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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αγ. Ι. Ρέντης,  02 .07.21
                                         Α.Π.:102436/2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ:
E-mail: dmsecretariat@migration.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Θηβών, 196 – 198 
Τ.Κ.: 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης - Νίκαια

ΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣΧΩΡΑΣ
ΔΔ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων και τις περιόδους 
απουσίας πολιτών τρίτων στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωση των αδειών 
διαμονής».
Σχετ.: α) η με αριθμό 7/2017 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Οδηγίες για τη λήψη βιομετρικών 
δεδομένων 
β) το με ΑΠ 703027/15.2.2021 έγγραφό μας «Έλεγχος περιόδων απουσίας στο πλαίσιο διαδικασίας 
ανανέωσης των αδειών διαμονής σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.4251/2014 κατά την περίοδο εφαρμογής 
των περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19».

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη λήψη 
βιομετρικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης των αδειών διαμονής, κατά το διάστημα 
ισχύος των περιορισμών εισόδου στην χώρα λόγω COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Όπως γνωρίζετε, από την έναρξη επιβολής από τις ελληνικές αρχές περιοριστικών μέτρων για την 
αποτροπή της επέκτασης της πανδημίας (το έτος 2020) έως και μέχρι την πρόσφατα εκδοθείσα με αριθμό 
38199/18.6.2021 (Β΄ 2661) ΚΥΑ, «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του 
κωρονοϊού COVID – 19», οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι ήταν κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014δεν είχαν την δυνατότητα να εισέλθουν στη 
χώρα για την υποβολή των απαιτούμενων βιομετρικών δεδομένων, στο πλαίσιο της αίτησής τους για την 
χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς αυτοί υπάγονταν στην απαγόρευση εισόδου στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του COVID 19.

Στην περίπτωση που οι πολίτες τρίτης χώρας δεν προσήλθαν στις υπηρεσίες σας για λήψη 
βιομετρικών δεδομένων, μετά την αποστολή από πλευράς της υπηρεσίας σας και της δεύτερης, 
προβλεπόμενης από το ν.4018/2011, έγγραφης ειδοποίησης, επικαλούμενοι τους περιορισμούς εισόδου 
στην Ελλάδα, κατά τα ανωτέρω, η υπηρεσία σας θα πρέπει να εξετάζει την συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας 
και να μην θεωρεί ως, apriori, λόγο απόρριψης την μη έγκαιρη προσέλευσή τους για τη λήψη των 
βιομετρικών δεδομένων. Συναφώς, επισημαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η επίκληση από τον 
διοικούμενο των λόγω ανωτέρας βίας στοιχειοθετείται από τις προβλέψεις των κυα που είχαν εκδοθεί και 
αφορούσαν την επιβολή μέτρων απαγόρευσης εισόδου στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες δεν του 
επέτρεπαν την είσοδο για την υποβολή των βιομετρικών δεδομένων.

Ως εκ τούτου, σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας κατά τα 
ανωτέρω, οι υπηρεσίες σας θα μεριμνούν για τον καθορισμό του χρόνου λήψης των απαιτούμενων 
βιομετρικών δεδομένων, σε συνεννόησημε τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο αυτού, διατηρώντας 
επαρκή ευελιξία, δεδομένων και των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη λειτουργία των υπηρεσιών, 
ώστε να είναι εφικτή η έλευσή τους στη χώρα και η υποβολή των βιομετρικών δεδομένων, με 
γνώμονα την ταχεία περάτωση της διαδικασίας και την έκδοση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.

Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι με το ανωτέρω β΄ σχετικό, δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη 
διαδικασία εξέτασης αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής και ειδικότερα ως προς την συνδρομή της παρ.  
6 του άρθρου 21 του ν.4251/14 σε περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται ότι η υπέρβαση του 
επιτρεπόμενου χρόνου απουσίας οφείλεται στους περιορισμούς εισόδου στη χώρα μας λόγω των 
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μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19. Σύμφωνα με αυτές, τα διαστήματα απουσίας 
σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα της συνδρομής λόγων ανωτέρας 
βίας, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και να μη λειτουργούν οι περίοδοι απουσίας 
παρακωλυτικά για την ανανέωση της άδειας διαμονής.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Τμημάτων αρμοδιότητάς σας. 

           Ο Γενικός Γραμματέας
                                                                                                              Μεταναστευτικής Πολιτικής 

                                       Πάτροκλος Γεωργιάδης

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Π. Μηταράκη
- Γραφείο Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σ. Βούλτεψη
- Γραφείο κ. ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής 
- κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
- Διεύθυνση Αδειών Διαμονής
- Διεύθυνσή μας (όλα τα Τμήματα)
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