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Θέμα:  

 

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αντικατάσταση βεβαιώσεων τύπου Α» 

 

Σχετ.:  

 

Τα με Α.Π. 24280/9.8.12 και 26178/1.10.2012 έγγραφά μας 

 

 

Σε συνέχεια του από 15/11/2012 ερωτήματός σας, το οποίο διαβιβάστηκε 

στην υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το Υπουργείο 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με το 

αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

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 υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίες είχαν εκδοθεί έως την ημερομηνία 

δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. 

Με το α.π. 26178/1.10.12 διευκρινιστικό έγγραφό μας δόθηκαν οδηγίες προς 

τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τη δυνατότητα αντικατάστασης των ανωτέρω 

βεβαιώσεων έως την 31 Δεκεμβρίου 2012, εφόσον δεν έχει αποφανθεί επί του 

αιτήματος η αρμόδια υπηρεσία. Η ανωτέρω προθεσμία αντικατάστασης δόθηκε με 

γνώμονα την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών και των υπηρεσιών, 

λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας των συγκεκριμένων υπηρεσιών και τις 

επακόλουθες καθυστερήσεις που καταγράφονται σε ορισμένες εξ αυτών.  

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία αφορά σε διάστημα κατά το οποίο ο 

ενδιαφερόμενος δύναται να προσέλθει στην υπηρεσία που εξέδωσε τη βεβαίωση 

κατάθεσης αιτήματος με σκοπό την αντικατάσταση της και σε καμία περίπτωση δεν 

συνιστά παράταση ισχύος των βεβαιώσεων, οι οποίες έληξαν στις 30/10/2012. 

Επίσης, η διαδικασία αντικατάστασης δεν είναι αυτόματη, αλλά γίνεται με την 

προσέλευση του υπηκόου τρίτης χώρας στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία και τη  

χορήγηση νέου εγγράφου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι ληγμένες 

βεβαιώσεις κατάθεσης αιτήματος δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση απόδειξη 

νόμιμης διαμονής του κατόχου τους στη χώρα. 

Ελληνική



Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση 

των εποπτευόμενων υπηρεσιών του. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 

 

 

 

 

 

       Η Διευθύντρια 

 

 

 

       Μ. Ασκιανάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

- Δ/νση Μ.Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

- Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού & Ελέγχου 

  

 


