
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, στις 1/4/2022, 
μέσω δημοπρασίας. 

2 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-
άρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-
σίας την 30η/3/2022.

3 Παράταση ισχύος των τίτλων διαμονής που χορη-
γήθηκαν βάσει του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 
(Α’ 251) και των τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων 
κατάθεσης αίτησης που εκδόθηκαν δυνάμει του 
ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135) 
και έληξαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 
31η Μαρτίου 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 163 (1)
Έκδοση εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-

μοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, στις 1/4/2022, 

μέσω δημοπρασίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 178).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση 
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και 
το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Δι-
αρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πε-
τρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1266/1982 «Περί 
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» 
(Α’ 81) και την υπ’ αρ. 76/4-4-1996 Πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου (Α’ 65), για την αύξηση του ορίου 
κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη-
μοσίου.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (Α’ 43).

6. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδή-
ματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 167), και ιδίως του άρθρου 37, σχετικά με τη 
φορολόγηση των τόκων από κρατικούς τίτλους.

7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως 
ισχύουν, σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (Α’ 207).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 30, 71, 74, 125 και 177 
του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα-
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α’ 113).

10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως 
εντόκων γραμματίων» (Α’ 173), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 4 του ν. 1266/1982 (Α’ 81).

11. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β’ 3690).

12. Την υπ’ αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρού-
νται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» 
(Β’ 1865).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την υπ’ αρ. 2/60752/0004/9-9-2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι-
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο-
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (Β’ 1538).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 287).

15. Την υπ’  αρ. 2/89260/29.12.2000 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Γενικού όροι εντόκων γραμ-
ματίων» (Β’ 615/2001).

16. Την υπ’ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β’ 5758), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 527/13-12-2019 (Β’ 4668) και 
418/13.12.2021 (Β’ 6158) κοινές αποφάσεις του Υπουρ-
γού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, με θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας 
των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

17. Την υπ’ αρ. 419/13-12-2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 
2022» (Β’ 6158).

18. Το π.δ. 185/2009 (Α’ 213) περί ανασύστασης του  
Υπουργείου Οικονομικών.

19. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

21. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

22. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

23. Το από 24-3-2022 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την 
ανακοίνωση της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων δι-
άρκειας 26 εβδομάδων την 30η/3/2022, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τους βασικούς όρους έκδοσης, τη διαδικα-
σία της δημοπρασίας την 30η/3/2022, μέσω της οποίας 
θα διατεθούν τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη 
μορφή.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν μέσω δημοπρασί-

ας, είναι έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων, σε 
ευρώ, με ημερομηνία έκδοσης την 1η/4/2022 και ημε-
ρομηνία λήξης την 30η/9/2022 και ISIN GR0002230960.

2. Ο υπολογισμός των τόκων θα γίνει με βάση έτος 
360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών (ΑCT/
360).

3. Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται σε εξακόσια είκοσι 
πέντε εκατομμύρια (625.000.000,00) ευρώ.

4. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει την ημερομηνία 
λήξεως στην ονομαστική τους αξία.

5. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους 
τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

6. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι 
των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που 
αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των 
τελών χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
1) Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές 

προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς 
(Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού 
Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, 
την Τετάρτη 30/3/2022, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Ορ-
γανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι 
ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του 
ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της 
τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημο-
πρασία (cut off price).

2) Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών 
έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι 
οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφο-
ρές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δεν θα 
υπολείπεται των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000) 
ενώ το μέγιστο δεν θα υπερβαίνει το ύψος του δημο-
πρατούμενου ποσού.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες 
πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).

3) Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονο-
μαστική αξία των εντόκων που ζητούνται καθώς και την 
τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε επεν-
δυτής.

4) Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής 
τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές, τότε η κατανομή των 
τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη 
δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση τα 
χίλια ευρώ (€ 1.000).

5) Μη ανταγωνιστικές προσφορές δικαιούνται να 
υποβάλουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές (μία μη 
ανταγωνιστική προσφορά έκαστος). Η ποσότητα που 
θα διατίθεται με τη διαδικασία αυτή εκ μέρους του 
Ελληνικού Δημοσίου, δεν θα υπερβαίνει το 30% του 
δημοπρατούμενου ποσού. Η κατανομή στους ενδιαφε-
ρόμενους γίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις 
μη ανταγωνιστικές προσφορές. Οι μη ανταγωνιστικές 
προσφορές ικανοποιούνται στην τιμή της τελευταί-
ας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία 
(cut off price).

Η κάθε μια μη ανταγωνιστική προσφορά δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που διατίθεται με τη 
μέθοδο των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσω της ΗΔΑΤ την 
30η/3/2022 και μέχρι τη 12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος.

6) Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των απο-
τελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα της 
διεξαγωγής της δημοπρασίας την 30η/3/2022 και μέχρι 
τη 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7) Οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς έχουν το δι-
καίωμα, μετά το πέρας της δημοπρασίας και μέχρι τη 
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12:00 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 31ης/3/2022, να 
υποβάλουν προσφορές μέσω της ΗΔΑΤ, για την από-
κτηση στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται 
δεκτή στη δημοπρασία (cut off price) επί πλέον τίτλων 
μέχρι συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης προς το 30% 
του δημοπρατούμενου ποσού. Στην περίπτωση που η 
συνολική ονομαστική αξία των νέων προσφορών υπερ-
βαίνει το ανωτέρω ποσοστό, η κατανομή των τίτλων σε 
κάθε έναν Βασικό Διαπραγματευτή θα γίνεται με την 
αναλογία που προκύπτει από το μέσο σταθμικό ποσο-
στό συμμετοχής ενός εκάστου στις επιτυχείς ανταγωνι-
στικές προσφορές των προηγουμένων της παρούσας, 
τριών δημοπρασιών. Το τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο αυτού 
του ποσού θα κατανέμεται εξ ίσου στους ενδιαφερόμε-
νους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μη ανταγωνιστι-
κών προσφορών θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερό-
μενους μέχρι τη 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος της 
31ης/3/2022, από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) 
και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

8) Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settle-
ment) θα γίνει στις 1/4/2022, ημερομηνία έκδοσης των 
εντόκων γραμματίων.

9) Για τα έντοκα γραμμάτια που θα διατεθούν στους 
Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, δεν 
θα δοθεί προμήθεια.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 2/89260/0023/
29-12-2000 απόφαση «Γενικοί όροι εντόκων γραμματί-
ων» (Β΄ 615/2001).

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
για το οικονομικό έτος 2022, η οποία θα καλυφθεί από 
τις σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου 
χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

 Αριθμ. 164  (2)
Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων δι-

άρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρα-

σίας την 30η/3/2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων» (Α’ 173).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1266/1982 «Περί 

οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων» 
(Α’ 81).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 178).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 
«Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλω-
σης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 128).

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα-
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3965/2011 (Α’ 113).

6. Την υπ’ αρ. 2/60752/0004/9-9-2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανι-
σμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντο-
λοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (Β’ 1538).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 287).

8. Την υπ’ αρ. 163/30-3-2022 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 1/4/2022 
μέσω Δημοπρασίας».

9. Τα αποτελέσματα της από 30/3/2022 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 
26 εβδομάδων.

10. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο -“Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 112), αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του 
Ελληνικού Δημοσίου, ν.δ. 3745/1957 και ν. 1266/1982, 
που θα ισχύει από 30/3/2022 για διάρκεια 26 εβδομάδων 
(ή έξι μηνών), σε -0,20%.

2. Το παραπάνω επιτόκιο προέκυψε από τη δημοπρα-
σία Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρ-
κειας 26 εβδομάδων στις 30/3/2022.

3. Για τα άληκτα έντοκα γραμμάτια και για το χρονικό 
διάστημα από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι τη λήξη 
τους ισχύουν οι αποφάσεις μας, βάσει των οποίων έγινε 
η έκδοσή τους.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Παράταση ισχύος των τίτλων διαμονής που χορη-

γήθηκαν βάσει του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 

(Α’ 251) και των τίτλων διαμονής και βεβαιώσε-

ων κατάθεσης αίτησης που εκδόθηκαν δυνάμει 

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

(Α’ 135) και έληξαν από την 1η Ιανουαρίου έως 

και την 31η Μαρτίου 2022 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετα-

νάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 80), και ιδίως του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 αυτού,

β) του άρθρου 139 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 251),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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),

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) του π. δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

ζ) της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 απόφασης του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύος οριστι-
κών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που 
έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του 
π.δ. 106/2007 (Α’ 135)» (Β’ 1223) και

η) της υπ’ αρ. οικ. 479988/24.12.2021 απόφασης του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Παράταση ισχύ-

ος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθε-
σης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) 
και του π. δ. 106/2007 (Α’ 135)» (Β’ 6248).

2. Τη διασφάλιση της νομιμότητας διαμονής των 
πολιτών τρίτων χωρών, οι τίτλοι των οποίων έληξαν 
ή λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 
31η Μαρτίου 2022.

3. Την υπ’ αρ. 2365/30.03.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής που έχουν 

χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139 του 
ν. 4876/2021 (Α’ 251) και λήγουν την 31η Μαρτίου 2022, 
παρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022. Η έναρξη ισχύ-
ος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν 
σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην 
1η Απριλίου 2022, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπο-
βολής του αιτήματος ανανέωσης.

2. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βε-
βαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών 
που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και 
του π. δ. 106/2007 (Α’ 135) και έληξαν ή λήγουν από την 
1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2022, πα-
ρατείνεται έως την 30ή Ιουνίου 2022. Η έναρξη ισχύος 
των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν σε 
ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην επόμε-
νη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του τίτλου 
διαμονής, του οποίου η ισχύς παρατείνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ    
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