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                                                     Άγιος Ιωάννης Ρέντης

                    

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 : 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
της χώρας 
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών 
& Μετανάστευσης

Θέμα: Εφαρμογή της με αριθμό 674588/2022 (Β΄ 5801) απόφασης του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης 
τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τον ν. 
4251/2014 (Α΄ 80) και το π. δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς και αιτήσεων αρχικής 
χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις παρ. 4 
και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014»

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 674588/2022 (Β΄ 5801, ΑΔΑ: 62ΘΣ46ΜΔΨΟ-6ΛΔ) Απόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Παναγιώτη Μηταράκη.

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου / Γενική Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής ολοκληρώνει τις διαδικασίες για την έναρξη της ηλεκτρονικής 
υποβολής των αιτήσεων αρχικής χορήγησης των τίτλων διαμονής, των αιτήσεων 
επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ και των αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης 
ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την με αριθμό 674588/2022 (Β΄ 5801) Απόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου (ΑΔΑ: 62ΘΣ46ΜΔΨΟ-6ΛΔ): 

1) οι αιτήσεις αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και 
το π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) υποβάλλονται από την 16η Νοεμβρίου 2022 και εφεξής μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

2) οι αιτήσεις αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σύμφωνα 
με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 υποβάλλονται από την 12η Δεκεμβρίου 
2022 και εφεξής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου & 

3) οι αιτήσεις επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ, λόγω απώλειας ή άλλης αιτίας, 
υποβάλλονται από την 16η Ιανουαρίου 2023 και εφεξής, ομοίως, διά της ως άνω 
ηλεκτρονικής οδού. 

4) Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 της  με αριθμό 674588/2022 (Β΄ 5801) Απόφασης, 
ο αιτών με την επιτυχή υποβολή της αίτησης λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, τα ακόλουθα: α) αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, και β) 
έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 
4251/2014 (Μπλε Βεβαίωση). 

5) Σημειώνεται ότι από την ηλεκτρονική διαδικασία χορήγησης ή ανανέωσης 
εξαιρούνται οι αιτήσεις των αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014.

6) Στο πλαίσιο της νέας αυτής διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχικής χορήγησης, οι 
υπηρεσίες σας οφείλουν όπως πρωτοκολλούν τις αιτήσεις α) αρχικής χορήγησης τίτλων 
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διαμονής σύμφωνα με τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και το π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), β) αρχικής 
χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις παρ. 4 
και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, και γ) επανέκδοσης τίτλων διαμονής σε ισχύ λόγω 
απώλειας ή άλλης αιτίας το ταχύτερο δυνατόν. 

Επίσης, οι υπηρεσίες σας παρακαλούνται όπως προβαίνουν άμεσα σε έλεγχο των στοιχείων 
και των εγγράφων  που έχουν καταχωρισθεί στο αίτημα αρχικής χορήγησης του τίτλου 
διαμονής προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα περιπτώσεις πιθανής καταστρατήγησης της 
κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πλαστών ή 
παραπλανητικών πληροφοριών, στοιχείων ή δικαιολογητικών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4251/2014.

7) Τέλος, στο άρθρο 5 της υπ’ αρ. 674588/2022 (Β΄ 5801) Απόφασης, καθορίζονται οι 
αρμόδιες υπηρεσίες μίας στάσης για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης και 
ανανέωσης επενδυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014. 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Τμημάτων αρμοδιότητός σας

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Κοινοποίηση:

1. Συνήγορο του Πολίτη (press@synigoros.gr)
2. 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. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως, κας Oυρανίας Σταυροπούλου
5. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
6. Δ/νση Αδειών Διαμονής
10.  Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)
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