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ΘΔΜΑ: Υπ’ αξ. 52 εγθύθιηνο ηεο Γ/λζεο Ηζαγέλεηαο ηνπ Υπ. Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ:Β4ΜΒΝ-ΕΜ1)
ΥΔΣ.: Ζ από 20-02-2013 εγθύθιηνο ηεο Γ/λζεο Αιινδαπώλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζκ. 4000/3/10-πβ΄/14-11-2012 ΚΥΑ
«Παξακνλή θαη εξγαζία νκνγελώλ από Αιβαλία».
Σε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξ. 52 εγθπθιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ
λ.3838/2010, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα εμήο:
Βάζεη ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, ηα Δηδηθά Γειηία Ταπηόηεηαο Οκνγελνύο (ΔΓΤΟ) πνπ
έιεμαλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλσηέξσ ΚΥΑ απνθηνύλ ηζνδύλακε ηζρύ κε ηα
ΔΓΤΟ πνπ κεηαηξάπεθαλ απηνκάησο ζε ανξίζηνπ δηάξθεηαο. Σπλεπώο, νη αηηήζεηο
πνιηηνγξάθεζεο ησλ νκνγελώλ από Αιβαλία πνπ είλαη θάηνρνη ΔΓΤΟ κε εκεξνκελία
ιήμεο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ΚΥΑ θαη έρνπλ ήδε ππνβάιεη νπνηεδήπνηε αίηεκα
πνιηηνγξάθεζεο, ζα εμεηάδνληαη θαλνληθά. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ην
αθξηβέο αληίγξαθν απηνύ ηνπ ΔΓΤΟ, πνπ ηεξείηαη ζηνλ νηθείν θάθειν. Γελ απαηηείηαη
ζηε

πεξίπησζε

απηή,

πξνζθόκηζε

λένπ

δειηίνπ

ή

ε

βεβαίσζε

θαηάζεζεο

δηθαηνινγεηηθώλ γηα αλαλέσζε ηνπ δειηίνπ, εθηόο θαη αλ έρνπλ πξνθύςεη ζην κεηαμύ ή
πξνθύςνπλ κέρξη ηελ νξθσκνζία, ιόγνη αλάθιεζήο ηνπ, ή απαηηείηαη ε έθδνζε λένπ
ΔΓΤΟ (θπξίσο ιόγσ κεηαβνιήο νλνκαηεπσλπκηθώλ ζηνηρείσλ, ή πξνθεηκέλνπ γηα
γπλαίθεο, ιόγσ κεηαβνιήο επσλύκνπ κεηά από γάκν ή δηαδύγην). Σε πεξίπησζε όκσο
πνπ ν ίδηνο ελδηαθεξόκελνο πξνζθνκίζεη λέν ΔΓΤΟ πνπ ελδηακέζσο ηνπ έρεη
ρνξεγεζεί, ηόηε ε δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ην λέν ΔΓΤΟ (ρσξίο
λα απαηηείηαη ε εθ λένπ απηεπάγγειηε ππνβνιή εξσηήκαηνο γηα ιόγνπο δεκόζηαο θαη
εζληθήο αζθάιεηαο).
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Σην πιαίζην εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ πνιηηνγξάθεζεο νκνγελώλ από Αιβαλία κε ην
άξζξν 23 ηνπ λ.3838/2010, δεν είναι σποτρεωηική η ανανέωζη ηης Άδειας
Γιαμονής Δνιαίοσ Σύποσ (ΑΓΔΣ) ούηε και η επικόλληζη ασηής ζε ιζτύον
διαβαηήριο

ηοσ

αιηούνηος,

γεγνλόο

πνπ

πξνθύπηεη

από

ηα

απαηηνύκελα

δηθαηνινγεηηθά βάζεη ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ θαζώο θαη ηελ παγίσο αθνινπζνύκελε
πξαθηηθή (βι. εηδηθόηεξα ηελ εγθύθιην ππ’ αξηζκ. 52 ηεο Γηεύζπλζεο Ηζαγέλεηαο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ).
Σεκεηώλεηαη όηη σο δηαδηθαζία πνιηηνγξάθεζεο ε νπνία κπνξεί λα νινθιεξσζεί βάζεη ησλ
αλσηέξσ νδεγηώλ, ελλνείηαη ηόζν ε εμέηαζε ησλ ηππηθώλ θαη νπζηαζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ, όζν
θαη ε έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο, θαζώο θαη όιεο νη επηκέξνπο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
αθνινπζνύλ απηή (δεκνζίεπζε πεξίιεςεο, νξθσκνζία, εγγξαθή ζε δεκνηνιόγην/κεηξών
αξξέλσλ).
Τέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πιεξνθνξηαθό
ζύζηεκα ηεο ηζαγέλεηαο, ε ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο γηα ηνπο ιόγνπο δεκόζηαο ηάμεο θαη
αζθάιεηαο θαζώο θαη ε απάληεζε ζε απηό από ηελ αξκόδηα αζηπλνκηθή αξρή, ζα γίλεηαη πιένλ
ειεθηξνληθά.
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Δ. ΤΡΙΓΟ

Κοινοποίηζη:
α. Υπνπξγείν Δμσηεξηθώλ
- Α3 Γηεύζπλζε
- Δ3 Γηεύζπλζε
- Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο Διιάδαο ζηελ Αιβαλία
β. Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
- Γηεύζπλζε Αιινδαπώλ (θαη κέζσ απηήο ζηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζύλζεηο ηεο ρώξαο)
- Τκήκα Γηαβαηεξίσλ
Δζωηερική Γιανομή:
α. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ
β. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Πιεζπζκνύ θαη Κνηλσληθήο Σπλνρήο
γ. Γξαθείν Γεληθνύ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο
δ. Γηεύζπλζε Ηζαγέλεηαο
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