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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.3386/2005, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατόπιν προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία επανεισόδου στη χώρα, υπηκόων
τρίτων χωρών που ενόσω παρέμεναν στις χώρες προέλευσής τους, στις οποίες ταξίδεψαν ως
κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α’, εκδόθηκαν απορριπτικές αποφάσεις επί των εκκρεμουσών αιτήσεων
ανανέωσης των αδειών διαμονής τους και λαμβάνοντας υπόψη,
α) τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3068/2002 (Α΄274), περί του
δικαιώματος προσφυγής, ενώπιον των δικαστικών αρχών, των υπηκόων τρίτων χωρών που
απορρίπτεται αίτησή τους για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής,
β) τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου περί της ασφάλειας δικαίου και της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη διοίκηση και
γ) το γεγονός ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των προξενικών αρχών στην αλλοδαπή
περιλαμβάνεται η άσκηση διοικητικών καθηκόντων που ασκούνται από δημόσιες αρχές της χώρας
μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Οι υπήκοοι τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογένειάς τους που διέμεναν στην Ελλάδα,
στους οποίους απαγορεύεται, για τους προεκτεθέντες λόγους, η επανείσοδος στη χώρα, έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλλουν, δια πληρεξουσίου δικηγόρου, αίτηση ακύρωσης των απορριπτικών
αποφάσεων, ενώπιον των δικαστικών αρχών της χώρας.
Η πληρεξουσιότητα είναι δεκτή, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος, από την αρμόδια προξενική αρχή, η οποία όπως προαναφέρθηκε ασκεί εν
προκειμένω διοικητική αρμοδιότητα.
Σε περιπτώσεις που με την αίτηση ακύρωσης συνυποβάλλεται αίτηση αναστολής
εκτέλεσης της απορριπτικής απόφασης και εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή διαταγή
αναστολής, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο/η σύζυγος ή ανιών ή ενήλικος κατιών του
ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
ν.3386/2005, στον οποίο έχει παρασχεθεί σχετική πληρεξουσιότητα βάσει των ανωτέρω, έχει τη
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δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, για τον
ενδιαφερόμενο και τα μέλη της οικογένειάς του που διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα.
Εφόσον πληρούνται οι όροι έκδοσης της εν λόγω βεβαίωσης, ο εξουσιοδοτούμενος μπορεί
να την παραλάβει και να την αποστείλει στους ενδιαφερόμενους, ώστε να επανεισέλθουν νόμιμα
στη χώρα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της από 4.11.09. απόφασης του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με την έξοδο και επανείσοδο των υπηκόων τρίτων χωρών κατά το
διάστημα 15.11.2009 μέχρι 31.12.2010.
Ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής
Α. Τάκης

Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Εξωτερικών
Γ4 Δ/νση ΔΕΥ και ΣΕΝΓΚΕΝ
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Δ/νση Αλλοδαπών
3. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
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