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ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(επικαιροποιημένη 7-4-2022) 

 

Κατόπιν διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, ενημερώνουμε τους 

ενδιαφερομένους για τα ακόλουθα: 

α) παρατείνεται, έως την 30ή Ιουνίου 2022, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 (Α΄251) και έληξαν την 31η Μαρτίου 2022. Η έναρξη ισχύος των 

οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου  

θα ανατρέχουν στην 1η Απριλίου 2022, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος ανανέωσης 

β) παρατείνεται, έως την 30ή Ιουνίου 2022, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης 

αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α' 80) και του π. δ. 106/2007 (A΄135) και 

έληξαν από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής 

που θα εκδοθούν σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην επόμενη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του 

προηγούμενου τίτλου διαμονής, του οποίου η ισχύς παρατάθηκε. Η παρούσα ρύθμιση αφορά, τόσο τους τίτλους 

διαμονής και τις βεβαιώσεις που έληξαν εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2022, όσο και τους τίτλους διαμονής και 

τις βεβαιώσεις, οι οποίοι είχαν μεν λήξει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, η δε ισχύς τους είχε παραταθεί έως την 

31η Μαρτίου 2022.  

Η χορήγηση της εν λόγω παράτασης διασφαλίζει τη νομιμότητα διαμονής, την απρόσκοπτη συναλλαγή των πολιτών 

τρίτων χωρών με τις δημόσιες υπηρεσίες, την πρόσβαση στο σύνολο των δικαιωμάτων τους, τα οποία απορρέουν από 

τον τίτλο που κατέχουν και εξασφαλίζει επάρκεια χρόνου, προκειμένου οι πολίτες τρίτων χωρών που καταλαμβάνονται 

από τη σχετική ρύθμιση να ανανεώσουν εγκαίρως (πριν τη λήξη της παράτασης) την άδεια διαμονής τους, μέσω των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην ιστοσελίδα 

https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/. Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αιτήματος ανανέωσης είναι δυνατή 

εντός μηνός από την 30ή Ιουνίου 2022, με την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου του άρθρου 9 του ν. 

4251/2014. Ως εκ τούτου, σημειώνεται ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

αιτημάτων ανανέωσης είναι η 30ή Ιουνίου 2022, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα 

με τις γενικές διατάξεις του ν. 4251/2014, με την επιβολή του απαιτούμενου προστίμου έως και την 31η Ιουλίου 2022.  

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν θα χορηγήσει περαιτέρω παράταση των τίτλων διαμονής. Προς 

τούτο, οφείλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν, εγκαίρως, στην υποβολή των αιτημάτων ανανέωσής τους, 

άλλως, από την 1η Αυγούστου 2022, οι αλλοδαποί αυτοί θα έχουν καταστεί παράνομα διαμένοντες.  
 

Η παράταση των τίτλων διαμονής θα αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Μετανάστευση εντός των επομένων ημερών, ούτως ώστε 

να είναι δυνατή η διαπίστωση της νομιμότητας διαμονής των υπαγόμενων στην Απόφαση πολιτών τρίτων χωρών, τόσο 

μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας του ΟΠΣ Μετανάστευση, όσο και μέσω της εφαρμογής «ΠΟΡΕΙΑ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας www.migration.gov.gr).  
 

 

 

Και το σχετικό ΦΕΚ 

https://migration.gov.gr/wp-content/uploads/2022/04/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%92-1535_-31.03.22.pdf 

 

 


