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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 
 

Αθήνα,  22 Απριλίου 2020                                  
Αριθ. Πρωτ.: οικ.14020 / 2020 

 

 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής 
και επίδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει». 
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

α) των παραγράφου 3 του άρθρου 8 και 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 ( 80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης 

και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει». 

β) των άρθρων 8,  9, της περίπτωσης α’  του άρθρου 22 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.  4251/2014 ( 80 

Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει». 

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2Α, των παραγράφων 1 και  2 του άρθρου 10, της παραγράφου 1 του άρθρου 

24, της παραγράφου 2 του άρθρου 61, της παραγράφου 3 του άρθρου 113  του ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει».  

δ) του  π.δ. 106/2007 (135 Α’) “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της ΕΕ 

και των μελών των οικογενειών τους”, όπως ισχύει. 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα». 

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

ζ)  του  π.δ. 4/2020 (4 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 

του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».  

η) του  π.δ. 5/2020 και 6/2020 (5 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» και 

«Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» αντίστοιχα. 
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θ) του π.δ. 9/2020 (Α΄10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 

Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου». 

ι) του π.δ.18/2020 (A’ 34) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου.  

ια) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149), όπως ισχύει. 

ιβ) της με αριθμό 9907/2019 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Έκδοση μονίμων αδειών 

διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του 

ν.4251/2014 (80 Α΄)» (B’1106). 

ιγ) της με αριθμό 340/2019 (3051 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη".  

2. Την αυξανόμενη υποβολή αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για την χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών 

διαμονής και τον συνολικό όγκο των εργασιών που επιτελούν οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, καθώς και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής 

Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

3. Την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην επεξεργασία των αιτήσεων 

χορήγησης και ανανέωσης των τίτλων  διαμονής και την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών με 

αυτές, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. 

4. Το γεγονός ότι η διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής, η οποία ρυθμίζεται από τις παραγράφους 1 και  

2  του άρθρου 10 του ν. 4251/14 έχει διακοπεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12687/2020 (Β’939) κοινή 

υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο αναγκαιότητας 

λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποφυγή και τον περιορισμό της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ανεστάλη η υπηρεσία της υποδοχής του κοινού στις Διευθύνσεις και τα 

Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στη 

Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από Πέμπτη 12 Μαρτίου 

2020 έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, με αποτέλεσμα τη σώρευση στις αρμόδιες υπηρεσίες μεγάλου 

αριθμού εκδοθεισών και έτοιμων προς επίδοση αδειών διαμονής, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η 

θεσμοθέτηση νέας διαδικασίας επίδοσης αυτών, προκειμένου να υπάρξει διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

πολιτών τρίτων χωρών από την αδυναμία επίδοσης των εκδοθεισών αδειών διαμονής και παροχή του 

απαιτούμενου χρόνου για την σταδιακή προσαρμογή των υπηρεσιών στης διαδικασία σταδιακής άρσης των 

περιοριστικών μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Την με αριθμό 3765/22.4.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία αφορά στο κόστος ταχυμεταφοράς των αδειών διαμονής/δελτίων 

διαμονής, ύψους έως 150.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2420103001 του Ειδικού Φορέα 1055-
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201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

. 

Αποφασίζουμε 

 

1. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά επί αιτήσεως που έχει υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 

των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και τα 

δικαιολογητικά της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου αναφορικά με την 

υποχρέωση δήλωσης μεταβολής κατοικίας, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή από 

το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην αρμόδια υπηρεσία μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω 

εταιρείας ταχυμεταφοράς, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. 

 

2. Άδειες διαμονής των οποίων εκκρεμεί η επίδοσή τους επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή 

στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Γενικής 

Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, με αποδεικτικό επίδοσης και 

αντίγραφο της σχετικής απόφασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως 

ισχύει.  

 

3. Οι άδειες διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014 μπορούν να επιδίδονται απευθείας στο 

πληρεξούσιο/τον αντίκλητο του αιτούντος πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4251/2014, 

μετά από αίτημά τους, σε συνεννόηση με την οικεία υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού 

αυτής. Η αρμόδια υπηρεσία, ιδίως στην περίπτωση των αδειών διαμονής του άρθρου 17 και του άρθρου 20Β 

του ν. 4251/2014, δύναται να επιδώσει τις σχετικές άδειες διαμονής κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 

του παρόντος.     

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
 

                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 
 

               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
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