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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Αριθ. Φακ.:
ΔΑΔ/Φ.5/15

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη
Τηλέφωνο: 213 1313 174
Φαξ: 213 1313 119
E – mail: dolkep@mindigital.gr

ΠΡΟΣ:
Kep-all@kep.gov.gr
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων 
διαμονής και μόνιμης διαμονής, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης 
αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων 
νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014».

Δια του παρόντος σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αριθ. οικ. 12889/2020 
(ΦΕΚ Β΄1086/30-03-202) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, 
σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς των αδειών διαμονής και των 
δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, καθώς και των βεβαιώσεων 
κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών 
βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, λόγω της αναστολής 
λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής κοινού στις διευθύνσεις μετανάστευσης και 
ασύλου των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας και της διεύθυνσης 
μεταναστευτικής πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ειδικότερα:
 Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 

106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 11η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και 
την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι 
λήγουν από 12η Μαρτίου 2020 έως και την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να 
ανανεωθούν έως και πέντε (5) μήνες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης 
τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς την αναγκαιότητα έκδοσης 
σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

 Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και οι 
ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες 
έληξαν πριν την 12η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα 
με τις οικείες ρυθμίσεις, καθώς και όσες λήγουν από 13η Μαρτίου 2020 έως και 
την 12η Μαΐου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και πέντε (5)μήνες από την 
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αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους, ήτοι έως την 12η Οκτωβρίου 2020 χωρίς 
την αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των προαναφερόμενων 
τίτλων έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωσή τους, τούτοι 
θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, οι υπηρεσίες σας υποχρεούνται να 
αποδέχονται τους παραταθέντες ως άνω τίτλους διαμονής, καθώς και τις 
βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης ή τις ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής, που 
απαιτούνται να επιδεικνύονται από τους ενδιαφερόμενους σε κάθε συναλλαγή τους 
με τις διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ, ως αποδεικτικό της νόμιμης παραμονής τους 
στη Χώρα, πέραν του μέσου απόδειξης της ταυτότητάς τους, ήτοι του διαβατηρίου.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Έλλη Σιμάτου

Εσωτερική Διανομή
-Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Γεωργαντά
 (y.hormova@mindigital.gr, k.deli@mindigital.gr)
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 και Απλούστευσης Διαδικασιών
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