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«Παράταση ισχύος τίτλων διαμονής που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 139 του ν.
4876/2021 (Α΄251) και τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που
εκδόθηκαν δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (A΄135) και
έληξαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2022»

Σας γνωρίζουμε ότι με την με αριθμό 180838/30.3.2022 (Β΄ 1535) Απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου:
α) παρατείνεται, έως την 30ή Ιουνίου 2022, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής που έχουν
χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 (Α΄251) και έληξαν
την 31η Μαρτίου 2022. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η έναρξη ισχύος
των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 (Α΄251), θα ανατρέχουν στην 1η Απριλίου
2022, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος ανανέωσης και
β) παρατείνεται, έως την 30ή Ιουνίου 2022, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των
βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν.
4251/2014 (Α' 80) και του π. δ. 106/2007 (A΄135) και έληξαν από την 1η Ιανουαρίου 2022
έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σημειώνεται δε ότι η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων
διαμονής που θα εκδοθούν σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην επόμενη ημέρα
από την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου τίτλου διαμονής, του οποίου η ισχύς
παρατάθηκε. Η παρούσα ρύθμιση αφορά, τόσο τους τίτλους διαμονής και τις
βεβαιώσεις που έληξαν εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2022, όσο και τους
τίτλους διαμονής και τις βεβαιώσεις, οι οποίοι είχαν μεν λήξει σε προγενέστερο
χρονικό διάστημα, η δε ισχύς τους είχε παραταθεί έως την 31η Μαρτίου 2022.
Η χορήγηση της εν λόγω παράτασης διασφαλίζει τη νομιμότητα διαμονής, την απρόσκοπτη
συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τις δημόσιες υπηρεσίες, την πρόσβαση στο σύνολο
των δικαιωμάτων τους, τα οποία απορρέουν από τον τίτλο που κατέχουν και εξασφαλίζει επάρκεια
χρόνου, προκειμένου οι πολίτες τρίτων χωρών που καταλαμβάνονται από τη σχετική ρύθμιση να
ανανεώσουν εγκαίρως (πριν τη λήξη της παράτασης) την άδεια διαμονής τους, μέσω των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ιστοσελίδα
https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/. Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αιτήματος
ανανέωσης είναι δυνατή εντός μηνός από την 30ή Ιουνίου 2022, με την καταβολή του
προβλεπόμενου προστίμου του άρθρου 9 του ν. 4251/2014.
Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτημάτων ανανέωσης είναι η 30ή Ιουνίου 2022, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και
εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν. 4251/2014, με την επιβολή του
απαιτούμενου προστίμου έως και την 31η Ιουλίου 2022.
Δεδομένου του γεγονότος ότι σταδιακώς εκλείπουν οι λόγοι περιορισμού των δραστηριοτήτων
των υπηρεσιών μίας στάσης που είχαν ληφθεί λόγω COVID 19, θα πρέπει να ενημερώνετε τους
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ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν
θα χορηγήσει περαιτέρω παράταση των τίτλων διαμονής. Προς τούτο, οφείλουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν, εγκαίρως, στην υποβολή των αιτημάτων ανανέωσής τους,
άλλως, από την 1η Αυγούστου 2022, οι αλλοδαποί αυτοί θα έχουν καταστεί παράνομα
διαμένοντες.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η παράταση των τίτλων διαμονής θα αποτυπωθεί στο ΟΠΣ
Μετανάστευση εντός των επομένων ημερών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διαπίστωση της
νομιμότητας διαμονής των υπαγόμενων στην Απόφαση πολιτών τρίτων χωρών, τόσο
μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Μετανάστευση, όσο και μέσω της εφαρμογής
«ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας
www.migration.gov.gr). Για την ακριβή ημέρα διαθεσιμότητας της εν λόγω υπηρεσίας, θα
ακολουθήσει σχετική γνωστοποίηση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των υπηρεσιών
αρμοδιότητάς σας.
Ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
α. Γενικούς Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας
β. Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (με την παράκληση ενημέρωσης των Τμημάτων
αρμοδιότητάς τους)
2. Υπουργείο Εξωτερικών
α. Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen
(dc4@mfa.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση των ελληνικών προξενικών αρχών)
3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / ΑΕΑ
α. Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (abp.branch@astynomia.gr) (με την
παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητος του Κλάδου Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων)
β. Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)
γ. Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr)
δ. Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
ε. Κλάδος Ασφαλείας (με την παράκληση για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητος του
Κλάδου Ασφαλείας) (security.branch@hellenicpolice.gr)
4. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
α. ΓΓ Εργασίας, κα Αν. Στρατινάκη (με την παράκληση ενημέρωσης των υπηρεσιών και των
οργανισμών αρμοδιότητός σας) (gen_yp@yeka.gr)
β. ΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Π. Καρασιώτου (με την παράκληση ενημέρωσης των
υπηρεσιών και των οργανισμών αρμοδιότητός σας) (gengrammka@yeka.gr)
γ. Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων (oron_ergasias@ypakp.gr) (με την παράκληση για την
ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
δ. ΗΔΙΚΑ A.Ε (ds2@idika.gr)
5. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
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)
6. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας (gd.ithageneias@ypers.gr)
β. Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (kdi.grammateia@ypes.gr) (με την παράκληση για την
ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητος σας)
7. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
α. Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.gr, d.eleg@aade.gr) (με την παράκληση για την
ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
8. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
α. Διοικητή κ. Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.gov.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση των
υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
9. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
α. Διοικητή κ. Σπ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr, a.sousourogianni@oaed.gr) (με την
παράκληση για την ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
10. Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
α. Διοικητή, κα. Ξ. Παπασταύρου (dioikisi@oaed.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση
των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
11. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
α. Διεύθυνση Αερολιμένων (Δ3) Τμήμα Α’ (d3@hcaa.gr) (με την παράκληση για την ενημέρωση
των υπηρεσιών αρμοδιότητός σας)
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12. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας (info@hcaa.gov.gr, d.roupakias@hcaa.gov.gr)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
α. ΓΓ Δημόσιας Τάξης, κ. Κων/νο Τσουβάλα (gengramdt@yptp.gr)
2. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
α. ΓΓ Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λ. Χριστόπουλος
(gen_gramm@mindigital.gr)
3. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
α. ΓΓ Εμπορίου (gen-sec@gge.gr)
4. Υπουργείο Εσωτερικών
α. ΓΓ Ιθαγένειας (g.g.ithageneias@ypes.gr)
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
α. Γραφεία κ. κ. Συντονιστών
6. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)
7. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση
ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΝΗ
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Μηταράκη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
4. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
5. Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής (όλα τα Τμήματα)
6. Διεύθυνση Αδειών Διαμονής
7. Υπηρεσία Ασύλου
- Γραφείο Διοικητή, κ. Καλέα
8. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
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