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Άγ. Ι. Ρέντης, 9 Μαρτίου 2022
Α.Π. οικ. 138749/22
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198, 182 33, Άγ. Ι. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr

Προς :
1. Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις της χώρας
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών
& Μετανάστευσης
(με την παράκληση ενημέρωσης
των Τμημάτων αρμοδιότητάς τους)
2. Δ/νση Αδειών Διαμονής

Θέμα: Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 139 ν. 4876/2021 (Α΄251) σχετικά με τις
εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής του ν. 4251/2014
(Α΄80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄135)
Όπως γνωρίζετε, με τη διάταξη του άρθρου 139 του ν. 4876/2021, οι εκκρεμείς αιτήσεις
χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής, οι οποίες είχαν υποβληθεί δυνάμει των
ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 έως 31 Δεκεμβρίου του 2020,
γίνονται δεκτές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, με ημερομηνία λήξης
ισχύος τους την 31η Μαρτίου 2022. Οι αιτήσεις των ως άνω χορηγηθεισών αδειών
κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
Κατά τη ρητή διατύπωση της υπόψη διάταξης, η αποδοχή των αιτήσεων τελείται χωρίς
την έκδοση απόφασης και το σύνολο του διανυθέντος χρόνου από την υποβολή της
αίτησης έως και 31 Μαρτίου 2022 αναγνωρίζεται ως χρόνος νόμιμης διαμονής.
Eπιπλέον, υπενθυμίζεται ότι από 16 Νοεμβρίου 2021 τέθηκε σε ισχύ η νέα, αποκλειστικά
ηλεκτρονική, διαδικασία υποβολής αιτημάτων ανανέωσης αδειών διαμονής στην
ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου.
Η ρύθμιση του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 θεμελιώνεται στην ανάγκη ταχείας και
αποτελεσματικής αντιμετώπισης του ζητήματος των συσσωρευμένων εκκρεμών
αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής, οι οποίες είχαν κατατεθεί κατά τα
προηγούμενα χρόνια στις αρμόδιες υπηρεσίες και, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είχε
καταστεί δυνατό να εξεταστούν.
Η εξέταση του φακέλου των εκκρεμών αιτήσεων παρελθόντων ετών από τις αρμόδιες
υπηρεσίες συνεπάγεται μεγάλο διοικητικό φόρτο και καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή και
χρονοβόρα την εξέταση των τρεχόντων αιτημάτων. Κατά συνέπεια, η ρύθμιση του
άρθρου 139 εξυπηρετεί την ανάγκη υπαγωγής των υποθέσεων σε κοινή αφετηρία,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η ψηφιακή διαδικασία υποβολής των αιτημάτων
ανανέωσης.
Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής του άρθρου 139 του ν.
4876/2021 για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης των τίτλων διαμονής του
ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

1. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 139 του ν. 4876/2021
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 139, δεκτές γίνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης
ή ανανέωσης τίτλων διαμονής του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, οι οποίες είχαν
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υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, στο πεδίο εφαρμογής του εν θέματι
άρθρου, υπάγονται εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες είχαν υποβληθεί βάσει του ν.
4251/2014 και του π.δ. 106/2007, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.
4251/2014 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

2. Ανανέωση των κατά πλάσμα δικαίου χορηγηθέντων τίτλων διαμονής
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 139 του ν. 4876/2021, οι αιτήσεις ανανέωσης των
αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν δυνάμει του ως άνω άρθρου, «δύναται να αφορούν
αποκλειστικά τον ίδιο τύπο αδείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης».
Ωστόσο, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αλλαγής σκοπού ή αλλαγής κατηγορίας άδειας
διαμονής (π.χ. πρόσβαση σε άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, σε δελτίο διαμονής
κλπ) και o υπαγόμενος στο άρθρο 139 πολίτης τρίτης χώρας υποβάλει σχετικό αίτημα, το
αίτημα θα εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον πρόκειται για επιτρεπόμενη από
τον νόμο αλλαγή σκοπού.
Συναφώς, επισημαίνονται τα εξής:
Δεδομένου του γεγονότος ότι κατά την εξέταση αίτησης ανανέωσης κατόπιν αρχικής
χορήγησης τίτλου διαμονής δυνάμει του άρθρου 139, ο διανυθείς χρόνος αναγνωρίζεται
ως χρόνος νόμιμης διαμονής, η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει:
α) εάν πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής, σύμφωνα
με τις οικείες διατάξεις,
β) τις περιόδους απουσίας του πολίτη τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια του διανυθέντος
χρόνου από την υποβολή του εκκρεμούς αιτήματος έως και 31.3.2022 και
γ) τυχόν συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και τις λοιπές προϋποθέσεις του
άρθρου 6 του ν. 4251/2014 και
δ) τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4251/2014.
Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υπάγεται στη διάταξη του άρθρου 139 και δεν υποβάλει
αίτηση ανανέωσης του τίτλου διαμονής του έως 31.3.2022 ή έως και 1 μήνα μετά την
ημερομηνία αυτή, με καταβολή του σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 ν. 4251/2014
προστίμου, αποστερείται του δικαιώματος ανανέωσης και, ως εκ τούτου, η παραμονή του
στη χώρα καθίσταται μη νόμιμη.

3. Καταβολή παραβόλου και τέλους εκτύπωσης
Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαμονής που εμπίπτει στη ρύθμιση του άρθρου 139 του ν. 4876/2021, υποχρεούνται στην
σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4251/2014 καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου,
προκειμένου να ανανεώσουν τον κατά πλάσμα δικαίου χορηγηθέντα ή ανανεωθέντα
τίτλο διαμονής τους.
Επιπλέον, οι ανωτέρω πολίτες υποχρεούνται σε καταβολή τέλους κόστους εκτύπωσης
άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, ύψους 16 ευρώ, σύμφωνα με
την με αρ. οικ. 31399/2018 (Β’4366) Kοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, κατά τα ανωτέρω.
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4. Συμπλήρωση 18ου έτους κατά τη διάρκεια της περιόδου πλασματικής κτήσης
τίτλου διαμονής
Εάν από την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για ανήλικο τέκνο πολίτη
τρίτης χώρας έως και 31.3.2022, ο ανήλικος, ο οποίος εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου
139, ενηλικιωθεί, το ενήλικο πλέον τέκνο δύναται να υποβάλει αίτηση ανανέωσης σε
κατηγορία άδειας διαμονής διαφορετική αυτής την οποία κατείχε δυνάμει της ως άνω
ρύθμισης πχ. ανανέωση σε αυτοτελή άδεια διαμονής, άδεια διαμονής β’ γενιάς, άδεια
διαμονής για λόγους σπουδών, εφόσον έχει δικαίωμα μετάβασης σε άλλη κατηγορία
άδειας και πληροί τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις του νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των
υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.
Επισημαίνεται ότι για τα ζητήματα που δε ρυθμίζονται στην παρούσα εγκύκλιο,
εφαρμόζονται οι σχετικές γενικές διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

Ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης
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Κοινοποίηση:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
- Γραφεία κ.κ. Συντονιστών
- κ.κ. Γεν. Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας
2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.
α. Κλάδος Ασφαλείας (security.branch@hellenicpolice.gr)
β. Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων (abp.branch@astynomia.gr)
γ. Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)
δ. Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr)
ε. Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των
κατά τόπους Τμημάτων αρμοδίοτητός σας)
3. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
α. Γενική Γραμματεία Εργασίας
β. Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων
γ. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (με την παράκληση ενημέρωσης των
ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητός σας)
δ. ΗΔΙΚΑ A.Ε (ds2@idika.gr)
4. Υπουργείο Εξωτερικών
Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen
(dc4@mfa.gr)
5. Συνήγορο του Πολίτη (press@synigoros.gr)
6. ΔΣΑ (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων
της χώρας)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Π. Μηταράκη
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Σ. Βούλτεψη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Π. Γεωργιάδη
4. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
5. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)
6. Υπηρεσία Ασύλου
- Γραφείο Διοικητή, κ. Καλέα
- Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
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