
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετακίνηση, με πλήρη ή μερική απαλλαγή από 
την καταβολή κομίστρου, με τους παρόχους 
αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής 
[Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και Σταθε-
ρές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)] και τον συ-
γκοινωνιακό φορέα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης [Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνι-
ών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.] δικαιούχων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).

2 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης αδει-
ών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτίων μόνι-
μης διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/
2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 800/25/120584/Σ.20358 (1)
Μετακίνηση, με πλήρη ή μερική απαλλαγή από 

την καταβολή κομίστρου, με τους παρόχους αστι-

κών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής [Οδι-

κές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και Σταθερές 

Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)] και τον συγκοι-

νωνιακό φορέα της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης [Οργανισμός Αστικών Συγκοινω-

νιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.] δικαιούχων 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 «Ρυθμί-

σεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 59).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α´ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄133).

3. Την υπό στοιχεία Υ-70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 365/2021 εισηγητική έκθεση του Προϊ-
σταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ, από 
την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό ΥΠΕ-
ΘΑ ούτε για το τρέχον οικονομικό έτος 2021 ούτε για 
τα επόμενα έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΔΠ) (2022 - 2025) 
και συνεπώς, δεν επηρεάζονται τα ανώτατα όρια των 
πιστώσεων αυτού.

5. Την υπ’ αρ. 102627/22-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄4396),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι Απαλλαγής

1. Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομί-
στρου, κατά το έτος 2022, στα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητας των παρόχων αστικών 
συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και 
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, 
περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συ-
γκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.):

α. Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρα-
τιωτική υποχρέωση κατά τις διατάξεις της στρατολογικής 
νομοθεσίας και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) 
των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υπηρετούν ή διαμέ-
νουν στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσσαλονίκης.

β. Οι ανάπηροι αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και οι συνοδοί 
τους (θεράποντες - θεραπαινίδες), οι οποίοι διαμένουν 
στην Περιφέρεια Αττικής ή στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης.

2. Απαλλάσσονται κατά το ήμισυ (50%) από την κατα-
βολή κομίστρου κατά το έτος 2022 οι μαθητές των Ανώ-
τατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) 
και των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 
(ΑΣΣΥ), με έδρα λειτουργίας στην Αττική, εκτός από τη 
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στα Μ.Μ.Μ. 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και 
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το δικαίωμα δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετα-
κίνησης εξασφαλίζεται με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. 
ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης και με την έκδοση 
μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης από τον 
Ο.Α.Σ.Θ. στις ως άνω κατηγορίες δικαιούχων.

Άρθρο 2
Πιστοποίηση δικαιούχων

Η πιστοποίηση των δικαιούχων γίνεται ως εξής:
α. Για τους μαθητές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, τους οπλίτες 

και τους ΔΕΑ, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους 
ταυτότητας.

β. Για τους ανάπηρους αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ και τους 
συνοδούς τους, με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, 
που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών 
Αγωνιστών και Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστή-
ριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/
ΔΕΠΑΘΑ).

Άρθρο 3
Προσωποποιημένες Κάρτες Μετακίνησης
για την πλήρη ή μερική απαλλαγή
από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα
αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)

1. Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών, που 
αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πλη-
θυσμού, υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή 
του συστήματος αναφορικά με τη χρήση προσωποποιη-
μένων ηλεκτρονικών καρτών, από τις ειδικές ομάδες των 
μετακινούμενων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, 
ώστε οι κάρτες αυτές να φέρουν τα στοιχεία των κατό-
χων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

2. Για την ελεύθερη μετακίνηση των ανωτέρω δικαι-
ούχων, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλε-
κτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται 
σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος 
Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αρ. 04/2017 γνωμοδό-
τηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

3. Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες με-
τακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους 
δικαιούχους κατόχους τους, με χρήση του εξοπλισμού 
έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και 
ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομί-
στρου (Α.Σ.Σ.Κ.), που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, 
σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μ.Μ.Μ., αρμο-
διότητας Ο.Α.Σ.Α. και δύνανται να αντικατασταθούν σε 
περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς ή δυσλειτουρ-
γίας για οποιονδήποτε λόγο.

4. Το δικαίωμα μετακίνησης με απαλλαγή από την κα-
ταβολή κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα της Ο.ΣΥ. 
Α.Ε. και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., πιστοποιείται με τη φόρτιση 
κομίστρου μηδενικής αξίας εντός των προσωποποιη-
μένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης 
του Α.Σ.Σ.Κ..

5. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος δωρε-
άν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, αυτό δύναται 

να ανανεωθεί, ενώ σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε 
κατηγορία δικαιούχων, οι προσωποποιημένες ηλεκτρο-
νικές κάρτες μετακίνησης μετατρέπονται σε κάρτες πλή-
ρους κομίστρου.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Διοικητικές ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της 
παρούσας εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, με μέριμνα της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ) για την Περιφέρεια Αττικής και του Γ΄ Σώ-
ματος Στρατού (Γ΄ ΣΣ) για την Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2022 και 
λήγει στις 31-12-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Υποδομών και
Εθνικής Άμυνας Μεταφορών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ. 374365 (2)
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης 

αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής και δελτί-

ων μόνιμης διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 

(Α΄ 135). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 8 και των παρ. 2 και 10 του 

άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»(Α' 80),

β) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση 
του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλο-
δαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 215),

γ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (A΄ 255),
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δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

στ) της υπ’ αρ. 14020/2020 κοινής υπουργικής από-
φασης «Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών 
για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοση 
αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/
2014» (Β΄ 1546),

ζ) της υπ’ αρ. οικ. 7393/2021 απόφασης «Ηλεκτρο-
νική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής 
για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1 - 5 του 
άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’80)» (Β’ 1251).

2. Τη σταδιακή ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας 
των συναλλασσόμενων πολιτών με τις υπηρεσίες μίας 
στάσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας με στόχο 
την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των 
υπηρεσιών και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων 
ανανέωσης των τίτλων διαμονής των πολιτών τρίτων 
χωρών.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την υπ’ αρ. 373711/9 -11-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα 
με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από 
την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανανέω-
σης των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και 
των δελτίων μόνιμης διαμονής του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου 
ότι αυτή η υπηρεσία εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες 
Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του ΟΠΣ 
Μετανάστευσης» (ενάριθμος έργου 2020ΣΕ75520000), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συνολικό προ-
ϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
ανανέωσης τίτλων διαμονής

Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την ανανέωση των 
αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής και των δελτίων 
μόνιμης διαμονής που έχουν χορηγηθεί σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007, 
υποβάλλονται, εφεξής, αποκλειστικά, μέσω των ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των δια-
τάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 και των 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη 
τρίτης χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 9 του ν. 4251/2014, πραγματοποιείται υποχρε-
ωτικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την καταχώριση 
του αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού 
μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και 
εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, την καταχώριση της 
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιβε-
βαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά 
της, καθώς και την καταχώριση του προς ανανέωση τίτλου 
διαμονής. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται ως προς 
την ορθότητά τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν 
δεν καταχωρηθούν όλα τα παραπάνω στοιχεία, δεν είναι 
δυνατή η επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης.

2. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας 
του αιτούντος με την υπηρεσία μιας στάσης για τα ζητή-
ματα που άπτονται της αίτησης ανανέωσης του τίτλου 
διαμονής του είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση.

3. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγό-
ρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 - 5 του άρθρου 9
του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω 
διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική 
εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται ηλε-
κτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας.

4. Οι αιτήσεις ανανέωσης, κατά την ηλεκτρονική υπο-
βολή τους, συνοδεύονται από το απαιτούμενο αποδει-
κτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπου αυτό 
απαιτείται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του 
ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007. Προς τούτο, καταχω-
ρείται ο κωδικός του παραβόλου, ο οποίος ελέγχεται σε 
πραγματικό χρόνο (on line), ως προς την εξόφλησή του 
και ως προς τη μη χρήση αυτού σε άλλη αίτηση άδειας 
διαμονής.

5. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ανανέ-
ωσης συμπληρώνεται υποχρεωτικά το σύνολο των πε-
δίων που αφορούν στα ατομικά/δημογραφικά στοιχεία 
του αιτούντος, στο ταξιδιωτικό του έγγραφο (πλην της 
περίπτωσης των στερουμένων διαβατηρίου) και στον 
τόπο διαμονής του.

6. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία μεταφορτώ-
νονται ηλεκτρονικά, ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στην εφαρμογή τύπο 
αρχείου.

7. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δή-
λωσης, ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των 
υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζομένων, κατά τα λοι-
πά, των διατάξεων περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης 
δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 
(Α’ 75).

8. Εφόσον τα καταχωρηθέντα στοιχεία επιβεβαιώνο-
νται από τον αιτούντα, ολοκληρώνεται η οριστική υπο-
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βολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικής 
υποβολής αυτής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

9. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμ-
βάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
έχει δηλώσει στην αίτησή του, σύμφωνα με την παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, τα ακόλουθα: α) αποδεικτικό υπο-
βολής της αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο 
των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχω-
ρηθεί στο αίτημα ανανέωσης και β) έγγραφο, το οποίο 
επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).

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, συνιστά βεβαίωση 
υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την ανανέωση της 
άδειας διαμονής και πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαμέ-
νει νόμιμα στη χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων, τα 
οποία απορρέουν από την άδεια διαμονής, της οποίας 
αιτείται την ανανέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η παρούσα βεβαί-
ωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση 
χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης 
του αιτήματος.

10. Η ακρίβεια και η γνησιότητα των στοιχείων της βε-
βαίωσης διαπιστώνεται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες 
δημόσιες υπηρεσίες, είτε μέσω της υπηρεσίας διαλει-
τουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρω-
μένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω 
αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη 
Τρίτης Χώρας του Υπουργείου.

Άρθρο 3
Επικοινωνία των υπηρεσιών μιας στάσης
με τον αιτούντα

1. Η υποβολή συμπληρωματικών και πρόσθετων δικαι-
ολογητικών, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας 
της αίτησης διενεργείται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης.

2. Η επικοινωνία της υπηρεσίας μιας στάσης με τον 
αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του για κάθε θέμα 
που σχετίζεται με την υποβολή του αιτήματος ανανέω-
σης του τίτλου διαμονής, ιδίως για την υποβολή συμπλη-
ρωματικών δικαιολογητικών, την αποστολή ειδοποίησης 
λήψης βιομετρικών στοιχείων και την κοινοποίηση απο-
φάσεων διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω της διεύθυν-
σης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί.

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη γνησιότητα ή την 
ορθότητα του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαι-
ολογητικών, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει την 
αποστολή δικαιολογητικών σε φυσική μορφή, κατά πα-
ρέκκλιση της πάγιας ηλεκτρονικής διαδικασίας. Τα ως 
άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου 
(συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφο-
ράς με αποδεικτικό επίδοσης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης ορίζεται η 16 Νοεμβρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Ι. Ρέντης, 9 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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