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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ    

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ   

 

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου  31 

Ταχ. Κώδικας: 105 59 

Πληροφορίες:  Μ. Ξανθοπούλου 

Τηλ.: 2131361632 

Fax: 2131361616  

  

  

                      Αθήνα, 21/ 11 /2017                

                     Α.Π.  Φ. 130181/35816 

 

  

    

 

Προς:  

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.   34 

 

ΘΕΜΑ: «Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία 

πολιτογράφησης». 

 

Ως γνωστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. ε του ΚΕΙ (Ν. 

3284/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σε συνέχεια της αριθ. 8 και με 

αριθ. πρωτ. Φ.  130181/29365/28-5-2010 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, μεταξύ 

των οριστικών τίτλων νόμιμης διαμονής που θα πρέπει να κατέχουν οι 

ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση 

πολιτογράφησης, αποτελεί και το δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα, 

υπαγωγής σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για 

ανθρωπιστικούς λόγους ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του προϊσχύσαντος π.δ/τος 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), καθώς και των 

προεδρικών διαταγμάτων 90/2008 (ΦΕΚ 138 Α΄), 96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄), 

167/2008 (ΦΕΚ 223 Α΄) και 81/2009 (ΦΕΚ 99 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 
 

Στο σημείο αυτό και όσον αφορά στην άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς 

λόγους, διευκρινίζεται ότι βάσει νεώτερων εφαρμοστέων διατάξεων (άρθ. 19Α 

του Ν. 4251/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 25 του άρθ. 8 του Ν. 4332/2015 

και άρθ. 67 του Ν. 4375/2016) στην περίπτωση που η αίτηση διεθνούς 

προστασίας αλλοδαπού (αναγνώρισης δηλ. στο πρόσωπό του της ιδιότητας του 

πρόσφυγα ή χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας) έχει απορριφθεί 

τελεσίδικα και οι αρμόδιες Αρχές πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς 

λόγους, παραπέμπουν την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 
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19Α (στ) του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν 

σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Πιο συγκεκριμένα σημειώνεται ότι η 

σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  σε πολίτες 

τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο 

Εσωτερικών από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ` 

του Π.Δ. 113/2013 (Α` 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 

του Π.Δ. 114/2010 (Α` 195), όπως ισχύει. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι οριστικοί τίτλοι νόμιμης διαμονής 

που γίνονται αποδεκτοί στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας πολιτογράφησης 

αλλοδαπών αποτελούν και οι χορηγούμενοι για ανθρωπιστικούς λόγους, κατ΄ 

εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του Ν. 

4251/2014. Διευκρινίζεται σχετικά ότι οι τύποι αδειών διαμονής για λόγους 

ανθρωπιστικής φύσεως που απαριθμούνται στις λοιπές (πλην της παρ. στ) 

περιπτώσεις της παρ. 1 του παραπάνω άρθρου δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο και κατά συνέπεια μπορούν, συντρεχουσών και των λοιπών 

απαιτούμενων προϋποθέσεων, να θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος 

πολιτογράφησης μόνο με βάση τη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 25 του ΚΕΙ, 

όπου γίνεται δεκτός κάθε έγκυρος τίτλος διαμονής πλην των προσωρινών. 

 

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

 

                                                                             Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας   

 

                                                                                      Λάμπρος Μπαλτσιώτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΜΗΘ465ΧΘ7-5ΨΙ



 3 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

1. Tις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας  

α. Γραφεία Συντονιστών 

β. Γεν. Δ/νσεις Εσωτερικής Λειτουργίας  

γ. Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων  

(με την παράκληση να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση της παρούσας 

εγκυκλίου στα Τμήματα Πολιτογράφησης καθώς και Αστικής Κατάστασης και 

Κοινωνικής Ένταξης που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους)  

2. Συνήγορος του Πολίτη 

 

αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Ειδικού  Γραμματέα Ιθαγένειας    

3. Δ/νση Ιθαγένειας  

4. Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(με την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

 
αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
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