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Προς: Tις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της
Χώρας
α. Γεν. Δ/νσεις Εσωτερικής Λειτουργίας
β. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Κοινωνικών Υποθέσεων
(με την παράκληση να μεριμνήσουν για την
κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου στα
Τμήματα Πολιτογράφησης και Αστικής
Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης που
υπάγονται στην αρμοδιότητά τους)

(αποστολή
ταχυδρομείου)

μέσω

ηλεκτρονικού

Εγκύκλιος αριθ. 56
ΘΕΜΑ: Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής
διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση
αλλοδαπών.
Α. Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 130181/25843/11-11-2014 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3142 Β΄) προστέθηκε στους τίτλους οριστικής
διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση
αλλοδαπών με τις τακτικές διατάξεις και η άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, ως
ακολούθως:
«Άρθρο 5 του ΚΕΙ:
1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση
πρέπει:
………………………………………………………………………………………
…….
ε. Να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:
………………………………………………………………………………………
……..
αζ) άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 108 του N. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄)».
1

ΑΔΑ: 6ΞΨΨΝ-ΜΙΗ

Β. Στις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 138 του Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης (N. 4251/2014 - ΦΕΚ 80 Α΄) ορίζεται ότι “όπου στις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3386/2005,
σε ρυθμίσεις ενσωμάτωσης Οδηγιών της ΕΕ και σε κανονιστικές πράξεις που
εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 3386/2005, εννοούνται εφεξής οι κατά
περιεχόμενο αντίστοιχες ρυθμίσεις του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης”.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις αα
και αγ του υπό στοιχείο ε της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΕΙ τίτλοι νόμιμης
διαμονής εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης, ως αποδεκτοί τίτλοι προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση πολιτογράφησης με τις τακτικές
διατάξεις νοούνται και οι ακόλουθοι:
α. Άρθρο 5, παρ. 1ε, περ. αα: άδεια επί μακρόν διαμένοντος, που χορηγείται
κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄)
και
β. Άρθρο 5, παρ. 1ε, περ. αγ: δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής που χορηγείται
σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη κατ` εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 82 και 83 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α) ή σε γονείς ημεδαπών κατ`
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 87 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄).
Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία ή
διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ε. ΣΥΡΙΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΑΕΜ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής
3. Γεν. Δ/νση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής
4. Δ/νση Ιθαγένειας
5. Διεύθυνση Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
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