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Προς: 

1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 

Χώρας 

Δ/νσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης 

 

2. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & 

Προστασίας του Πολίτη 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

               Διεύθυνση Αλλοδαπών 

 

 

 

 

 

 

Θέμα:  

 

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α» 

Σχετ:  Το με Α.Π. 24280/9.8.12 έγγραφό μας 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την αντικατάσταση των 

βεβαιώσεων τύπου Α, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

7 παρ. 4 του ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215), η ισχύς των βεβαιώσεων κατάθεσης 

αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, οι οποίες είχαν εκδοθεί έως την 

ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 

2012. Επίσης, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες 

υπηρεσίες δεν έχουν αποφανθεί επί των σχετικών αιτημάτων μέχρι τη λήξη ισχύος 

των ανωτέρω βεβαιώσεων, αυτές αντικαθίστανται με νέες. 

Διευκρινίζεται ότι η νέα βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται προς αντικατάσταση της 

αρχικής, θα έχει ετήσια διάρκεια με ημερομηνία εκκίνησης την επομένη της 

ημερομηνίας λήξης της αρχικής.  

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που λαμβάνει η υπηρεσία μας και λόγω του 

μεγάλου φόρτου εργασίας των υπηρεσιών μετανάστευσης, η διαδικασία 

αντικατάστασης των βεβαιώσεων τύπου Α αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρόνο 

μεταγενέστερο της 30
ης

 Σεπτεμβρίου 2012.  

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο σεβασμού της αρχής της χρηστής διοίκησης και 

υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης  δεν 

έχουν αποφανθεί αρνητικά επί των σχετικών αιτημάτων, οι κάτοχοι βεβαιώσεων 

τύπου Α, των οποίων η ισχύς λήγει 30 Σεπτεμβρίου 2012 και δεν έχουν εφοδιαστεί 

ακόμη με νέα βεβαίωση, μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία αλλοδαπών των 

δήμων, καθώς και στις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για 

την αντικατάσταση της βεβαίωσης τύπου Α, έως 31 Δεκεμβρίου 2012. 

Τέλος, υπό το πρίσμα των ανωτέρω εκτεθέντων στοιχείων, παρακαλείται το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο οποίο συναποστέλλεται 

το παρόν, να μεριμνήσει για την παροχή σχετικών οδηγιών προς τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του, ώστε στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων βεβαίωσης 

τύπου Α με ημερομηνία λήξης την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2012, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει 

Ελληνική



στις χώρες καταγωγής τους και εισέρχονται στη χώρα μας  μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, 

και εφόσον δεν έχει εκδοθεί απορριπτική ή ανακλητική απόφαση επί του αιτήματός 

τους, να επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα, προκειμένου να προβούν στην 

αντικατάσταση των ανωτέρω βεβαιώσεων και να αποφευχθεί η μετάπτωση τους σε 

καθεστώς παρανομίας. 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας  Πληθυσμού  

         & Κοινωνικής Συνοχής  

 

 

                       

                                                     

                                                              Άγγελος Συρίγος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού  

            & Κοινωνικής Συνοχής   

2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή  

3. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

       Όλα τα Τμήματα  

4. Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας στοιχείων ( με την παράκληση να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 


