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                                                     Άγιος Ιωάννης Ρέντης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198, 182 33, 
Άγ. Ι. Ρέντης
Email: dir.mp@migration.gov.gr

Προς: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης και ανανέωσης τίτλων 
διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π. δ. 106/2007 
(Α΄ 135).

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

β) H με αριθμό 374365/9.11.2021 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής, 
δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4251/2014 (Α΄ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α΄ 135)».

γ) H με αριθμό 7393/24.3.2021 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 
80)».

Όπως γνωρίζετε, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η με αριθμό 674588/2022 (Β΄ 
5801) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (ΑΔΑ: 62ΘΣ46ΜΔΨΟ-6ΛΔ) με θέμα 
«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης 
τίτλων διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π. δ. 106/2007 
(Α΄ 135), καθώς και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης 
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014». 

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση θεσμοθετείται η ηλεκτρονική διαδικασία 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:

1. Αιτήσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής

α) 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 αποκλειστικά μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

β) 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,
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γ) 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 και

δ) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 της με αριθμό 674588/2022 (Β΄ 5801) Απόφασης, ο αιτών 
αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, 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).

2. Αιτήσεις ανανέωσης άδειας διαμονής

Υπενθυμίζεται ότι με την με αριθμό 374365/9.11.2021 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής 
και δελτίων μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π. δ. 
106/2007 (Α΄ 135)», είχε προηγηθεί η θεσμοθέτηση της, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υποβολής αιτήσεων ανανέωσης αδειών 
διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής της οικείας νομοθεσίας. Ομοίως, στην 
περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος ανανέωσης, ο αιτών 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).

3. Αιτήσεις χορήγησης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Με την με αριθμό 7393/24.3.2021 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, 
θεσπίστηκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις παρ. 1 - 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α΄80). Στο 
πλαίσιο αυτό, ο αιτών λαμβάνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει 
αποδεικτικό υποβολής του αιτήματος, το οποίο δεν συνιστά βεβαίωση τύπου Α, αλλά απλό 
αποδεικτικό υποβολής. Στην περίπτωση αυτή και ενόσω το αίτημά του εκκρεμεί: α) ο αιτών δεν 
απολάβει κανένα εκ των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αιτηθείσα άδεια διαμονής και β) 
λαμβάνει βεβαίωση στην οποία αναγράφεται ότι κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α' 7) για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση 
του αιτήματος, εφόσον αποδεικνύει ότι διαμένει στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συναπτά έτη.

4. Διαδικασία αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης

Σύμφωνα με την σχετική διαδικασία για τις περιπτώσεις αιτήματος αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης 
άδειας διαμονής, ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας με την επιτυχή υποβολή της αίτησής του, λαμβάνει 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του: α) αποδεικτικό υποβολής της αίτησης, με το 
σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημά του και β) έγγραφο, 
το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).

Το ανωτέρω έγγραφο (β) λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή στοιχεία και 
πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η εξακρίβωση της γνησιότητας και της  ακρίβειας 
του περιεχομένου του. Η βεβαίωση υποβολής πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα στη 
χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την αιτηθείσα άδεια διαμονής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και της παραγράφου 4 του άρθρου 9 
του ν.4251/2014. Η βεβαίωση ισχύει για όσο χρόνο εκκρεμεί το αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης 
άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις εν θέματι υπουργικές αποφάσεις (σχετικά α & β) και παύει να 
ισχύει αυτοδικαίως, όταν εκδοθεί απόφαση χορήγησης / ανανέωσης της άδειας διαμονής ή 
απόφαση απόρριψης του αιτήματος. Επισημαίνεται ότι, κατόπιν των ανωτέρω, η βεβαίωση δεν έχει 
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ετήσια ισχύ.

Η ακρίβεια των στοιχείων και η ισχύς της βεβαίωσης διασταυρώνεται (ελέγχεται) ηλεκτρονικά από 
τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, είτε μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας των δημοσίων 
φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία 
Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου.

Η αναζήτηση πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες σας είτε μέσω των στοιχείων του ταξιδιωτικού 
εγγράφου του πολίτη τρίτης χώρας (εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας έχει εκδώσει άδεια διαμονής 
με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό έγγραφο), είτε μέσω των στοιχείων της προς ανανέωση άδειας 
διαμονής (στην περίπτωση ανανέωσης). Ο πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίζει κατά 
περίπτωση τα ανωτέρω έγγραφα, παράλληλα με την εν θέματι βεβαίωση. 

Κατόπιν επιτυχούς υποβολής αίτησης είτε για αρχική χορήγηση, είτε για ανανέωση αδειών 
διαμονής, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαμβάνουν το σύνολο των δικαιωμάτων που τους 
παρέχονται από τον τίτλο διαμονής. Ως εκ τούτου, δύνανται να εξέρχονται από την Ελλάδα προς τη 
χώρα προέλευσής τους και να επιστρέφουν σε αυτήν, δυνάμει: α) του ταξιδιωτικού τους εγγράφου 
και β) του εγγράφου, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παραγράφου 5 του 
άρθρου 8 και της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”), σε 
συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 στ. ιζ΄ του ν. 4251/2014 και την σχετική Απόφαση 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπως ισχύει. 

Προς τούτο, για τη διευκόλυνση των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην χώρα 
μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τις αρμόδιες αστυνομικές και 
συνοριακές Αρχές αναφορικά με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης 
των τίτλων διαμονής. 

Παράλληλα, παρακαλούνται: α) οι Γενικές Γραμματείες Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, β) η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γ) η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δ) η Γενική Γραμματεία 
Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, καθώς επίσης στ) 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ζ) ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e - ΕΦΚΑ), η) ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και θ) ο 
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) να ενημερώσουν τις 
υπηρεσίες τους, καθώς επίσης και τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητός τους, για τις 
διαδικασίες ηλεκτρονικής αίτησης αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης των τίτλων διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών και για τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της νόμιμης διαμονής των πολιτών τρίτων 
χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα αρχικής χορήγησης του τίτλου διαμονής τους. Οι ως άνω 
φορείς καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες/ τροποποιήσεις στο ηλεκτρονικό τους 
σύστημα, ως προς το πεδίο που αφορά στην ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του σημείου (4) του παρόντος εγγράφου. 

Επιπροσθέτως, οι αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών παρακαλούνται για την ενημέρωση 
των ελληνικών προξενικών Αρχών.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες, αναφορικά με τη 
μορφή των ανωτέρω Βεβαιώσεων Τύπου Α (Μπλε Βεβαίωση) στον Πίνακα Παραρτημάτων 
(Παραρτήματα ΙΙ, IV και XΙ). Παράλληλα, στα Παραρτήματα Ι, III και V, αποτυπώνονται πληροφορίες 
που παρέχονται μέσω της εφαρμογής «Πορεία Φακέλου Πολίτη τρίτης Χώρας». Στα Παραρτήματα 
VI και VII περιλαμβάνονται: α. βεβαίωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος για εξαιρετικούς λόγους 
(VI) και β. η αντίστοιχη πληροφορία στην εφαρμογή Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας (VII). Στα 
Παραρτήματα VIII, ΙΧ, Χ και ΧΙΙ περιλαμβάνονται δείγματα ισχυρών αδειών διαμονής, καθώς και 
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δείγμα Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει διαθέσιμη λειτουργία 
(https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/YpourgeioMetanasteusisAsylou) στο Κέντρο 
Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, μέσω της οποίας τα συστήματά σας 
έχουν τη δυνατότητα απευθείας διασύνδεσης με το ΟΠΣ Μετανάστευση και λαμβάνουν σε 
πραγματικό χρόνο ενημέρωση  για τη νομιμότητα  διαμονής ενός πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς να 
απαιτείται η χρήση της web εφαρμογής «Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας» του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Γενικός Γραμματέας 

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης

https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/ked/webservices/YpourgeioMetanasteusisAsylou
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Πίνακας Παραρτημάτων

Ι. Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: παρέχει τη δυνατότητα διακρίβωσης, σε πραγματικό 
χρόνο, τη νόμιμης διαμονής ενός πολίτη τρίτης χώρας. Είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου (https://migration.gov.gr/) στο εικονίδιο (banner) «ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ Π.Τ.Χ.»

ΙΙ. Βεβαίωση ηλεκτρονικής αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής [ΥΑ 674588/2022 (Β΄ 5801) με 
θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής, αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων 
διαμονής σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α΄ 135), καθώς 
και αιτήσεων αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014».]

ΙΙΙ. Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: αποτέλεσμα αναζήτησης σε περίπτωση υποβολής 
αιτήματος αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αποτυπώνει: α) τα 
ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας (επώνυμο, όνομα, αριθμός διαβατηρίου), β) την αρμόδια 
υπηρεσία εξέτασης του αιτήματος, γ) την κατηγορία της άδειας διαμονής, δ) την κατάσταση του αιτήματος, 
ε) την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στ) τη νομιμότητα ή μη της διαμονής.

IV. Βεβαίωση ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής [ΥΑ 374365/9.11.2021 με θέμα: 
«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης 
διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π. δ. 106/2007 (Α΄ 135) »].

V. Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: αποτέλεσμα αναζήτησης σε περίπτωση υποβολής 
αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αποτυπώνει: α) τα ταυτοποιητικά 
στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας (επώνυμο, όνομα, αριθμός διαβατηρίου), β) την αρμόδια υπηρεσία 
εξέτασης του αιτήματος, γ) την κατηγορία της άδειας διαμονής, δ) την κατάσταση του αιτήματος, ε) την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στ) τα στοιχεία της προηγούμενης άδειας διαμονής και ζ) τη νομιμότητα ή 
μη της διαμονής.

VI. Αποδεικτικό υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014.

VII. Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: αποτέλεσμα αναζήτησης σε περίπτωση 
υποβολής αιτήματος άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης 
αποτυπώνει: α) τα ταυτοποιητικά στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας (επώνυμο, όνομα, αριθμός 
διαβατηρίου), β) την αρμόδια υπηρεσία εξέτασης του αιτήματος, γ) την κατηγορία της άδειας διαμονής, δ) 
την κατάσταση του αιτήματος και ε) την προστασία ή μη από την απομάκρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του ν. 4251/2014.

VIII. Δείγμα άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας (εκδίδεται από την 6η Νοεμβρίου 2020).

ΙΧ. α) δείγμα άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που εξέδιδαν οι υπηρεσίες αλλοδαπών και 
μετανάστευσης έως την 19η Φεβρουαρίου 2017 & β) δείγμα άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που 
εξέδιδαν οι υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης από την 20η Φεβρουαρίου 2017 έως και την 5η 
Νοεμβρίου 2020.

Χ. Δείγματα δελτίων διαμονής και δελτίων μόνιμης διαμονής, τα οποία εξέδιδαν οι υπηρεσίες αλλοδαπών 
και μετανάστευσης έως την 19η Φεβρουαρίου 2017.

ΧΙ. Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής (Μπλε Βεβαίωση) – Χορηγείτο από 
τις υπηρεσίες έως την 16η Νοεμβρίου 2022, ήτοι πριν την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας 
υποβολής αρχικής αίτησης άδειας διαμονής [Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν περιπτώσεις πολίτες τρίτων 
χωρών, κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α μετά την 16η Νοεμβρίου σε ειδικές περιπτώσεις (διαπιστώνεται 
ηλεκτρονικά η νομιμότητα διαμονής)]

ΧΙΙ. Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής 

https://migration.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: παρέχεται δυνατότητα διακρίβωσης, σε πραγματικό χρόνο, της νόμιμης 

διαμονής ενός πολίτη τρίτης χώρας. Είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
(https://migration.gov.gr/) στο εικονίδιο (banner) «ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ Π.Τ.Χ.»

Συμπληρώνεται το Επώνυμο του 
ΠΤΧ σύμφωνα με το έγγραφο 

διαμονής του
Συμπληρώνεται ο αριθμός 

του ταξιδιωτικού εγγράφου, 
το οποίο ο ΠΤΧ έχει 

χρησιμοποιήσει κατά τη 
διαδικασία της υποβολής του 

αιτήματός του για τη 
χορήγηση ή την ανανέωση 
της άδειας διαμονής του

Συμπληρώνεται ο 
κωδικός captcha

& γίνεται η 
επιλογή 

«Αναζήτηση»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με 
τη νομιμότητα διαμονής του αιτούντος ΠΤΧ

Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: αποτέλεσμα αναζήτησης σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αρχικής 
χορήγησης άδειας διαμονής. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αποτυπώνει α) τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ΠΤΧ (επώνυμο, 

όνομα, αριθμό διαβατηρίου), β) την αρμόδια υπηρεσία εξέτασης του αιτήματος, γ) την κατηγορία της άδειας, δ) την κατάσταση 
του αιτήματος, ε) την πρόσβαση στην αγορά εργασίας & στ) τη νομιμότητα ή μη της διαμονής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Περιλαμβάνεται η υπηρεσία μίας 
στάσης που έχει υποβληθεί το αίτημα

Αφορά σε 
αιτήσεις 

ανανέωσης ΑΔ 
σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 

4251/2014 

Η βεβαίωση 
ανανέωσης άδειας 

διαμονής 
περιλαμβάνει 

ψηφιακή 
φωτογραφία, 

εφόσον υπάρχουν 
ενεργές λήψεις 
βιομετρικών σε 
προηγούμενη 

υπόθεση Μοναδικός 
αύξων αριθμός 

αίτησης, ο 
οποίος δύναται 

να πιστοποιείται 
ηλεκτρονικά 

μέσω της 
εφαρμογής

«πορεία 
φακέλου πολίτη 
τρίτης χώρας»

Περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με την προηγούμενη άδεια διαμονής και 
το αντίστοιχο δικαίωμα πρόσβασης του αιτούντος στην ελληνική αγορά εργασίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: αποτέλεσμα αναζήτησης σε περίπτωση υποβολής αιτήματος 
ανανέωσης άδειας διαμονής. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αποτυπώνει α) τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ΠΤΧ (επώνυμο, 

όνομα, αριθμό διαβατηρίου), β) την αρμόδια υπηρεσία εξέτασης του αιτήματος, γ) την κατηγορία της άδειας, δ) την 
κατάσταση του αιτήματος, ε) την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, στ) τα στοιχεία της προηγούμενης άδειας διαμονής & στ) 

τη νομιμότητα ή μη της διαμονής

Περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με τη νομιμότητα διαμονής 
του αιτούντος ΠΤΧ και την προηγούμενη άδεια διαμονής του
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Περιλαμβάνεται η 
υπηρεσία μίας στάσης 
που έχει υποβληθεί το 

αίτημα εξαιρετικών 
λόγων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 

19, παρ. 1-6

Περιλαμβάνεται ο μοναδικός 
αριθμός της αίτησης 

χορήγησης άδειας διαμονής 
για εξαιρετικούς λόγους

Η παρούσα βεβαίωση 
συνιστά «απλή απόδειξη 

υποβολής του αιτήματος». Ο 
κάτοχος της βεβαίωσης 
διαμένει στη χώρα υπό 

ανοχή, εφόσον κωλύεται η 
επιστροφή του (αυτή θα 

πρέπει να συνοδεύεται από 
σχετική βεβαίωση της 

αρμόδιας υπηρεσίας) και δεν 
παρέχει πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας κατά την 
περίοδο που εκκρεμεί το 
αίτημα χορήγησης άδειας 
διαμονής για εξαιρετικούς 

λόγους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»: αποτέλεσμα αναζήτησης σε περίπτωση υποβολής αιτήματος άδειας διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης αποτυπώνει α) τα ταυτοποιητικά στοιχεία του ΠΤΧ (επώνυμο, όνομα, αριθμό 

διαβατηρίου), β) την αρμόδια υπηρεσία εξέτασης του αιτήματος, γ) την κατηγορία της άδειας (εξαιρετικοί λόγοι), δ) την κατάσταση του 
αιτήματος και ε) την προστασία ή μη από την απομάκρυνση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014

Στην περίπτωση που ο ΠΤΧ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 
του ν. 4251/2014, στο σημείο αυτό περιλαμβάνεται η βεβαίωση, η 

οποία στοιχειοθετεί την προστασία από την απομάκρυνση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 6η / 11 / 2020



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 639714beeb32ff008d78818a στις 16/12/22 12:07
14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 19η / 2 / 2017

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 20η / 2 / 2017 ΕΩΣ ΤΗΝ 5η / 11 / 

2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΕ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΟ ΕΩΣ 
ΤΗΝ 19η / 2 / 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΕ, ΠΟΥ 
ΕΚΔΙΔΕΤΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 19η / 2 / 2017
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ
Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής – Χορηγείτο από τις υπηρεσίες έως την 16η Νοεμβρίου 2022, ήτοι πριν 

την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αρχικής αίτησης άδειας διαμονής [Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν 
περιπτώσεις πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α μετά την 16η Νοεμβρίου σε ειδικές περιπτώσεις (διαπιστώνεται 

ηλεκτρονικά η νομιμότητα διαμονής)]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
Α.Ε.Α./ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

   - Δ/νση Προστασίας Συνόρων (borderprotection.dir@astynomia.gr)
-  Δ/νση Διαχείρισης Μετανάστευσης (prosillimmigration.dir@astynomia.gr)
-  Δ/νση Αλλοδαπών (dallodapon@hellenicpolice.gr)
2. Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης
-  Γραφείο Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, κας Α. Στρατινάκη
-  Γραφείο Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Π. Καρασιώτου
-  Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων
- ΗΔΙΚΑ A.Ε (ds2@idika.gr)
3. Υπουργείο Εξωτερικών
- Γραφείο Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, κου Θ. Λαλάκου (sec.gen@mfa.gr)
- Γ’ Γενική Δ/νση Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (dgc@mfa.gr)
- Γ4 Δ/νση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης και Schengen  (dc4@mfa.gr)
4. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
- Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
-Διεύθυνση Υπηρεσιών Μιας Στάσης (με την παράκληση για την ενημέρωση των 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών αρμοδιότητός σας) (dolkep@mindigital.gr)
5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
- Γραφείο Διοικητή, κου Γ. Πιτσιλή (gov.office@aadee.gr)
- Διεύθυνση Ελέγχων (d.eleg11@aade.gr) 
6. Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
- Γραφείο Διοικητή κου Π. Δουφεξή (dioikitis@efka.gov.gr)
7. ΟΑΕΔ
-  Γραφείο Διοικητή κου Σπ. Πρωτοψάλτη (gramat@oaed.gr)

   8. ΟΠΕΚΑ
-  Γραφείο Διοικητή, κας Ξ. Παπασταύρου (dioikisi@oaed.gr)

   9. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας  Καταναλωτή, κου Σ. 
Αναγνωστόπουλου (gen-sec@gge.gr)
10.Υπουργείο Εσωτερικών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, κου Α. Μπαλέρμπα (g.g.ithageneias@ypes.gr)
- Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (kdi.grammateia@ypes.gr)
11.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Γραφείο Υπουργού, κου Α. Καραμανλή (gram-ypourgou@yme.gov.gr)  
- Γραφείο Υφυπουργού, κου Μ. Παπαδόπουλου (yfyp-gr@yme.gov.gr)  
- Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας 
(gdsmoa@yme.gov.gr) 
12. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
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- Γραφείο Διοικητή, Δρ. Χρ. Τσίτουρα  (info@hcaa.gov.gr) 
13. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας
- Γραφεία κ. κ. Συντονιστών 
- Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (με την παράκληση για ενημέρωση των 
Τμημάτων αρμοδιότητός σας)
14. Συνήγορος του Πολίτη (press@synigoros.gr)
15. ΔΣΑ (proedros@dsa.gr) (με την παράκληση ενημέρωσης των Δικηγορικών Συλλόγων της 
χώρας)
16. Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς - Αιγαίου & 
Δωδεκανήσου (Υπόψη Προέδρου κ. Γεωργίου Ρούσκα - grouskas@otenet.gr – με την 
παράκληση για την κατά την κρίση σας ενημέρωση των Συμβολαιογραφικών 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 Ουρ. Σταυροπούλου
5. κ. Γενικό Διευθυντή Μεταναστευτικής Πολιτικής
6. Δ/νση Αδειών Διαμονής
7. Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης
8. Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (Όλα τα Τμήματα)
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