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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  Υπ΄Αριθµ. 4000/3/10ξζ΄ /2010 
(Φ.Ε.Κ. 665 τ.Β΄ 17.0.5.2010) 

 
Παραµονή και εργασία οµογενών από Αλβανία. 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ 
Η παρούσα Υ.Α τίθεται µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις της: Υ.Α.4000/3/10-ο/2011(ΦΕΚ Β-2823/14.12.2011) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1975/1991 «Είσοδος – έξοδος, παραµονή, 
εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα,που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98). 
3. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (Α΄ 213). 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
∆ικαιούµενα πρόσωπα και αρµόδιες Υπηρεσίες χορήγησης Ε.∆.Τ.Ο. και Α.∆.Ε.Τ. 

1. Στους οµογενείς µε αλβανική ιθαγένεια και στα τέκνα τους, που διαµένουν στην Ελλάδα, 
χορηγείται µετά από αίτησή τους Άδεια ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου (Α.∆.Ε.Τ), σύµφωνα µε τον 
κανονισµό Ε.Κ. 1030/2002, ισχύος έως δέκα ετών, και Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς 
(Ε.∆.Τ.Ο), ισόχρονης διάρκειας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται στο Α΄ Τµήµα του 
παραρτήµατος. 
∆εν θεωρούνται ότι διαµένουν στην Ελλάδα, πρόσωπα τα οποία ασκούν καθήκοντα δηµοσίου 
λειτουργού ή υπαλλήλου άλλης χώρας και για όσο χρόνο διαρκεί η ιδιότητά τους αυτή. 
2. Τη χορήγηση των εγγράφων της προηγούµενης παραγράφου, δικαιούνται και: 
α. Οι αλλοδαποί σύζυγοι των οµογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και τα αλλοδαπά 
ανήλικα τέκνα τους από προηγούµενο γάµο, των οποίων έχουν τη γονική µέριµνα. 
β. Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των οµογενών. 
3. Ως υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων 
ορίζονται τα οικεία Τµήµατα Αλλοδαπών για τους διαµένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των 
Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και η υπηρεσία που χειρίζεται 
θέµατα αλλοδαπών στην έδρα των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων για τους 
διαµένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Περιφέρειας. 
 

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις χορήγησης – Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

1. Για την χορήγηση των εγγράφων του άρθρου 1, ο αιτών απαιτείται να κατέχει, κατά 
περίπτωση: 
α. Οµογενείς: 
αα. ∆ιαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο ταξιδιωτικό έγγραφο αλβανικών αρχών σε ισχύ. 
ββ. Ισχύουσα ειδική προξενική θεώρηση εισόδου, από την αρµόδια ελληνική προξενική Αρχή 
του τόπου κατοικίας του στην Αλβανία. Η θεώρηση αυτή, δύναται να ανανεώνεται, εφόσον ο 
αιτών αποδεικνύει λόγους ανωτέρας βίας για την µη έγκαιρη κατάθεση του αιτήµατος για 
χορήγηση Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ. 
γγ. Πιστοποιητικό γέννησης αλβανικών αρχών.Πιστοποιητικό γάµου αλβανικών αρχών. 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών, τόσο του ιδίου, όσο και της 
πατρικής του οικογένειας. 
δδ. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όµοιες µε αυτές που 
χρησιµοποιούνται για τα ∆ελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. 
β. Ανήλικο τέκνο οµογενούς : 
αα. ∆ιαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο ταξιδιωτικό έγγραφο αλβανικών αρχών σε ισχύ. 
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ββ. Ισχύουσα προξενική θεώρηση εισόδου από την αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του 
τόπου κατοικίας του οµογενούς γονέα. 
Προκειµένου για τέκνα, το οποία γεννήθηκαν και διαµένουν στην Ελλάδα, δεν απαιτείται η 
κατοχή Προξενικής Θεώρησης. 
γγ. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά αλβανικών αρχών: 
Πιστοποιητικό γέννησης. 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Κάθε άλλο επίσηµο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση µε τον 
οµογενή. 
δδ. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όµοιες µε αυτές που 
χρησιµοποιούνται για τα ∆ελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. 
εε. Προκειµένου περί θετών ή αναγνωρισµένων τέκνων, απαιτείται η προσκόµιση πράξεων των 
αρµόδιων ελληνικών αρχών ή ∆ικαστηρίων. 
γ. Αλλοδαπός σύζυγος οµογενούς: 
αα. ∆ιαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. 
ββ. Ισχύουσα θεώρηση εισόδου από την αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας 
στο εξωτερικό, εφόσον αυτή απαιτείται ή άλλο επίσηµο έγγραφο 
ελληνικών αρχών, µε το οποίο αποδεικνύεται η νόµιµη παραµονή στη χώρα µας ή απορριπτική 
απόφαση περί οµογενειακής ιδιότητας. 
γγ. Πιστοποιητικά γάµου & οικογενειακής κατάστασης αλβανικών αρχών. 
δδ. Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται η µη λύση του γάµου µε τον οµογενή σύζυγο. 
εε. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όµοιες µε αυτές που 
χρησιµοποιούνται για τα ∆ελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. 
δ. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπού συζύγου από προηγούµενο γάµο του: 
αα. ∆ιαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. 
ββ. Ισχύουσα θεώρηση εισόδου από την αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας 
στο εξωτερικό, εφόσον αυτή απαιτείται ή άλλο επίσηµο έγγραφο 
ελληνικών αρχών, µε το οποίο αποδεικνύεται η νόµιµη παραµονή στη χώρα µας. 
γγ. Πιστοποιητικό γέννησης 
δδ. Κάθε άλλο επίσηµο έγγραφο, µε το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός γονέας, έχει την 
γονική µέριµνα αυτού. 
εε. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όµοιες µε αυτές που 
χρησιµοποιούνται για τα ∆ελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. 
ε. Χήρος/α οµογενούς: 
αα. ∆ιαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ. 
ββ. Φ/φο κατεχοµένου Ε.∆.Τ.Ο, ως αλλοδαπός σύζυγος οµογενούς ή φ/ο Ε.∆.Τ.Ο οµογενούς 
συζύγου (του αποθανόντος) ή των τέκνων αυτού. 
γγ. Ληξιαρχική πράξη γάµου, για την απόδειξη της σχέσης. 
δδ. Έξι (6) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όµοιες µε αυτές που 
χρησιµοποιούνται για τα ∆ελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. 
2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά, απαιτείται να είναι 
πρωτότυπα και πρόσφατης έκδοσης, η οποία να µην υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες και 
υποβάλλονται, νοµίµως επικυρωµένα, από την αρµόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, τόσο στο 
πρωτότυπο, όσο και σε επίσηµη µετάφραση. 
3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έκδοσης Ε.∆.Τ.Ο, καταβάλλονται από τον αιτούντα, τα 
αναλογούντα τέλη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 3 
∆ιαδικασία χορήγησης 

1. Οι Υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 3, έπειτα από έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών 
και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 τηςπαρούσης, χορηγούν στον αιτούντα, 
την προβλεπόµενη, στο άρθρο 11 της παρούσης, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών. 
Η βεβαίωση αυτή ισχύει για έξι (6) µήνες και παρατείνεται ισόχρονα, µέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος. 
2. α. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 έγγραφα, χορηγούνται ύστερα από γνωµοδότηση που 
συντάσσεται από τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από το ∆ιοικητή ή τον αναπληρωτή του 
και δύο (2) βαθµοφόρους της ίδιας, Υπηρεσίας. 
Ο ενδιαφερόµενος καλείται για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής αυτής προσκοµίζοντας και 
τυχόν πρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητά του ως οµογενή. Σε περίπτωση 
που από τη συνέντευξη υφίστανται βάσιµα στοιχεία από τα οποία αµφισβητείται η ιδιότητά του 
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ως οµογενή, η σχετική γνωµοδότηση της εν λόγω Επιτροπής µε αντίγραφα της αίτησης και της 
λοιπής αλληλογραφίας, διαβιβάζονται στην, κατά την παράγραφο 3, αρµόδια ειδική επιτροπή 
οµογενών, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά. 
β. Ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής καλείται να εµφανιστεί ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζοντας 
τυχόν πρόσθετα στοιχεία. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν εµφανιστεί, η διαδικασία συνεχίζεται 
κανονικά. 
3. Συγκροτούνται Ειδικές Επιτροπές Οµογενών ως εξής: 
α. Ειδική Επιτροπή Οµογενών Αθηνών, µε έδρα το Τµήµα Αλλοδαπών Αθηνών, η οποία εξετάζει 
αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τµήµατα Αλλοδαπών Αθηνών και ∆υτικής Αττικής. 
β. Ειδική Επιτροπή Οµογενών Βορειοανατολικής Αττικής, µε έδρα το Τµήµα Αλλοδαπών 
Βορειοανατολικής Αττικής, η οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τµήµατα 
Αλλοδαπών Βορειοανατολικής Αττικής, Λαυρίου καθώς και στις υφιστάµενες υπηρεσίες των 
Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ∆υτικής Ελλάδος, 
Πελοποννήσου, Ηπείρουκαι Ιονίων Νήσων. 
γ. Ειδική Επιτροπή Οµογενών Πειραιά, µε έδρα το Τµήµα Αλλοδαπών Πειραιά, η οποία εξετάζει 
αιτήσεις που υποβάλλονται στα Τµήµατα Αλλοδαπών Πειραιά και Νοτιοανατολικής Αττικής 
καθώς και στις υφιστάµενες υπηρεσίες των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Περιφέρειας 
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου. 
δ. Ειδική Επιτροπή Οµογενών Θεσσαλονίκης, µε έδρα την ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης, η οποία εξετάζει τις υποβαλλόµενες αιτήσεις στις υπηρεσίες που υπάγονται στην 
Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης και στις Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και 
Θεσσαλίας. 
4. Κάθε Ειδική Επιτροπή αποτελείται από έναν ανώτερο Αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
ως πρόεδρο και από έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αρµόδιας 
∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ως µέλη. Ο πρόεδρος και τα µέλη των ως άνω 
Επιτροπών, ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τους οικείους Υπουργούς. 
Ο γραµµατέας της Επιτροπής επιλέγεται από το προσωπικό της Υπηρεσίας της έδρας της, µε 
απόφαση του προϊσταµένου της. Η συγκρότηση των Επιτροπών, γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 
5. Ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής υποβάλλει επαρκώς αιτιολογηµένη γνωµοδότηση µε τη 
λοιπή αλληλογραφία στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, 
προκειµένου να εκδοθεί η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.1975/91, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του ν.3320/2005. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην 
αρµόδια υπηρεσία, για την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο µε αποδεικτικό και τις λοιπές 
κατά περίπτωση ενέργειες. Κατά της απόφασης αυτής, ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα 
άσκησης προσφυγής, εντός 30 ηµερών, ενώπιον του Προϊσταµένου Κλάδου Ασφάλειας και 
Τάξης/Α.Ε.Α. Η ως άνω προσφυγή υποβάλλεται στην αρµόδια για την εξέταση του αιτήµατός 
του Υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει αυτή, µε τη λοιπή αλληλογραφία στην ίδια Ειδική Επιτροπή 
Οµογενών που γνωµοδότησε αρχικά, προκειµένου αυτή γνωµοδοτήσει, εκ νέου, για την 
οµογενειακή ιδιότητα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2β της 
παρούσης. 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής υποβάλλει την προσφυγή µε τη νέα γνωµοδότηση και τη λοιπή 
αλληλογραφία στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α, για την εξέτασή της. 
Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της εν λόγω προσφυγής, χορηγείται στον 
ενδιαφερόµενο η προβλεπόµενη στο άρθρο 11 της παρούσης, βεβαίωση κατάθεσης 
δικαιολογητικών. 
 
 

Άρθρο 4 
∆ιαδικασία ανανέωσης του Ε.∆.Τ.Ο και της Α.∆.Ε.Τ. 

1. Για την ανανέωση της άδειας διαµονής ενιαίου τύπου και του ειδικού δελτίου ταυτότητας 
οµογενούς, που προβλέπονται στο άρθρο 1 της παρούσας, καθώς και αυτών που χορηγήθηκαν 
µε τις υπ΄ αριθ. 4000/3/10λε΄από 3052001 και υπ΄ αριθ. 4000/3/10δ΄ από 952005 Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις, και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, απαιτείται ο 
ενδιαφερόµενος να υποβάλει αίτηση, προσκοµίζοντας διαβατήριο ή άλλο ισοδύναµο ταξιδιωτικό 
έγγραφο σε ισχύ και το κατεχόµενο Ε.∆.Τ.Ο. Προκειµένου περί αλλοδαπού συζύγου 
οµογενούς, απαιτείται επιπλέον η προσκόµισηστοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η µη 
λύση ή ακύρωση του γάµου µε τον οµογενή σύζυγο. 
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2. «Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριµήνου, πριν από τη λήξη των 
κατεχόµενων τίτλων. Αν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί µετά τη λήξη ισχύος των 
κατεχόµενων τίτλων, αυτή εξετάζεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, χωρίς να 
απαιτείται η κατοχή προξενικής θεώρησης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της 
αίτησης ανανέωσης χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών 
που προβλέπεται στο άρθρο 11». (1) 
3. Για κάθε ανανέωση Ε.∆.Τ.Ο., καταβάλλονται από τον αιτούντα τα προβλεπόµενα, στο άρθρο 
2 παρ. 3, τέλη. 
 
 

Άρθρο 5 
Αµφισβήτηση της οµογενειακής ιδιότητας 

Σε περίπτωση που προκύπτουν βάσιµα στοιχεία, από τα οποία αµφισβητείται η ιδιότητα του 
οµογενούς,κατόχων Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ ή αιτούντων την ανανέωση αυτών, αυτοί 
παραπέµπονται µέσω της αρµόδιας Υπηρεσίας µε αιτιολογηµένο έγγραφο στην αρµόδια Ειδική 
Επιτροπή Οµογενών της παρ. 3 του άρθρου 3, προκειµένου να ακολουθηθεί η διαδικασία που 
ορίζεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 3. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, 
χορηγείται η προβλεπόµενη στο άρθρο 11 της παρούσης, βεβαίωση κατάθεσης 
δικαιολογητικών. 
 
 

Άρθρο 6 
Απόρριψη αιτηµάτων για χορήγηση ή ανανέωση Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ και ανάκληση 

χορηγηθέντων οµοίων 
1. Η αρµόδια Υπηρεσία έκδοσης, απορρίπτει το αίτηµα για χορήγηση ή ανανέωση του Ε.∆.Τ.Ο 
και της Α.∆.Ε.Τ ή ανακαλεί αυτά, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
των άρθρων 1 και 2, µε αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο µε 
αποδεικτικό. Ο εν λόγω ενδιαφερόµενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, να ασκήσει προσφυγή, ενώπιον του, κατά τόπο, 
αρµοδίου Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 
30 ηµερών. Με την άσκηση της προσφυγής και µέχρι την εξέταση αυτής, χορηγείται στον 
ενδιαφερόµενο η προβλεπόµενη στο άρθρο 10 της παρούσης, ειδική βεβαίωση. 
2. α. Μετά από αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία επιδίδεται στον ενδιαφερόµενο µε 
αποδεικτικό, δεν χορηγείται και δεν ανανεώνεται Ε.∆.Τ.Ο. ή Α.∆.Ε.Τ. σε άτοµα σε βάρος των 
οποίων συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης και ιδίως σε άτοµα που έχουν 
καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή ή για πληµµέληµα που 
τελέστηκε µε δόλο και επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Ο 
ενδιαφερόµενος, δικαιούται εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, να 
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του, κατά τόπο, αρµοδίου Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ή ∆ιευθυντή 
Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ηµερών. Με την άσκηση της προσφυγής και 
µέχρι της εξέταση αυτής, χορηγείται στον ενδιαφερόµενο η ειδική βεβαίωση, που προβλέπεται 
στο άρθρο 10 της παρούσης. 
β. Τα Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ, ανακαλούνται, για τους λόγους της παρ. 2α, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ιευθυντή της, κατά τόπο, αρµοδίας Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης 
Αλλοδαπών, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο µε αποδεικτικό. Κατά της απόφασης 
ανάκλησης, ο ενδιαφερόµενος δικαιούται,εντός 10 ηµερών από την κοινοποίησή της, να 
ασκήσει προσφυγή, ενώπιον του, κατά τόπο, αρµοδίου Γενικού Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, ο 
οποίος αποφασίζει σχετικά εντός (30) ηµερών. 
γ. Σε περίπτωση καταδίκης για πληµµέληµα το κώλυµα για τη χορήγηση ή ανανέωση του 
Ε.∆.Τ.Ο. ή της  Α.∆.Ε.Τ. της παρ. 2α του παρόντος άρθρου αίρεται µετά την πάροδο πέντε (5) 
ετών από την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης. 
3. Πριν την ανάκληση των ως άνω τίτλων, οι κάτοχοι αυτών καλούνται µε έγγραφο, που 
επιδίδεται µε αποδεικτικό από την αρµόδια Υπηρεσία, να καταθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις 
τους, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2690/1999 και του άρθρου 20 του 
Συντάγµατος. 

                                                 
1   Η παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθ. 4000/3/10-ξζ΄ από 14-5-2010 (Β΄ 665) τίθεται  ως άνω όπως αντικαταστάθηκε  

µε το άρθρο 1 της Υ.Α.4000/3/10-ο/2011(ΦΕΚ Β-2823/14.12.2011).  
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4. Σε όσους ήταν κάτοχοι Ε.∆.Τ.Ο. και Α.∆.Ε.Τ, το οποία ανακλήθηκαν για λόγους δηµόσιας 
τάξης και ασφάλειας ή µη συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων συνεπεία υποβολής 
πλαστών δικαιολογητικών, εφόσον υποβληθεί νέο αίτηµα χορήγησης των ως άνω εγγράφων, 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσης και κατόπιν τελεσίδικης αθωωτικής 
απόφασης των αρµοδίων Ποινικών ∆ικαστηρίων, δεν απαιτείται η προσκόµιση ειδικής 
προξενικής θεώρησης  
 

Άρθρο 7 
Απώλεια – κλοπή – φθορά – αλλαγή στοιχείων 

1. Σε περίπτωση απώλειας, ή κλοπής, ή φθοράς, ή µεταβολής των στοιχείων των εγγράφων 
του άρθρου 1, αυτά αντικαθίστανται από τις Υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 3 της παρούσης και 
ενσηµοχαρτοσηµαίνονται (παράβολα  ένσηµα), σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τα δελτία 
ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών, η δε λήξη ισχύος των νέων εγγράφων ταυτίζεται µε αυτή 
των προηγουµένων. 
2. Στις περιπτώσεις που δηλώνεται µεταβολή των στοιχείων ταυτότητας του ενδιαφεροµένου, 
δέον αυτό να προκύπτει και από επίσηµα έγγραφα– πιστοποιητικά και αποφάσεις της 
αλλοδαπής Αρχής, νοµίµως µεταφρασµένα και επικυρωµένα. 
 

Άρθρο 8 
∆ικαιώµατα κατόχων Ε.∆.Τ.Ο. και Α.∆.Ε.Τ. 

1. Το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.), πιστοποιεί την ιδιότητα του κατόχου του 
ως οµογενή,µε την επιφύλαξη αλλοδαπού συζύγου ή αλλοδαπών τέκνων. Ο κάτοχός του, έχει 
δικαίωµα ελεύθερης πρόσβασης στην ηµεδαπή αγορά εργασίας και απολαµβάνει όλα τα 
δικαιώµατα, που αναγνωρίζονται σχετικά από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Επιπλέον, µε την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων ρυθµίσεων, ο κάτοχος του Ε.∆.Τ.Ο 
απολαµβάνει την ίδια, µε τον Έλληνα εργαζόµενο µεταχείριση. Επίσης, δεν υπόκειται σε 
περιοριστικά µέτρα, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάστασή του, εντός της 
ελληνικής επικράτειας. 
2. Ο κάτοχος Άδειας ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου (Α.∆.Ε.Τ), έχει δικαίωµα νόµιµης διαµονής και 
ελεύθερης επανεισόδου στην Ελλάδα και ελεύθερης κυκλοφορίας στο έδαφος των 
συµβαλλόµενων Χωρών Σένγκεν (SCHENGEN), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις 

1. Ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να προσέρχεται ο ίδιος για την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης Αδείας ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου (Α.∆.Ε.Τ.) και Ειδικού 
∆ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο). Εξαιρούνταιτης αυτοπρόσωπης υποβολής: 
α. Οι ανήλικοι, οι οποίοι δηλώνονται από τους γονείς ή από τους έχοντες τη γονική µέριµνα. 
β. Τα άτοµα µε αναπηρία και οι αδυνατούντες αποδεδειγµένα να παρουσιαστούν, λόγω 
ασθενείας ή γήρατος,οι οποίοι δηλώνονται από το πρόσωπο, που τους παρέχει διαµονή στη 
χώρα, µετά από ειδική, προς τούτο,εξουσιοδότηση, νοµίµως θεωρηµένη. 
2. Κατά τη διάρκεια της διαµονής του στην Ελλάδα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να δηλώνει 
στην αρµόδια Υπηρεσία του άρθρου 1 παρ. 3 της παρούσας: 
α. κάθε µεταβολή της διεύθυνσης διαµονής του, 
β. κάθε διόρθωση ή µεταβολή της αστικής του κατάστασης και ιδίως την αλλαγή ιθαγένειας, τη 
σύναψη ή λύση ή ακύρωση γάµου ή τη γέννηση τέκνου, 
γ. την κλοπή, φθορά, καταστροφή, απώλεια, ανανέωση ή αλλαγή του διαβατηρίου του ή άλλου 
ταξιδιωτικού εγγράφου του, 
δ. την κλοπή, φθορά, καταστροφή ή απώλεια των εγγράφων που προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση και  
ε. να παραδίδει στις αρµόδιες αρχές τα κατεχόµενα έγγραφα στην περίπτωση απόκτησης της 
ελληνικής ιθαγένειας. 
Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται µέσα σε ένα µήνα, αφότου συµβεί το αντίστοιχο 
γεγονός. 
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 91 του ν.3386/2005, ως ισχύει, υποχρεούνται να 
εγκαταλείψουν το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις, εντός προθεσµίας τριών (3) 
µηνών από την επίδοση ή κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, οι υπήκοοι Αλβανίας και τα 
µέλη οικογενειών τους, οι οποίοι: 
α. δεν υπέβαλαν εµπρόθεσµα τις προβλεπόµενες στο άρθρο 6 και στο άρθρο 3 παρ. 5, 
προσφυγές,  
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β. δεν έλαβαν προσωρινές διαταγές αναστολής από τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια ή οι 
σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως απορρίφθηκαν από αυτά και 
γ. δεν υπέβαλαν νέα αιτήµατα χορήγησης Ε.∆.Τ.Ο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του 
άρθρου 6 της παρούσας απόφασης ή τα αιτήµατα και οι σχετικές προσφυγές απερρίφθησαν 
από την αρµόδια αρχή. 
 
 

Άρθρο 10 
Χορήγηση Ειδικής Βεβαίωσης 

1. Στους πολίτες Αλβανίας, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή 
διαταγή αναστολής, του αρµοδίου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, επί διοικητικών πράξεων, κατά των 
οποίων έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορούν, είτε απόρριψη αιτήµατος χορήγησης ή 
ανανέωσης Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ, είτε ανάκληση χορηγηθέντων οµοίων, χορηγείται από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 1 παράγραφος 3, Ειδική Βεβαίωση Νόµιµης ∆ιαµονής, µέχρις 
ότου εκδοθεί οριστική απόφαση του ιδίου ∆ικαστηρίου, επί της εκκρεµούς αιτήσεως 
ακυρώσεως. 
2. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται και στις περιπτώσεις που έχει απορριφθεί το αίτηµα για 
χορήγηση Ε.∆.Τ.Ο των πολιτών Αλβανίας, για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή µη 
συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων ή έχει ανακληθεί το Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ για τους 
ίδιους λόγους και µέχρι την εξέταση της προσφυγής από το αρµόδιο όργανο. Η ίδια βεβαίωση 
χορηγείται από τις ως άνω Υπηρεσίες και σε όσους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της 
εµφάνισης κατά διαστήµατα στον ανακριτή ή άλλη αρχή (άρθρο 282 Κ.Π.∆.) ή της 
απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα ή αποφυλακίζονται µε περιοριστικούς όρους, µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνεται και απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα. 
3. Η ανωτέρω βεβαίωση, χορηγείται και στα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσης. 
4. Ο τύπος της βεβαίωσης αυτής καθορίζεται στο τµήµα Γ΄ του παραρτήµατος. 
5. Στην ανωτέρω ειδική βεβαίωση περιλαµβάνονται: 
α. ειδικός αριθµός, 
β. φωτογραφία του ενδιαφεροµένου, 
γ. ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, τόπος γέννησης, 
διεύθυνση κατοικίας, υπηκοότητα, ο αριθµός και η ηµεροµηνία έκδοσης του διαβατηρίου του 
και  
δ. η διάρκεια ισχύος της, η ηµεροµηνία χορήγησης και η υπογραφή του αρµοδίου οργάνου. 
6. Η διάρκεια της ειδικής βεβαίωσης είναι εξάµηνη, ανανεώνεται ισόχρονα µέχρι την έκδοση 
οριστικής απόφασης επί της προσφυγής ή της εκκρεµούς αιτήσεως ακυρώσεως και µε την 
προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο ∆ικαστήριο και παρέχει στον κάτοχό της 
προσωρινό δικαίωµα νόµιµης παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, για όσο χρόνο αυτή 
ισχύει, καθώς και δικαίωµα εισόδου – εξόδου από και προς την Αλβανία. 
Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της προσφυγής ή επί της αιτήσεως 
ακυρώσεως, αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται. 
 
 
 
 

Άρθρο 11 
Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών (υπόδ. ΚΑ1γ) 

1. Στους πολίτες Αλβανίας και τα µέλη των οικογενειών τους που αιτούνται την χορήγηση ή 
ανανέωση Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της 
παρούσης και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήµατός τους, χορηγείται 
βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών ο τύπος της οποίας καθορίζεται στο Τµήµα Β΄ του 
παραρτήµατος. 
Επίσης η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόµενο για όσο χρόνο διαρκεί η εξέταση 
της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 5 της παρούσης καθώς και στην περίπτωση 
του άρθρου 5 της παρούσης, µέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήµατος. 
2. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για έξι µήνες και παρατείνεται ισόχρονα µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εξέτασης του αιτήµατος. Αυτή παρέχει στον κάτοχό της δικαίωµα νόµιµης 
παραµονής και εργασίας στη χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει καθώς και δικαίωµα εισόδου– 
εξόδου από και προς την Αλβανία. 
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Άρθρο 12 
Τακτοποίηση οµογενών και µελών οικογενειών τους, οι οποίοι διαµένουν στην 

Ελλάδα προ του έτους 1990 
1. Οµογενείς που έχουν ή είχαν την αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα πριν 
από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι ∆ελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, έστω και αν η ισχύς του 
έχει λήξει, καθώς και τα τέκνα αυτών, δικαιούνται, µετά από αίτησή τους, τη χορήγηση των 
προβλεπόµενων στο άρθρο 1 εγγράφων, χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης άλλων 
δικαιολογητικών. 
2. Τα ίδια έγγραφα, δικαιούνται και οι αλλοδαποί σύζυγοι αυτών. 
 

Άρθρο 13 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Για τα αιτήµατα που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης, εκκρεµούν στη 
∆ιεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, για οποιαδήποτε λόγο, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρούσης υπουργικής απόφασης. 
2. Για τα αιτήµατα που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εκκρεµούν στις 
λοιπές Υπηρεσίες, εξετάζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα απόφαση, µε βάση τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονταν στον χρόνο, κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. 
3. Τα έγγραφα των Ε.∆.Τ.Ο και Α.∆.Ε.Τ, που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ΄ 
αριθµ. 4000/3/10 δ΄ από 952005 Κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ 646/13505 τ.β΄), 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 4000/3/10νβ΄ από 852006 όµοια (Φ.Ε.Κ. Β΄ 583 από 
9-5-2006) καθώς και οι σχετικές βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών, διατηρούν την ισχύ 
τους έως την ηµεροµηνία λήξης τους και ανανεώνονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της 
παρούσας απόφασης. 
 

Άρθρο 14 
Καταργούµενες ∆ιατάξεις. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης, καταργείται η υπ΄ αριθ. 4000/3/10δ΄ από 9-
5-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ  646 τ.Β΄/1352005), όπως τροποποιήθηκε µε την 
4000/3/10νβ΄ από 8-5-2006 (Φ.Ε.Κ  583 τ.Β΄/952006), όµοια. 
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Άρθρο 15 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 
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