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Αθήνα, 16/03/2007

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Επιτρέπεται από 25-03-07 µέχρι 25-04-07 η επανείσοδος στην Ελλάδα των 
πολιτών τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαµονής, η ισχύς της οποίας έχει 
λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαµονής 
στη χώρα µας, αφού θεωρούνται ως νοµίµως διαµένοντες στην Ελλάδα, µέχρι η 
∆ιοίκηση να αποφανθεί επί του αιτήµατός τους. 
  
Στην εν λόγω ρύθµιση υπάγονται επίσης, οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν 
εισέλθει νοµίµως στην Ελλάδα και έχουν ζητήσει αρχική άδεια παραµονής, για 
λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών, χωρίς όµως µέχρι 
σήµερα να έχουν εφοδιαστεί µε την προβλεπόµενη για το σκοπό αυτό άδεια. 
  
Οι υποκείµενοι στη ρύθµιση αυτή που έχουν πρόθεση ναεπισκεφθούν την χώρα 
τους κατά τις εορτές του Πάσχα, µπορούν να αναχωρήσουν από την   25-03-2007 
και να επανέλθουν στην Ελλάδα µέχρι την 25-04-2007 εφόσον είναι κάτοχοι: 

  
Α) Αλλοδαποί που η άδεια διαµονής τους έχει λήξει: 

  
    ∆ιαβατηρίου σε ισχύ. 
    ?δειας διαµονής της οποίας η ισχύς έχει λήξει. 
    Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας 
εργασίας ή διαµονής, πριν τη λήξη της, για µια από τις κατηγορίες που 
προβλέπονται στο Ν. 2910/01 ή στο Ν. 3386/2005 (π.χ. εξαρτηµένη εργασία, 
ανεξάρτητων Υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, 
οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαµονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών 
Ε.E., γονείς ηµεδαπού, σπουδές, κ.λπ.). 
  
Β) Αλλοδαποί που αιτούνται αρχική άδεια διαµονής  
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005:  
  

    ∆ιαβατηρίου σε ισχύ. 
    Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά (µπλε χρώµατος) για την 
έκδοση άδειας διαµονής σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη. 
  
  
  
2. Για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών 

  
    ∆ιαβατηρίου σε ισχύ. 
    Της ληγµένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής 



συνένωσης, εργασίας και σπουδών.  
    Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της αρχικής 
άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών. 
  
  
Γ)   Οµογενείς που αιτούνται άδεια διαµονής και Ε.∆.Τ.Ο. 
  

    ∆ιαβατηρίου σε ισχύ. 
    Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας 
διαµονής και Ε.∆.Τ.Ο. 
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