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ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση της με αριθμ. 12687/16.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 
939), όπως αυτή παρατάθηκε με την με αριθμ. 3332/1.4.2020 (Β΄ 1297), όμοια 
απόφαση”. 
 
 
                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                                                 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

 

                                                                                      
Έχοντας υπόψη:  

 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» που κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα», 
γ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4’), 
δ)  του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 5), 
ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5), 
στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10), 
ζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34), 
η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), 
θ) την υπ’αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β’ 939) κοινή υπουργική απόφαση “Αναστολή της υπηρεσίας της 
υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55)», όπως αυτή παρατάθηκε με την με αριθμό 3332/7.4.2020 (Β΄ 1297), 
όμοια απόφαση, 
ι) Την υπ' αριθμ. 13850/13.4.2020 (Β' 1506) απόφαση "Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης 
αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, όπως 
ισχύει". 
2. Την αναγκαιότητα λήψης ειδικής μέριμνας για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου Β’ του 
άρθρου 20, κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, κατόπιν συνεννόησης του αιτούντος ή 
του πληρεξουσίου δικηγόρου του με την αρμόδια υπηρεσία. 
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3. Την με αριθμ. 3564/14.4.2020 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

                                                                             
 
 
 

Αποφασίζουμε 

 
Η με αριθμ. 12687/16.3.2020 (Β’ 939) κοινή υπουργική απόφαση “Αναστολή της υπηρεσίας της 
υποδοχής του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55)», όπως παρατάθηκε με την με αριθμό 3332/7.4.2020 (Β΄ 1297), 
όμοια, συμπληρώνεται ως ακολούθως: 
 
"Κατ' εξαίρεση, α) είναι δυνατή η υποβολή αίτησης στην υπηρεσία μίας στάσης της Διεύθυνσης 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για αρχική χορήγηση "μόνιμης 
άδειας διαμονής επενδυτή", καθώς και για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για τα μέλη της 
οικογένειας που τον συνοδεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β’ του άρθρου 20 του ν. 
4251/2014, κατά τα οριζόμενα στην με αριθμ. 13850/13.4.2020 (Β’ 1506) υπουργική απόφαση, 
"Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει" και β) είναι δυνατή η επίδοση των αδειών 
διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του ν. 4251/2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4251/2014, 
μετά από αίτημά τους, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία και στο πλαίσιο του σχετικού 
προγραμματισμού αυτής, κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων της με αριθμ. 
12687/16.3.2020 (Β’ 939) απόφασης". 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

 
ΥΓΕΙΑΣ  

 
 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

                                   
           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 
 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ  

                       
 
   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   
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