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Α.  Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, με το άρθρο 156 του Ν. 4764 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) προβλέπεται νέα 

παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1-1-20 ΩΣ 31-7-20 ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31-3-21 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1-1-20 ΩΣ 31-7-20 ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 31-3-21 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 1-8-20 ΩΣ 31-3-21 ΙΣΧΥΕΙ  +8 ΜΗΝΕΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 1-8-20 ΩΣ 31-3-21 ΙΣΧΥΕΙ  +8 ΜΗΝΕΣ 

 

Από τον ιστοχώρο https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/ είναι δυνατή η έκδοση εγγράφου 

του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου που πιστοποιεί την παράταση των αδειών διαμονής και των 

βεβαιώσεων που επωφελούνται της ανωτέρω παράτασης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνοδευτικό της 

άδειας διαμονής κατά τις συναλλαγές των πολιτών όπου και αν χρειαστεί ή απαιτηθεί.   

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ΕΓΓΡΑΦΗ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστοχώρου ενώ η παράταση 

εμφανίζεται και στην ηλεκτρονική πορεία φακέλου εφόσον πρόκειται για άδεια που η ισχύς της έχει 

παραταθεί :    http://pf.emigrants.ypes.gr/ 

 

 

Β. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης υλοποιούν κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού 

των εξής περιπτώσεων: 

 

• ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

• ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, δηλαδή αιτημάτων των οποίων οι δικαιούχοι κατάθεσης 

έχουν εισέλθει με θεώρηση εισόδου ή ελεύθερο τρίμηνο  

• ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

• ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

• ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑ Ή ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε., εφ’ 

όσον συντρέχει αποδεδειγμένα λόγος επείγοντος χαρακτήρα οποίος συνδέεται είτε με λόγους υγείας 

είτε με σοβαρές επαγγελματικές ή άλλες υποχρεώσεις του αιτούντος ή του συντηρούντος που 

καθιστούν την κατάθεση της αίτησης άμεσα επιβεβλημένη.  

• ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ληγμένων αδειών διαμονής που έχουν τον περιορισμό της 

κατάθεσης εντός μηνός μετά την επίδοση 

• ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΩΝ λόγω απώλειας ή κλοπής.  

• ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Γίνονται δεκτές καταθέσεις για ανανέωση άδειας διαμονής μόνον στην 

περίπτωση που καλείται ο ενδιαφερόμενος να μεταβεί στο εξωτερικό για λόγους υγείας με 

προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.  

  

Γ. Προγραμματίζονται και Υλοποιούνται ραντεβού για έκδοση/ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης 

Διαμονής (ΕΒΝΔ) 

 

Δ.  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για τους κατόχους αδειών διαμονής που έληξαν τον Δεκέμβριο του 2019 και είχαν 

δυνατότητα ανανέωσής τους μέχρι την 31/12/20, θα γίνουν δεκτά αιτήματα ραντεβού κατάθεσης που θα 

παραληφθούν e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν οριστεί από τις ΔΑΜ μέχρι την 31/1/2021. 

Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα αίτημα δεν θεωρείται έγκυρο. 

 

 

https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/
http://pf.emigrants.ypes.gr/

