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                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
                      e-ΕΦΚΑ
  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΖΑΧΟΥ
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγ. Κων/νου 5,10431 ΑΘΗΝΑ
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5274313
  email: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

   Αθήνα 

   ΠΡΟΣ:

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1) ΗΔΙΚΑ Α.Ε 
    ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10
    10551 ΑΘΗΝΑ
2) ΕΟΠΥΥ
    ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12
    15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
3) ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
    ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87
    11527 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών» 
ΣΧΕΤ.: το με αριθ. πρωτ. 73357/13-4-2020 Γενικό Έγγραφό μας.

    Σας γνωστοποιούμε την υπ’ αριθ. οικ.14119/2020 (ΦΕΚ τ.Β΄1654/4-5-2020) 

Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων 

διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) 

και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των 

άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του 

άρθρου 25 του ν. 4251/2014» με την οποία ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 

106/2007 αντίστοιχα, οι οποίοι έληξαν από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 11η 

Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 

ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007, κατά περίπτωση, καθώς και όσοι λήγουν από την 

12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την 

31η Δεκεμβρίου 2020

2. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014 και οι ειδικές 

βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, οι οποίες έληξαν μέχρι 

και την 11η Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις οικείες 
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ρυθμίσεις, καθώς και όσες λήγουν από την 12η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Ιουνίου 

2020, μπορούν να ανανεωθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

3. Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των τίτλων των παραγράφων 1 

και 2 της παρούσης έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση τους, 

τούτοι θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθέντες, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής 

διαπιστωτικής πράξης. Η ισχύς των νέων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των ανωτέρω 

παραγράφων 1 και 2, αρχίζει από την επομένη ημέρα της λήξης των προηγούμενων. 

4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά το διάστημα από την 12η 

Μαρτίου έως και την 15η Μαΐου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας 

ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4251/14 και του π.δ. 106/2007, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τη σχετική αίτησή 

τους το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. 

5. Η με αριθμό 12889/2020 (Β 1086) απόφαση καταργείται από τη δημοσίευση της 

παρούσης απόφασης.

   Κατά συνέπεια δεν ισχύουν πλέον οι οδηγίες του με αριθ. πρωτ. 73357/13-4-2020 

Γενικού Εγγράφου μας.

                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                     ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

      Β. ΑΓΑΔΑΚΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή
2. Γραφεία κ. κ. Υποδιοικητών
3. Διεύθυνση Α’ Παροχών
    Τμήμα Ασφαλιστικής Ικανότητας
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