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 Προς:Το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
Δ/νση Μετανάστευσης 
2)Όλες τις Περιφέρειες 
(Γραφεία Γενικών Γραμματέων) 
3) Όλα τα ΚΕΠ(μέσω ΟΔΕ 
ΚΕΠ) 
Κοιν: 1)ΥΠΕΣΔΔΑ 
Δ/νση Ιθαγένειας 
2) ΚΕΔΚΕ 
3) Σύνδεσμοι Περιφερειών 
 

 
 
ΘΕΜΑ:Διαδικασίες αλλοδαπών  στα ΚΕΠ. 
 
 

Στην υπηρεσία μας, ως αρμόδια για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τέθηκε 
υπόψη  το γεγονός, ότι πολλά ΚΕΠ της Επικράτειας διεκπεραιώνουν τις νέες διαδικασίες 
που προβλέπει ο ν.3386/05 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α 212), για  τους αλλοδαπούς.  Επίσης μας έχουν 
γνωστοποιηθεί περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων ή των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που απασχολούνται στα ΚΕΠ, επιφορτίζουν τους 
συμβασιούχους των ΚΕΠ  με τις διαδικασίες των αλλοδαπών.  

Σχετικά με το θέμα αυτό θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 
 Με τις διατάξεις του ν.3386/05, προβλέπεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση και 
ανανέωση αδειών διαμονής κατατίθενται στο δήμο ή στην κοινότητα του τόπου κατοικίας 
ή διαμονής του αιτούντος (άρθρο 11, παρ.1) και αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι 
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η Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας που λειτουργεί στο νομό του τόπου κατοικίας ή 
διαμονής του. 

 
 

Κατόπιν  των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες δεν έχουν 
ενταχθεί με υπουργική απόφαση στα ΚΕΠ (άρ. 31 ν.3013) ,ώστε να αποτελούν 
πιστοποιημένες διαδικασίες, καλούνται οι κ.κ. Δήμαρχοι καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι 
των ΚΕΠ να μην αναθέτουν την διεκπεραίωση των διαδικασιών των αλλοδαπών στα ΚΕΠ. 

 
Εξάλλου, η ανάθεση των διαδικασιών των αλλοδαπών στα ΚΕΠ,   δημιουργεί 

ταλαιπωρία και καθυστερήσεις στους πολίτες που απευθύνονται στα ΚΕΠ για τη 
διεκπεραίωση υποθέσεών τους που αφορούν διαδικασίες, οι οποίες είναι ήδη 
πιστοποιημένες μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων. 
 
 
Οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, παρακαλούνται για την εφαρμογή της παρούσας 
στα ΚΕΠ της χωρικής τους αρμοδιότητας. 
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