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Προς :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή της με αριθμό 374365/2021 (Β΄ 5242) απόφασης του κ. Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής
διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής, των δελτίων
διαμονής και των δελτίων μόνιμης διαμονής, τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α΄ 135)

ΣΧΕΤ:

- Η με αριθμό 374365/2021 (Β΄ 5242) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου, κ. Παναγιώτη Μηταράκη

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου, στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης των δημοσίων υπηρεσιών στη νέα ηλεκτρονική εποχή,
έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την προώθηση της πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης
στην Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή ανέπτυξε νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων ανανέωσης των αδειών διαμονής.
Σύμφωνα με την με αριθμό 374365/2021 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου, από την 16η Νοεμβρίου 2021, όλες οι αιτήσεις ανανέωσης των τίτλων διαμονής όλων των
κατηγοριών (άδειες διαμονής, δελτία διαμονής και δελτία μόνιμης διαμονής), οι οποίοι χορηγούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά
στην
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου
Μετανάστευσης
και
Ασύλου
(https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/).
Ειδικότερα, ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας (παρ. 9 και 10 της ανωτέρω Υπουργικής
Απόφασης) με την επιτυχή υποβολή της αίτησής του για την ανανέωση του τίτλου διαμονής,
λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην αίτησή του: α)
αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των
εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα ανανέωσης και β) έγγραφο, το οποίο επέχει θέση
βεβαίωσης κατά την έννοια της παραγράφου 4, του άρθρου 9, του ν. 4251/2014 (“Μπλε
Βεβαίωση”).
Το ανωτέρω έγγραφο (β) λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή στοιχεία
και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η εξακρίβωση της γνησιότητας και της
ακρίβειας του περιεχομένου. Η βεβαίωση υποβολής πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαμένει νόμιμα
στη χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την άδεια διαμονής, της
οποίας αιτείται την ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του
ν.4251/2014. Επίσης, η βεβαίωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση
χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος.
Σημειώνεται προς τούτο ότι, η ακρίβεια των στοιχείων και η ισχύς της βεβαίωσης μπορεί
να διασταυρώνεται (ελέγχεται) ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, είτε μέσω της
υπηρεσίας διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω
αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου.
Η αναζήτηση θα πρέπει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες σας με χρήση, είτε των
στοιχείων του ταξιδιωτικού εγγράφου του πολίτη τρίτης χώρας (εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας έχει
εκδώσει άδεια διαμονής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό έγγραφο), είτε των στοιχείων της προς
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ανανέωση άδειας διαμονής, τα οποία αμφότερα ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να προσκομίζει,
παράλληλα, με την ανωτέρω βεβαίωση.
Προς τούτο και με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν
νόμιμα στην χώρα μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τις αρμόδιες αστυνομικές
και συνοριακές αρχές αναφορικά με τη νέα διαδικασία ανανέωσης των τίτλων διαμονής. Σημειώνεται
ότι οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν επιτυχώς υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικής ανανέωσης
αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, απολαύουν του συνόλου των
δικαιωμάτων που τους παρέχονται από τον προς ανανέωση τίτλο διαμονής, και ως εκ τούτου
δύνανται να εισέρχονται και να εξέρχονται από τη χώρα, δυνάμει α) του ταξιδιωτικού τους
εγγράφου, β) του προς ανανέωση τίτλου διαμονής τους και γ) του ανωτέρω εγγράφου της
παραγράφου 8 του άρθρου 2 της εν θέματι υπουργικής απόφασης, σε συνδυασμό με τα
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1, στ. ιζ΄ του ν.4251/2014 και την σχετική Απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, ως αυτή εκάστοτε ισχύει.
Παράλληλα, παρακαλούνται οι Γενικές Γραμματείες Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Εμπορίου και Ιθαγένειας, καθώς επίσης η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και ο Οργανισμός Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) να ενημερώσουν τις υπηρεσίες τους, καθώς
επίσης και τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητός τους, αφενός για τη νέα διαδικασία
ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης των τίτλων διαμονής, αφετέρου για τη δυνατότητα άμεσου
ελέγχου της νόμιμης διαμονής των εν λόγω πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει
αίτημα ανανέωσης του τίτλου διαμονής τους. Τέλος, οι αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών
παρακαλούνται για την ενημέρωση των ελληνικών προξενικών αρχών.
Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, μπορείτε να αναζητήσετε σχετικές πληροφορίες,
αναφορικά με τον τύπο της ανωτέρω βεβαίωσης (Παράρτημα Ι) και με την οθόνη που θα σας
επιστρέφει κατά την εκτέλεση των σχετικών αναζητήσεων στην πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
(με αντίστοιχες απεικονίσεις, print screen), καθώς και στην υπηρεσία διαλειτουργικότητας, στο
Παράρτημα του παρόντος εγγράφου (Παράτημα ΙΙ).
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
Πάτροκλος Γεωργιάδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δείγμα εγγράφου, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παραγράφου 4, του άρθρου 9,
του ν. 4251/2014 (3η παράγραφος παρόντος εγγράφου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ι) Αναζήτηση νόμιμης διαμονής πολίτη τρίτης χώρας μέσω της πορείας φακέλου πολίτη τρίτης χώρας:
εκτελείται αναζήτηση με Αριθμό Διαβατηρίου και Επώνυμο του πολίτη τρίτης χώρας. Διακρίνονται οι
παρακάτω περιπτώσεις:

(1) Εάν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα και
έχει πρωτοκολληθεί από την αρμόδια
υπηρεσία
μίας
στάσης
(υπηρεσία
αλλοδαπών), εμφανίζεται το παρακάτω νέο
πεδίο στα στοιχεία της υπό εξέταση αίτησης
ανανέωσης: Σχετική ηλεκτρονική αίτηση
ανανέωσης:
xxxxxx
υποβληθείσα
την
dd/mm/yyyy.
Στις παρατηρήσεις, αναγράφονται τα στοιχεία
της υπό ανανέωση άδειας (Αριθμός, Λήξη,
Παραταθείσα Λήξη), καθώς και ο αριθμός και η
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης: Νόμιμος Τίτλος: Άδεια διαμονής με
Αρ. xxxxxx Λήξη: dd/mm/yyyy. Παραταθείσα
λήξη: 31/12/2021, με Αρ. Ηλεκτρονικής
αίτησης ανανέωσης: xxxxxx υποβληθείσα την
dd/mm/yyyy.

2) Εάν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα και
δεν έχει πρωτοκολληθεί από την αρμόδια
υπηρεσία
μίας
στάσης
(υπηρεσία
αλλοδαπών),
στις
παρατηρήσεις,
αναγράφονται τα στοιχεία της υπό ανανέωση
άδειας (Αριθμός, Λήξη, Παραταθείσα Λήξη),
καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης: Νόμιμος
Τίτλος: Άδεια διαμονής με Αρ. xxxxxx Λήξη:
dd/mm/yyyy. Παραταθείσα λήξη:31/12/2021,
με Αρ. Ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης:
xxxxxx υποβληθείσα την dd/mm/yyyy.

IΙ) Αναζήτηση νόμιμης διαμονής πολίτη τρίτης χώρας μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ
Μετανάστευση: εκτελείται αναζήτηση με Αρ. Διαβατηρίου ή Αρ. Αδείας. Εάν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικό
αίτημα ανανέωσης, ανεξάρτητα εάν έχει πρωτοκολληθεί ή όχι, επιστρέφεται, η ένδειξη NOMIMOS = 1 και
τα στοιχεία του προς ανανέωση τίτλου νόμιμης διαμονής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- ΓΓ Δημόσιας Τάξης, κ. Κων/νο Τσουβάλα (gengramdt@yptp.gr)
- ΑΕΑ / Κλάδος Ασφαλείας (με την παράκληση ενημέρωσης των κατά τόπους υπηρεσιών
και τμημάτων αρμοδιότητός σας) (security.branch@hellenicpolice.gr)
- ΑΕΑ / Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (με την παράκληση ενημέρωσης των
κατά τόπους υπηρεσιών και τμημάτων αρμοδιότητός σας) (abp.branch@astynomia.gr)
2. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- ΓΓ Εργασίας, κα Αν. Στρατινάκη (με την παράκληση ενημέρωσης των υπηρεσιών και των
οργανισμών αρμοδιότητός σας) (gen_yp@yeka.gr)
- ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Π. Καρασιώτου (με την παράκληση ενημέρωσης των
υπηρεσιών και των οργανισμών αρμοδιότητός σας) (gengrammka@yeka.gr)
3. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
- ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λ. Χριστόπουλος
(gen_gramm@mindigital.gr)
4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.gr)
5. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
- Διοικητή κ. Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.gov.gr)
6. ΟΑΕΔ
- Διοικητή κ. Σπ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr)
7. ΟΠΕΚΑ
- Διοικητή, κα. Ξ. Παπασταύρου (dioikisi@oaed.gr)
8. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- ΓΓ Εμπορίου (gen-sec@gge.gr)
9. Υπουργείο Εσωτερικών
- ΓΓ Ιθαγένειας (g.g.ithageneias@ypes.gr)
- Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας (gd.ithageneias@ypers.gr)
- Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (kdi.grammateia@ypes.gr)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη /ΑΕΑ
α. Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)
β. Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr)
γ. Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
2. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
α. Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων (oron_ergasias@ypakp.gr)
β. ΗΔΙΚΑ A.Ε (ds2@idika.gr)
3. Υπουργείο Εξωτερικών
Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen
(dc4@mfa.gr)
4. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γενική Γραμματεία Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών / Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
Διαδικασιών Δημοσίου
α. Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (με την παράκληση για την ενημέρωση των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών αρμοδιότητός σας) (dolkep@mindigital.gr)
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
α. Γραφεία κ. κ. Συντονιστών
β. Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (με την παράκληση για ενημέρωση των
Τμημάτων αρμοδιότητός σας)
6. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)
7. ΔΣΑ (info@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων της
χώρας).
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Μηταράκη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Εμ. Λογοθέτη
5. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, κας. Φ. Κουλούρη
6. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως, κας Ε. Αγαπηδάκη
7. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα, κ. Ε. Κωνσταντίνου
8. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
9. Δ/νση Αδειών Διαμονής
10. Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης
11. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61b8614e523ae206455b6c9b στις 14/12/21 18:16
6

