπρόσθετα, ως προς τις υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων ισχύουν τα οριζόµενα 

στο άρθρο 27 του ν.4251/2014, ήτοι του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, 

σύµφωνα µε το οποίο: ‘Οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι οργανισµοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί  και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισµοί 

κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να µην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι 

οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συµβάσεις 

και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαµονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και 

διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα’ . 

 Ρητή εξαίρεση από τις ανωτέρω διατάξεις, υφίσταται µεταξύ άλλων για τη συναλλαγή των 

πολιτών τρίτων χωρών που τελούν  υπό καθεστώς οικειοθελούς αναχώρησης µόνο για τη 

διευθέτηση εκκρεµών υποχρεώσεων που σχετίζονται µε την αναχώρησή τους από τη χώρα 

καθώς και για τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς παράτασης της 

οικειοθελούς αναχώρησής τους από τη χώρα. 

 Στη συγκεκριµένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα σχετικά επισυναπτόµενα έγγραφα, ο 

πολίτης Τουρκίας ……………………………….., διέµενε παράνοµα στην ελληνική επικράτεια, 

καθώς είχε παρέλθει το διάστηµα των 90 ηµερών που του επιτρεπόταν  να διαµείνει ανά εξάµηνο 

σε χώρο Schengen και ακολούθως εκδόθηκε σε βάρος του σχετική απόφαση επιστροφής, χωρίς 

κράτηση µε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών οικειοθελούς αναχώρησης. 

 Σε συνδυασµό µε τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος είχε βάσει του µέτρου της 

επιστροφής που του είχε επιβληθεί και της συνοδού οικειοθελούς αναχώρησης, των τριάντα (30) 

ηµερών, προσωρινό δικαίωµα διαµονής, εντός του οποίου τέλεσε γάµο µε Ελληνίδα. Το εύρος των 

δικαιωµάτων που παρέχεται στη συγκεκριµένη κατηγορία πολιτών τρίτων χωρών, ήτοι αυτών που 

τελούν υπό καθεστώς οικειοθελούς αναχώρησης, περιορίζεται κατά βάση στη διευθέτηση 

εκκρεµών υποχρεώσεων του που απορρέουν αποκλειστικά από τις περιστάσεις ενόψει της 

αποχώρησης του από την Ελλάδα. Ενδεικτικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τις περιπτώσεις 

λύσης µιας επιχείρησης ή την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς εάν υπάρχουν παιδιά που φοιτούν 

κ.ά. 

 Η περίπτωση του εν λόγω πολίτη Τουρκίας και το δικαίωµα συναλλαγής µε την αρµόδια 

υπηρεσία τέλεσης του γάµου, θα έπρεπε να ιδωθεί οµοίως υπό το ίδιο πρίσµα των ανωτέρω 

διατάξεων. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός της τέλεσης γάµου δεν του παρέχει αυτοδικαίως 

δυνατότητα διαµονής στην ελληνική επικράτεια και οφείλει να εξέλθει και να επανεισέλθει µε 



  

οµοιόµορφη θεώρηση εισόδου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 και τις 

προϋποθέσεις της αριθµ. 30825/2014 κυα. 

Τέλος θεωρούµε ότι επί του θέµατος θα πρέπει οµοίως να τοποθετηθεί το Υπουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθώς πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας που ανήκει 

ως προς το καθεστώς παραµονής του στη χώρα, στην αρµοδιότητά του».  

  

Η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 

στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις απόψεις της επί του θέµατος το 

συντοµότερο δυνατό. 

 

                                                                                                                Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

                                                                                                         

                                                                                                    ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ                                                                                     

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Υπουργείο  ∆ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών 

Π.Κανελλοπούλου 4 

Τ.Κ.101 77 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜH                                                     

∆/νση Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                               

-Τµήµα Μητρώων, ∆ηµοτολογίων & Ληξιαρχείων  

-Τµήµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου 

 (ηλεκτρονικά για ενηµέρωση) 

 

  

  

       
           


