
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. οικ. 21221/2020 
Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των 

δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκ-

δίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) 

και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βε-

βαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 

9 του ν. 4251/2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 10 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώ-

δικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 80),

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 
(Π.Ν.Π. (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),

ζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α’ 34),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149), όπως ισχύει.

2. Της υπ’ αρ. 14119/4-5-2020 (Β’ 1654) απόφασης του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύ-
ος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και 

μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του 
ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), 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».

3. Την αναγκαιότητα παράτασης της ισχύος των ορι-
στικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθε-
σης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, που 
έχουν χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν 
από την 20η Ιουλίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2020 για οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους 
και χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής 
πράξης, λόγω της πραγματικής κατάστασης που έχει 
δημιουργηθεί στη χώρα, εξαιτίας της πανδημίας της 
νόσου COVID-19 και των μέτρων που ελήφθησαν και 
εξακολουθούν να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 
της εξάπλωσής της και την προστασία της δημόσιας 
υγείας και αποσκοπούν τόσο στην εύρυθμη εσωτερική 
οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης όσο και στη διαφύλαξη και προστα-
σία των δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών που 
διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

4. Την υπ’ αρ. 7385/14.7.2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής πολιτών τρί-

των χωρών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου και λήγουν από την 20η Ιουλίου 2020 έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως, για 
οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς 
την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. 
Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης παράτασης, ο 
πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος του σχετικού 
τίτλου διαμονής, διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικρά-
τεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από 
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τον τίτλο διαμονής που κατέχει. Η έναρξη ισχύος των 
τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των 
ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέ-
ρα από την ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου 
διαμονής. Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω οριστικών 
τίτλων διαμονής, δύναται να κατατίθενται σε όλο το χρο-
νικό διάστημα της παράτασης αυτών, στο πλαίσιο της 
λειτουργικής και διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων 
υπηρεσιών ή κατά προτεραιότητα, εφόσον συντρέχει 
αναγκαίος προς τούτο λόγος.

2. Η ισχύς των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που 
χορηγούνται σε εφαρμογή των άρθρων 8 και 9 του 
ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποί-
ες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας και τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και λήγουν 

από την 20η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, 
παρατείνεται αυτοδικαίως, για οκτώ (8) μήνες από την 
ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την ανάγκη αντικατά-
στασής τους. Κατά το διάστημα ισχύος της οκτάμηνης 
παράτασης, ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος 
βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, ως ανωτέρω, διαμένει 
νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαύει των δι-
καιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής, τη 
χορήγηση του οποίου έχει αιτηθεί ή των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής που κατείχε, 
στην περίπτωση αιτήματος ανανέωσης αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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