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ΠΡΟΣ: 

- Όλα τα Κ.Ε.Π. της Χώρας. 

(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του περιεχομένου διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 

11 του ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 

λοιπές διατάξεις»  (ΦΕΚ 80,Α΄)» 
 

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4251/2014 «Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80, Α΄)» και 

εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. οικ.20698/17-4-2014 σχετική εγκύκλιος της Διεύθυνσης 

Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-Ρ9Δ). 
 

Κατόπιν τούτων και προκειμένου να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία κατά 

ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, από όλη τη Διοίκηση, για τη διεκπεραίωση των 

διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας» (π.χ. υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, επικύρωση 

αντιγράφων, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής), σας προωθούμε τις ανωτέρω 

διατάξεις καθώς και την εγκύκλιο αυτή και εφιστούμε την προσοχή στις διατάξεις 

της περ. α και β της παρ. 11 του άρθρου 138 του ν.4251/2014, με τις οποίες 

παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των 

βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.  
 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με την ανωτέρω εγκύκλιο, γνωστοποιεί τα εξής: 
 

«Α1.Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 περ. (α) του άρθρου 

138 

  Οι  διατάξεις της περ. (α ) της παραγράφου 11 του άρθρου 138, προβλέπουν ότι 

παρατείνεται αυτοδίκαια, έως και πέντε μήνες από τη λήξη τους, η ισχύς των 

 

 



αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις 

υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

Χώρας και λήγουν από 01.01.2014 έως και 30.04.2014.  

 

Δικαιούχοι 

Πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες διαμονής των κατηγοριών  του ν. 

3386/2005, των π.δ. που ενσωματώνουν κοινοτικές οδηγίες και των κανονιστικών 

πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3386/2005, 

όπως ισχύει, από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και λήγουν από 01.01.2014 έως και  

30.04.2014. 

Στην παράταση ισχύος των αδειών διαμονής δεν περιλαμβάνονται οι άδειες 

διαμονής που εκδίδονται από τη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών και οι Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής.  

 Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν παρατείνονται οι άδειες 

διαμονής για οικογενειακή επανένωση που η ισχύς τους είναι ισόχρονη της 

ημερομηνίας ενηλικίωσης του συντηρούμενου τέκνου. 

 

Α2. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 11 περίπτωση (β) 
 

 Οι  διατάξεις της περ. (β) της παραγράφου 11 του άρθρου 138, προβλέπουν ότι 

παρατείνεται αυτοδίκαια, χωρίς την ανάγκη επίθεσης σφραγίδας ή αναγραφής στο 

σώμα της βεβαίωσης, η ισχύς των βεβαιώσεων τύπου Α΄ που έχουν εκδοθεί 

μέχρι την 01/04/2014, από:  

 Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας 

 Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 

 Υπηρεσίες Αλλοδαπών των Δήμων  

 Η παράταση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

νόμου, ήτοι, μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 

υποβολής της αίτησης και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει εκδοθεί απορριπτική 

απόφαση». 

 

Τέλος, στην εν λόγω εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι η ημερομηνία έναρξης 

ισχύος των διατάξεων του Κώδικα, πλην των μεταβατικών διατάξεων που 

περιλαμβάνονται στις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 138, είναι η 01-06-

2014.  

 

                                Με εντολή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης  

                                 

                                   Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας 
Του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

Ελένη Σαρρή 



 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 

Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

- Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου 

Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα.  
 

Εσωτερική Διανομή: 

- Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ 
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