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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής.
Σχετ.: Το αριθ. Φ.8.000.000/31284/12.10.2006 έγγραφό σας..
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την χρονική διάρκεια ισχύος
της άδειας διαμονής που εκδίδεται σε ανανέωση αυτοτελούς άδειας διαμονής έχουμε
να παρατηρήσουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.
3386/05, για τα τέκνα η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται ανά έτος και σε κάθε περίπτωση
έως και την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Περαιτέρω ανανέωσή της
επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ιδίου νόμου.
Με την αριθ. οικ. 24103/15.12.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον καθορισμό απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3386/05, ορίζεται ότι η ανωτέρω άδεια διαμονής μπορεί να
ανανεωθεί με την προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως
περιγράφονται στα οικεία άρθρα, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής
θεώρησης εισόδου.
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς πως δεν πρόκειται
για ανανέωση της ισχύουσας άδειας διαμονής για τον ίδιο λόγο, αλλά για μετάπτωση
σε διαφορετικό καθεστώς και σε διαφορετικό τύπο άδειας διαμονής και για τον λόγο
αυτό απαιτείται η υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών για την χορήγηση
αρχικής άδειας διαμονής.
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών
που είναι κάτοχοι αυτοτελούς άδειας διαμονής και με την συμπλήρωση του 21ου
έτους της ηλικίας τους επιθυμούν να την ανανεώσουν κατά τα ανωτέρω,
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής,
τόσο ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όσο και ως προς την χρονική διάρκεια
ισχύος της.
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