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Θέμα: Ζητήματα που ανέκυψαν σε εφαρμογή του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 (Α΄251) και της
με αριθμό 180838/30.3.2022 (Β΄1535) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου &
λοιπά ζητήματα
Σχετ.: Το με αριθμό 138749/9.3.2022 έγγραφό μας.
Ι. Ζητήματα που ανέκυψαν σε εφαρμογή του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 (Α΄251) και της με
αριθμό 180838/2022 30.3.2022 (Β΄1535) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με γνώμονα τη διασφάλιση της
νόμιμης διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν στη χώρα μας σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014, έλαβε σειρά σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών.
Ειδικότερα:
α) με την με αριθμό 479988/24.12.2021 (Β΄6248) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης
πολιτών τρίτων χωρών που εκδόθηκαν δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 και είχαν
παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 20211 παρατάθηκε (αρχικά) ως την 31η Μαρτίου 2022,
β) με την με αριθμό 180838/30.3.2022 (Β΄1535) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου, η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων
χωρών που είχαν λήξει από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2022,
παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά σε: i) τίτλους διαμονής
και βεβαιώσεις που έληξαν εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2022 και ii) τίτλους διαμονής
και βεβαιώσεις που είχαν μεν λήξει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, η δε ισχύς τους είχε
παραταθεί έως την 31η Μαρτίου 2022 και
γ) με το άρθρο 139 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων
διαμονής του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, οι οποίες είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου
2020, γίνονται δεκτές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, με ημερομηνία λήξης ισχύος
(αρχικά) την 31η Μαρτίου 2022. Ομοίως κατά τα ανωτέρω με την με αριθμό 180838/30.3.2022
(Β΄1535) απόφαση, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 (Α΄251) και έληξαν την 31η Μαρτίου 2022,
παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022.
Στο πλαίσιο της συνδυαστικής εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων προέκυψαν σειρά
ερμηνευτικών ζητημάτων ή ζητημάτων που χρήζουν ειδικού χειρισμού από πλευράς σας. Σε
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Βλ. υπ’ αριθμ. 7396/24.3.2021 (Β΄1223) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
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συνέχεια σχετικών ερωτημάτων των υπηρεσιών σας, θέτουμε κατωτέρω υπ’ όψιν σας τα
ακόλουθα:
1η περίπτωση: πολίτης τρίτης χώρας, η άδεια διαμονής του οποίου έληγε μεταξύ Ιανουαρίου Μαρτίου 2022, δεν κατέθεσε αίτημα ανανέωσης εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο ν.
4251/2014. Στη συνέχεια, ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας, όντας πλέον μη νόμιμα διαμένων,
υποβάλλει αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1-5
του ν. 4251/2014 (αίτηση για εξαιρετικούς λόγους), ενώ με την με αριθμό 180838/30.3.2022
(Β΄1535) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η άδεια διαμονής του παρατάθηκε
αυτοδικαίως έως την 30η Ιουνίου 2022.
Κατά συνέπεια, ο πολίτης τρίτης χώρας, ενώ έχει καταθέσει αίτημα για τη χορήγηση άδειας
διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άδεια επαναφοράς στη νομιμότητα), η ισχύς της
προηγούμενης άδειας διαμονής του έχει, εκ των υστέρων, παραταθεί έως την 30η Ιουνίου 2022,
καθιστώντας αυτόν πλέον εκ νέου νόμιμα διαμένοντα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του ΟΠΣ Μετανάστευση,
σύμφωνα με το οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας καλείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών να ενημερώσει την υπηρεσία, στην οποία έχει καταθέσει το αίτημα για
εξαιρετικούς λόγους, σχετικά με την κατηγορία του τίτλου διαμονής που επιθυμεί να ανανεωθεί η
άδεια του άρθρου 139, η οποία παρατάθηκε κατά τα ανωτέρω.
Εφόσον, ο πολίτης τρίτης χώρας εκφράσει τη βούλησή του, η αρμόδια υπηρεσία αυτεπάγγελτα
μετατρέπει το αίτημα για εξαιρετικούς λόγους σε αίτημα ανανέωσης του τίτλου διαμονής,
τροποποιώντας αντίστοιχα το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης (μέσω του Help Desk). Εν
συνεχεία, η υπηρεσία καλεί τον πολίτη τρίτης χώρας να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
ανανέωσης και εκκινεί τη διαδικασία συμψηφισμού του ποσού του παραβόλου με το απαιτούμενο
για την κατά περίπτωση ανανέωση της άδειας διαμονής.
Η αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και η χρονική ισχύς της νέας άδειας
διαμονής, η οποία θα χορηγηθεί, ανατρέχουν στην επομένη της λήξης του προηγούμενου τίτλου
διαμονής.
Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τα ανωτέρω, δεν
γνωστοποιήσει εντός της σχετικής προθεσμίας τη βούλησή του για την κατηγορία που επιθυμεί να
ανανεώσει την άδεια διαμονής του, η αίτησή του για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται επί της
ουσίας και η διοίκηση αποφαίνεται επ’ αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2η περίπτωση: Πολίτης τρίτης χώρας, υποβάλει αίτηση χορήγησης / ανανέωσης τίτλου διαμονής
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4251/2014. Η αρμόδια υπηρεσία εξέτασης της αίτησής
του, την απορρίπτει ή ανακαλεί χορηγηθέντα τίτλο και ο πολίτης ασκεί αίτηση ακύρωσης επί της
δυσμενούς για αυτόν απόφασης.
Επί της απορριπτικής / ανακλητικής απόφασης εκδίδεται δικαστική απόφαση που ακυρώνει την
απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας και αναπέμπει σε αυτήν την υπόθεση για νέα νόμιμη κρίση. Η
ως άνω περίπτωση, καθώς και η περίπτωση αίτησης θεραπείας κατά απορριπτικής / ανακλητικής
απόφασης η οποία έχει γίνει δεκτή, δεν υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του ν.
4876/2021.
Κατά συνέπεια, σε συναφή εκκρεμή ζητήματα, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να εξετάσει την
υπόθεση, συμμορφούμενη προς το διατακτικό της απόφασης του δικαστηρίου, καθώς στην
προκειμένη περίπτωση προτάσσεται η ουσιαστική αναγκαιότητα συμμόρφωσης της διοίκησης με
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την δικαστική απόφαση. Τα ανωτέρω ισχύουν, επίσης, και σε περιπτώσεις που έχει ασκηθεί αίτηση
θεραπείας και έχει γίνει δεκτή.
3η περίπτωση: Πολίτης τρίτης χώρας, υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής του,
βάσει του άρθρου 139 του ν. 4876/2021, ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώνει ότι δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας διαμονής και, ως εκ τούτου, η αίτησή
του θα πρέπει να απορριφθεί. Η αρμόδια υπηρεσία, εφόσον κρίνει την αίτησή του απορριπτέα,
εκδίδει απορριπτική απόφαση επί της αίτησης ανανέωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του
ν. 4251/2014.
Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανανέωσης
(π.χ. λόγω περιόδων απουσίας από τη χώρα), αυτές θα πρέπει να ελέγχονται για το διάστημα
ισχύος της άδειας διαμονής, την οποία είχε αιτηθεί ο αλλοδαπός, και όχι για το συνολικό διάστημα
κατά το οποίο εκκρεμούσε η λήψη απόφασης επί του αιτήματος χορήγησης της άδειας διαμονής.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ένας πολίτης τρίτης χώρας είχε αιτηθεί το έτος 2018 την
χορήγηση άδειας διαμονής ισχύος δύο ετών και η αίτησή του εκκρεμούσε έως το 2022, υπαγόμενη
στη ρύθμιση του άρθρου 139, κατά τη διαδικασία ανανέωσης η υπηρεσία θα εξετάσει εάν
συνέτρεχαν οι οικείες προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων απουσίας) για την
περίοδο 2018 – 2019 (περίοδο ισχύος της άδειας διαμονής που είχε αιτηθεί) και όχι για την
περίοδο 2018 – 2022 (συνολική περίοδο εκκρεμούς αιτήματος).
Κατά τα λοιπά, εάν η υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης
χώρας οι ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης της κατά πλάσμα δικαίου άδειας διαμονής
(σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 6 και 24 του ν. 4251/2014) κατά το χρονικό διάστημα
ισχύος της άδειας διαμονής, την οποία είχε αιτηθεί ο αλλοδαπός, η υπηρεσία οφείλει να προβεί
σε διαδικασία ανάκλησης της εν λόγω άδειας διαμονής σε εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου του
άρθρου 139 [«(..) με την επιφύλαξη των λόγων ανάκλησης των άρθρων 6 και 24 του ν. 4251/2014,
οι οποίοι εξετάζονται οποτεδήποτε»]. Επισημαίνεται δε ότι τυχόν λόγοι ανάκλησης, οι οποίοι
αφορούν ειδικότερα σε λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, εξετάζονται για το συνολικό χρονικό
διάστημα αναμονής του αιτήματος χορήγησης της άδειας διαμονής (η οποία χορηγήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139) και όχι μόνο για το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας
διαμονής, την οποία είχε αιτηθεί ο αλλοδαπός.
4η περίπτωση: Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 139, και δεν
καταθέτει αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (είτε έως τις 30.6, ημερομηνία
λήξης της άδειας, είτε έως τις 31.7 με την επιβολή διοικητικού προστίμου), ο χρόνος ισχύος της
κατά πλάσμα δικαίου εκδοθείσας άδειας διαμονής θα προσμετράται ως χρόνος προηγούμενης
νόμιμης διαμονής, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του σε άλλες διαδικασίες σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4251/2014.
5η περίπτωση: Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει καταθέσει αίτημα για χορήγηση άδειας
διαμονής (πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020) και υπάγεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 139, λαμβάνει
κατά πλάσμα δικαίου άδεια διαμονής και υποβάλλει αίτημα ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο
139. Παράλληλα, μέλος της οικογένειας του ως άνω πολίτη τρίτης χώρας έχει υποβάλει αίτημα για
χορήγηση άδειας διαμονής σε χρόνο μεταγενέστερο του συντηρούντος (μετά την 1η Ιανουαρίου
2021) και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του άρθρου 139.
Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει, μετά την υποβολή αιτήματος ανανέωσης
της άδειας διαμονής από πλευράς του συντηρούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139,
να συστοιχίσει χρονικά την άδεια διαμονής των μελών οικογένειας με αυτή του συντηρούντος. Ως
εκ τούτου, θα πρέπει οι υπηρεσίες σας να χορηγούν στα μέλη της οικογένειας μια άδεια διαμονής
έως τις 30.6.2022 και, ακολούθως, η ανανέωσή της να συστοιχίζεται με την άδεια διαμονής του
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συντηρούντος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν
συνεννοήσεως με τον πολίτη τρίτης χώρας ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο, ώστε να διασφαλίζεται η
ομαλή μετάβαση των πολιτών τρίτων χωρών στη νέα άδεια διαμονής σε ανανέωση αυτής του
άρθρου 139.
ΙΙ. Λοιπά ζητήματα
α. Ανανέωση τίτλων διαμονής μελών οικογένειας επενδυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 16Β, 16Γ και 20Β του ν. 4251/2014.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16Β, 16Γ και 20Β του ν. 4251/2014, στα μέλη οικογένειας
του πολίτη τρίτης χώρας, επενδυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, «τα άγαμα κοινά τέκνα των
συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών» και «τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου
των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της
συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε
αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών».
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, τα εν λόγω μέλη οικογένειας λαμβάνουν άδεια διαμονής για
λόγους οικογενειακής συνένωσης έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, ενώ στη
συνέχεια χορηγείται σε αυτά αυτοτελής άδεια διαμονής για τρία (3) έτη, κατ’ αναλογική
εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 76 παράγραφος 5 του ν. 4251/2014, με μόνη υποχρέωση
την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Για τους ως
άνω τίτλους διαμονής «τυχόν διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό
λόγο για την ανανέωσή τους».
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, σημειώνεται ότι κατά την εξέταση των αιτημάτων μελών
οικογένειας επενδυτών για τη χορήγηση της αυτοτελούς τριετούς άδειας διαμονής (από 21 έως 24
έτη), οι υπηρεσίες σας δεν εξετάζουν τυχόν περιόδους απουσίας. Αντίθετα, οι περίοδοι απουσίας
θα εξετάζονται κατά τη διαδικασία ανανέωσης της αυτοτελούς άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4251/2014.
β. Μετάβαση πολίτη τρίτης χώρας σε άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ παρ. 2 του άρθρου 19 Α του ν. 4251/2014, με
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του
ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους «σε
πολίτες τρίτων χωρών πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας. Η συνδρομή σοβαρών
προβλημάτων υγείας, καθώς και η διάρκεια της θεραπείας διαπιστώνονται με πρόσφατο ιατρικό
πιστοποιητικό. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα υγείας αναφέρεται σε λοιμώδες
νόσημα, για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας
ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας
διαμονής για πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας είναι η κατοχή από τον
αιτούντα ισχυρής άδειας διαμονής. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι διετής και
μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο έτη κάθε φορά εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις,
διαφορετικά μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα».
Σε συνέχεια ερωτημάτων υπηρεσιών σας αναφορικά με τη δυνατότητα μετάβασης και υπαγωγής
νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,
λόγω συνδρομής προβλημάτων υγείας, μεσούσης της χρονικής περιόδου ισχύος του τίτλου
διαμονής, θέτουμε κατωτέρω υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα:
Στην περίπτωση που σε πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια χρονικής ισχύος της άδειας
διαμονής του, συντρέξουν λόγοι υγείας, οι οποίοι εκδηλώθηκαν κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος
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της άδειας διαμονής του, δίδεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση άδειας
διαμονής, σύμφωνα με την περ. 2ε' του άρθρου 19 Α, πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας διαμονής.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για την πρόσβαση των
πολιτών τρίτων χωρών, στις διατάξεις του άρθρου 19 Α (άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους) και του άρθρου 19 παρ. 1 έως 5 (άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους).
γ. Επαρκείς πόροι στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 20 Α του ν.4251/2014 .
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Α, του ν. 4251/2014, σε πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται
άδεια διαμονής, «εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού
ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης».
Σε εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, σύμφωνα με την με αριθμό 41712/2014 ΚΥΑ, αναφορικά με
τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που
προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή άδειας διαμονής στις
διατάξεις του ν. 4251/2014:
«1. Στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου ως
οικονομικά ανεξάρτητα άτομα και αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο
20, παρ. 2 και 3 του ν.4251/2014, (Κατηγορία Γ3.1 της αριθμ. 30825/2014 κοινή υπουργική
απόφαση) το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ’ ελάχιστο στα δύο χιλιάδες ευρώ (2.000)
μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω πολίτης τρίτης χώρας συνοδεύεται από τα μέλη της
οικογένειας του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε
τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή
αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη
των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα».
Σε συνέχεια ερωτημάτων υπηρεσιών σας αναφορικά με τη δυνατότητα πλήρωσης της σχετικής
προϋπόθεσης μέσω της τήρησης τραπεζικού λογαριασμού εκτός της Ελλάδας, σημειώνουμε ότι η
απόδειξη εκπλήρωσης των επακτών πόρων δύναται να πραγματοποιείται από τον πολίτη τρίτης
χώρας και με την τήρηση σχετικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Απαρέγκλιτη προϋπόθεση είναι
η απόδειξη της δυνατότητας αναλήψεων στη χώρα μας από τον ως άνω λογαριασμό, ώστε να
είναι δυνατή η κάλυψη των απαραίτητων αναγκών διαβίωσης.
Στην περίπτωση, κατά την οποία ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας αποδεικνύει την πλήρωση της
προϋπόθεσης των επαρκών πόρων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών καταθέσεων, οι τελευταίες θα
πρέπει να καλύπτουν το συνολικό ύψος των επαρκών πόρων που απαιτείται για τη χρονική
περίοδο ισχύος της άδειας διαμονής του.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των υπηρεσιών
αρμοδιότητάς σας. Επισημαίνεται, τέλος, ότι για τα ζητήματα που δε ρυθμίζονται στο παρόν
έγγραφο, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οιαδήποτε αναγκαία διευκρίνηση.
Ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b2f7d870128e28a8cff14a στις 23/06/22 17:05
5

Κοινοποίηση:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
- Γραφεία κ.κ. Συντονιστών
- κ.κ. Γεν. Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας
2. Συνήγορο του Πολίτη (press@synigoros.gr)
3. ΔΣΑ (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων
της χώρας)
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Μηταράκη
1. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Ε. Λογοθέτη
3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, κ. Η. Μοσκώφ
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, κ. Ε. Κωνσταντίνου
5. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, κας Φ. Κουλούρη
8 . κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
9. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)
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