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Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε, 
 
 
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκόλ 14119/2020 απόθαζε ηνπ 
Υπνπξγνύ Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ δίλεηαη παξάηαζε ηζρύνο ησλ αδεηώλ 
δηακνλήο θαη ησλ δειηίσλ δηακνλήο πνπ εθδίδνληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 4251/2014 
θαη ηνπ π.δ. 106/2007, θαζώο θαη ησλ βεβαηώζεσλ θαηάζεζεο αίηεζεο ησλ άξζξσλ 8 
θαη 9 ηνπ Ν. 4251/2014 θαη ησλ εηδηθώλ βεβαηώζεσλ λόκηκεο δηακνλήο ηνπ άξζξνπ 
25 ηνπ Ν. 4251/2014 έσο 31/12/2020, όζεο έιεγαλ από 12/3/2020 έσο 30/6/2020, 
δίρσο λα απαηηείηαη θαη έγγξαθε επηθύξσζε ηεο ελ ιόγσ ρξνληθήο παξαηάζεσο. 
 
 
Σπγθεθξηκέλα ε απόθαζε πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΕΚ 1654/2020 αλαθέξεη όηη: 
 
 

1. Οη ηίηινη δηακνλήο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ λ. 4251/2014 θαη ηνπ 
π.δ. 106/2007 αληίζηνηρα, νη νπνίνη έιεμαλ από ηελ 1ε Δεθεκβξίνπ 2019 
κέρξη θαη ηελ 11ε Μαξηίνπ 2020 θαη ήηαλ δπλαηή ε αλαλέσζή ηνπο, ζύκθσλα 
κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4251/2014 θαη ηνπ π.δ. 106/ 2007, θαηά πεξίπησζε, 
θαζώο θαη όζνη ιήγνπλ από ηελ 12ε Μαξηίνπ 2020 έσο θαη ηελ 30ε Ινπλίνπ 
2020, κπνξνύλ λα αλαλεσζνύλ έσο θαη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2020. 

 
2. Oη βεβαηώζεηο θαηάζεζεο αίηεζεο ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ λ. 4251/2014 θαη νη 

εηδηθέο βεβαηώζεηο λόκηκεο δηακνλήο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4251/2014, νη 
νπνίεο έιεμαλ κέρξη θαη ηελ 11ε Μαξηίνπ 2020 θαη ήηαλ δπλαηή ε αλαλέσζή 
ηνπο ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο ξπζκίζεηο, θαζώο θαη όζεο ιήγνπλ από ηελ 12ε 
Μαξηίνπ 2020 έσο θαη ηελ 30ε Ινπλίνπ 2020, κπνξνύλ λα αλαλεσζνύλ έσο 
θαη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2020.  
 

 
3. Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ησλ ηίηισλ ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηεο παξνύζεο έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο 
γηα ηελ αλαλέσζε ηνπο, ηνύηνη ζεσξνύληαη σο απηνδηθαίσο παξαηαζέληεο, 
ρσξίο ηελ αλάγθε έθδνζεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο. Η ηζρύο ησλ λέσλ 
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ηίηισλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, 
αξρίδεη από ηελ επνκέλε εκέξα ιήμεο ησλ πξνεγνύκελσλ. 
 

4. Πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη ππνρξενύληαη θαηά ην δηάζηεκα από ηελ 12ε 
Μαξηίνπ έσο θαη ηελ 15ε Μαΐνπ 2020 ζε θαηάζεζε αίηεζεο γηα αξρηθή 
ρνξήγεζε άδεηαο ή δειηίνπ δηακνλήο δπλάκεη ζρεηηθήο ζεώξεζε εηζόδνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4251/2014 θαη ηνπ π.δ. 106/2007, έρνπλ ηε 
δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπο ην αξγόηεξν έσο ηελ 30ε 
Σεπηεκβξίνπ 2020.  

 
 
Παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε άκεζα ηα ζσκαηεία κέιε ζαο. 
 

Με εθηίκεζε 
 

 

 


