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Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας
Έδρες τους/Τμήματα ανά νομό
(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Εγκύκλιος: αριθ.207
Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά την
διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης.
Σχετ.:α) Οι αρ.πρωτ: Φ130181/11662/23.10.2020 (αρ.382),20754/18-3-2021
(αριθ.167) και 1200000/289/14-1-2022 εγκύκλιες οδηγίες της υπηρεσίας μας.
β) Ρυθμίσεις άρθρου 139 του ν.4876/2021 (Α΄251)
γ) Η αριθ.374365/9-11-2021(Β΄5242) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου
Στη συνέχεια των κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Ασύλου αναφορικά με την αυτοδίκαιη παράταση της ισχύος των τίτλων
διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών καθώς και των σχετικών, με το θέμα αυτό,
οδηγιών της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν.4876/2021 (Α΄251) εκκρεμείς αιτήσεις για
χορήγηση ή ανανέωση τίτλων διαμονής του ν.4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ.
106/2007(Α’ 135), πλην των εξαιρετικών λόγων του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω
νόμου, οι οποίες έχουν κατατεθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, γίνονται δεκτές
χωρίς την έκδοση της σχετικής απόφασης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
διάταξης με ημερομηνία λήξης ισχύος τους την 31η Μαρτίου 2022. Κατά συνέπεια οι
κάτοχοι αυτών των τίτλων διαμονής δύνανται μέχρι την ως άνω ημερομηνία να
υποβάλουν αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ή αν έχουν ήδη υποβάλει, να
εκδοθεί απόφαση αποδοχής της αίτησης εφόσον πληρούνται κατά τα λοιπά οι
νόμιμες προϋποθέσεις.
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Με την (γ) σχετική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου η
διαδικασία ανανέωσης των τίτλων διαμονής που έχουν χορηγηθεί στους πολίτες
τρίτων χωρών δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, διενεργείται αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτή διαδικασία. Μετά
την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής χορηγείται ηλεκτρονικά στον αιτούντα έγγραφο, το
οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του
ν.4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”) 1. Η ανωτέρω ηλεκτρονική βεβαίωση κατάθεσης
αίτησης για την ανανέωση της άδειας διαμονής για όσο χρόνο ισχύει, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της
διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαμβάνει του συνόλου των δικαιωμάτων, τα οποία
απορρέουν από τον τίτλο διαμονής του οποίου την ανανέωση αιτείται. Η βεβαίωση
αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της άδειας
διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος.
Ενόψει των προαναφερόμενων, μετά την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής
διαδικασίας ανανέωσης των αδειών, για τους κατόχους άδειας διαμονής που έχουν
εκδοθεί κατά τις διατάξεις του ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007 ισχύουν τα
ακόλουθα:

1. Ως προς την υποβολή αιτήσεων για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας
και έκδοση αποφάσεων.
Όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις περί ιθαγενείας η
υποβολή αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον
συνοδεύεται από οριστικό τίτλο διαμονής. Μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις, οι κάτοχοι
ηλεκτρονικής βεβαίωσης κατάθεσης της αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής
λόγω λήξης της ημερομηνίας ισχύος της, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας εφόσον η ηλεκτρονική αυτή βεβαίωση κατά το χρονικό
διάστημα ισχύος της, νομιμοποιεί την διαμονή τους στη χώρα. Διευκρινίζεται ότι οι
κάτοχοι των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
που χορηγούνται δυνάμει της παρ.5 του άρθρου 8 του ν.4251/2014 δεν διαθέτουν το
δικαίωμα αυτό.
Στην περίπτωση αρχικής αίτησης για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας που
συνοδεύεται από ηλεκτρονική βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης για ανανέωση της
άδειας διαμονής, η τελική διοικητική πράξη εκδίδεται μόνο εφόσον προσκομιστεί ο
Το ανωτέρω έγγραφο λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση και φέρει ακριβή στοιχεία
και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η διαπίστωση, σε πραγματικό χρόνο
(on line), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του, όπως μνημονεύεται στη
παράγραφο 10 του άρθρου 2 της σχετικής υπουργικής απόφασης.
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οριστικός τίτλος άδειας διαμονής που πρέπει να συγκαταλέγεται στους αποδεκτούς
τίτλους για την κατάθεση του εκάστοτε αιτήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ανά κατηγορία αιτήματος.

2.Ως προς την εξέταση εκκρεμών αιτήσεων και έκδοση αποφάσεων
Στις περιπτώσεις των εκκρεμών αιτήσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας που
σύμφωνα με το νόμο κατά την αρχική υποβολή τους είχε κατατεθεί οριστικός τίτλος
διαμονής σε ισχύ, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης
ανανέωσης, είναι δυνατή η συνέχιση της εξέτασης του αιτήματος καθώς και η έκδοση
της τελικής διοικητικής πράξης λαμβανομένου υπόψη ότι με βάση την
προαναφερόμενη ρύθμιση η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιεί την νόμιμη διαμονή του
αιτούντος στη χώρα.
Σημειώνεται ότι στο προοίμιο των αποφάσεων περί κτήσης της ελληνικής
ιθαγένειας που εκδίδονται εφόσον έχει προσκομιστεί ηλεκτρονική βεβαίωση είτε
κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης είτε κατά το στάδιο της έκδοσης της απόφασης
πρέπει να μνημονεύεται η αριθ.374365/9-11-2021(Β΄5242) απόφαση του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και η παρούσα εγκύκλιος.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Κοινοποίηση:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
α) Γρ.Γεν.Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
secretarygeneral.policy@migration.gov.gr
β) Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
dmsecretariat@migration.gov.gr
(με την παράκληση ενημέρωσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της χώρας),
2. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, press@synigoros.gr
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ.Υπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Ιθαγένειας
- Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης
3.Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας (προς ενημέρωση όλων των υπαλλήλων)
4.Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση ανάρτησης της
παρούσας εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών)
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