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ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης 
αίτησης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 
135).» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές 
διατάξεις» (Α' 80), και ιδίως του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 αυτού, 

β) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή 
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄215), 

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
- Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133), 

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

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄5), 

στ) του π.δ. 106/2020 “Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (A΄255) και 

ζ) της υπ’ αρ. οικ.7396/24.3.2021 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση 
ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 
4251/2014 (Α΄80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄135)» (Β΄1223). 

2. Τη διασφάλιση της νομιμότητας διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα και της 
απρόσκοπτης συναλλαγής τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, έως ότου εμπεδωθεί και καταστεί ομαλή η 
μετάβαση στη νέα, αποκλειστικά ηλεκτρονική, διαδικασία ανανέωσης των τίτλων διαμονής, καθώς και 
τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών μίας στάσης, δεδομένου του 
συσσωρευμένου όγκου αιτήσεων ανανέωσης των τίτλων διαμονής. 
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3. Την υπ’ αρ. 5834/23.12.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Άρθρο μόνο 

1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων 
χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014  και του π.δ. 106/2007 (A΄135), η οποία έχει 
παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 (Β΄1223) υπουργικής 
απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022. 

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω 
τίτλων, ανατρέχει στην επόμενη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του τίτλου διαμονής, του 
οποίου η ισχύς παρατείνεται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
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