Αριθμ. οικ. 8966

ΦΕΚ Β 692/5.6.2006

Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.
3386/2005.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005 "Είσοδος,
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια"
(Α΄ 212).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β 527), αποφασίζουμε:

_____________________________________________________________________

Καθορίζουμε τον τύπο των βεβαιώσεων που χορηγού νται στους υπηκόους τρίτων
χωρών που καταθέτουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή δελτίου
διαμονής στη χώρα βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005 ως εξής :
1) Για την κατάθεση αίτησης που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και συνοδεύεται από
πλήρη δικαιολογητικά, χο ρηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας βεβαίωση, στην
οποία αναγράφεται μοναδικός αύξων αριθμός και περιλαμβάνει:
α. Φωτογραφία του υπηκόου τρίτης χώρας
β. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υπηκό ου τρίτης χώρας, την
υπηκοότητά του και τον αριθμό διαβατηρίου του
γ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ημερομηνία κατάθεσης αυτής
δ Την κατηγορία της άδειας και ένδειξη σχετικά με το αν το αίτημα αφορά
αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.
ε. Την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης και την υπογραφή του
εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου. Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχει στον κάτοχο δικαίωμα
νόμιμης διαμονής στη χώρα, με εξαίρεση την δυνατότητα επανεισόδου σε
περίπτωση εξόδου.
Ζ Για την κατάθεση αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμης κατάθεσης
σε περίπτωση επίκλησης λόγων ανωτέρας βίας, στον υπήκοο τρίτης χώρας
χορηγείται βεβαίωση, η οποία, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 της
παρούσης, περιλαμβάνει:

α.Ενδειξη σχετικά με το αν πρόκειται για κατάθεση με ελλιπή δικαιολογητικά ή
για εκπρόθεσμη κατάθεση αυ τών σε περίπτωση επίκλησης λόγων ανωτέρας βίας.
β. Επισημείωση στην οποία αναφέρεται η υποχρέωση προσκόμισης των ελλιπών
δικαιολογητικών εντός μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης σε περί
πτωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών.
γ. Επισημείωση στην οποία αναφέρεται ότι η βεβαί ωση ισχύει μέχρι να
αποφανθεί η υπηρεσία επί των επικαλούμενων λόγων ανωτέρας βίας σε περίπτωση
που η αίτηση έχει κατατεθεί εκπρόθεσμα.
Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχει νόμιμη διαμονή στον υπήκοο τρίτης χώρας
αποκλειστικά για την προσκόμιση των ελλιπών δικαιολογητικών εντός μηνός από
την κατάθεσή τους.
3. Ειδικά σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας
διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3386/2005,
θα χορηγείται απόδειξη παραλαβής της αίτησης η οποία θα περιλαμβάνει:
α. Αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και ημερομη νία κατάθεσης.
β. Ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
γ. Περίληψη του θέματος.
Η ανωτέρω απόδειξη παραλαβής δεν αποτελεί απο δεικτικό νόμιμης διαμονής στη
χώρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΝΑΚΟΣ

