
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ.14119/2020 
Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των 

δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκ-

δίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014 (Α’ 80) 

και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθώς και των βε-

βαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 

του ν. 4251/2014 και των ειδικών βεβαιώσεων νό-

μιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν. 4251/2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 της από 11 

Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 
55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

β) Του άρθρου τεσσαρακοστού έβδομου της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84) της από 13ης Απρι-
λίου 2020 «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄133).

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

ε) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

στ) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).

ζ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).

η) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την με αριθμό 12687/2020 απόφαση (Β 939) των 
Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και 
Ασύλου σχετικά με την αναστολή της υπηρεσίας της 
υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε έως 
και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 με την με αριθμό 
3332/7.4.2020 (Β’ 1297) όμοια.

3. Την με αριθμό 12889/2020 (Β’ 1086) απόφαση του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με την 
παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτί-
ων 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.

4. Την αναγκαιότητα περαιτέρω παράτασης της ισχύ-
ος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και 
μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του 
ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, 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 λόγω 
της παράτασης της αναστολής της υπηρεσίας υποδοχής 
του κοινού των υπηρεσιών μετανάστευσης των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και της Διεύθυνσης 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου έως και την 15η Μαΐου 2020.

5. Την αναγκαιότητα συμπερίληψης στην παράταση 
της ισχύος, των αδειών διαμονής, και των δελτίων διαμο-
νής και μόνιμης διαμονής, που έληξαν από 1 Δεκεμβρίου 
2019 έως και 10 Φεβρουαρίου 2020 και δεν κατέστη δυ-
νατή, για λόγους εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργί-
ας των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η 
ανανέωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
9 του ν. 4251/2014.

6. Την με αριθμό 3710/16.4.2020 εισήγηση ΓΓΔΟΥ σύμ-
φωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Οι τίτλοι διαμονής που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή 
του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, οι οποί-
οι έληξαν από την 1η Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την 11η 
Μαρτίου 2020 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους, σύμ-
φωνα 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. Oι 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 δυνα-
τή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις οικείες 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 πρά-
ξης. Η ισχύς των νέων τίτλων που θα εκδοθούν σε εφαρ-
μογή των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, αρχίζει από την 
επομένη ημέρα λήξης των προηγούμενων.

4. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποχρεούνται κατά 
το διάστημα από την 12η Μαρτίου έως και την 15η Μα-
ΐου 2020 σε κατάθεση αίτησης για αρχική χορήγηση 
άδειας ή δελτίου διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρηση 
εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και 
του π.δ. 106/2007, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν 
τη σχετική αίτησή τους το αργότερο έως την 30η Σε-
πτεμβρίου 2020.

5. Η με αριθμό 12889/2020 (Β΄ 1086) απόφαση καταρ-
γείται από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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