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Α.Π. 15119
Προς:
Περιφέρειες της Χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης &
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
(με την παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας
αρμοδιότητας )

Θέμα: «Iρακινά κοινά διαβατήρια σειράς «S» -Διευκρινίσεις εφαρμογής σχετικά
με την παύση αναγνώρισης τους από την Ελλάδα 19.3.07
Σχετ.: Το με Α.Π. 8856/2.5.2007 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και ύστερα από ερωτήματα που έχουν
υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με ζητήματα αδειοδότησης υπηκόων Ιράκ,
κατόχων των θέματι διαβατηρίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας , σας παρέχουμε λόγω αρμοδιότητας και
κατόπιν επικοινωνίας με τα συναρμόδια Υπουργεία, τις κατωτέρω διευκρινίσεις:
Α) Σε περιπτώσεις υπηκόων Ιράκ, κατόχων διαβατηρίων σειράς «S», των
οποίων οι σχετικές αιτήσεις για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής βάσει
των αντίστοιχων διατάξεων του ν. 3386/2005, έχουν υποβληθεί στην αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου του τόπου κατοικίας τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
παύσης αναγνώρισης των εν λόγω διαβατηρίων από τη χώρα μας, ήτοι την
19/3/2007, θα χορηγούνται οι αντίστοιχες άδειες διαμονής ενιαίου τύπου, οι οποίες θα
επικολλώνται επί Φύλλου Ενιαίου Τύπου (Φ.Ε.Τ) και θα επιδίδονται από τις
υπηρεσίες σας, σύμφωνα με την διαδικασία που ακολουθείται σε υπηκόους Π.Γ.Δ.Μ.,
βάσει των οδηγιών που σας έχουν δοθεί στο παρελθόν.
Β) Σε περιπτώσεις υπηκόων Ιράκ, κατόχων διαβατηρίων σειράς «S», των
οποίων τα σχετικά αιτήματα, για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής

βάσει των διατάξεων του ν. 3386/2005 ή των αντίστοιχων διαδικασιών
νομιμοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.
3536/2007(

ΦΕΚ

42/Α΄/23.2.2007)

και

της

αριθμ.

11702/06

(ΦΕΚ

892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α, έχουν υποβληθεί μετά την 19/3/2007 και μέχρι την
30/9/2007, θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή θα
χορηγείται ομοίως άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, η οποία θα επικολλάται επί Φύλλου
Ενιαίου Τύπου (Φ.Ε.Τ), εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση της
αρμόδιας προξενικής αρχής της χώρας του ότι έχει υποβάλλει σχετική αίτηση για
αντικατάσταση του διαβατηρίου του με σειράς «G».
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Κοινοτήτων της χώρας θα
παραλαμβάνουν ομοίως μέχρι 30/9/2007, τα αιτήματα των ανωτέρω υπηκόων
(κατόχων διαβατηρίων σειράς «S») και εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και
συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση από σχετική βεβαίωση της προξενικής αρχής της
χώρας τους ότι έχει υποβληθεί αίτηση αντικατάστασης τους διαβατηρίου τους με
σειράς «G», θα τους χορηγείται βεβαίωση τύπου Α΄, ενώ σε περιπτώσεις που δεν
προσκομίζεται η εν λόγω βεβαίωση θα χορηγείται μόνον αποδεικτικό του αριθμού
πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως
ισχύει).
Η ανωτέρω καταληκτική προθεσμία κρίθηκε σκόπιμη στο πλαίσιο
εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων Ιρακινών υπηκόων, συνεκτιμώμενη άμεσα με το
γεγονός ότι το παρόν χρονικό διάστημα και μέχρι την 30.9.2007, βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία νομιμοποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007( ΦΕΚ 42/Α΄/23.2.2007) καθώς και η αντίστοιχη
που ορίζεται στην αριθμ. 11702/06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α περί
«Καθορισμού της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.
3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από
δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα».
Επισημαίνουμε ότι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2007, τα αιτήματα για
αρχική χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων Ιράκ, κατόχων διαβατηρίων
σειράς «S» που δεν έχουν εφοδιαστεί με νέο αναγνωριζόμενο από τη χώρα μας
ταξιδιωτικό έγγραφο, ήτοι διαβατήριο σειράς «G», δεν θα γίνονται αποδεκτά από
τις υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της χώρας, καθώς η τασσόμενη
προθεσμία έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων κατά το παρόν

μεταβατικό διάστημα και σε καμία περίπτωση η παρεχόμενη διευκόλυνση δεν έχει
μόνιμο χαρακτήρα.
Επιπρόσθετα, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το με Α.Π. 9760/47502450/12.7.2007 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
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