
Άρθρο 11 

Υποβολή αίτησης για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής 

 

 1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για έναν 

από τους λόγους του νόμου αυτού, οφείλει, μετά την είσοδο του στη Χώρα και πριν από τη λήξη 

της θεώρησης εισόδου, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να 

υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της. Για την ανανέωση της άδειας 

διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής, 

να υποβάλει σχετική αίτηση. Εκπρόθεσμες αιτήσεις για 

ανανέωση άδειας διαμονής, μπορούν να κατατεθούν μέχρι και 

ένα μήνα από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή δεν 

εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 73 και ο υπήκοος τρίτης 

χώρας υπόκειται στην καταβολή προστίμου υπέρ του 

Δημοσίου ίσου με το ένα τρίτο του παραβόλου της περ. α΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005. Μετά την πάροδο μηνός από τη 

λήξη της άδειας διαμονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτησης.
1
 Αρμόδια για την 

εξέταση της αίτησης είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας που λειτουργεί στο νομό 

του τόπου κατοικίας ή διαμονής του. 

 Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στο δήμο ή την 

κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος. 

 Οι δήμοι και οι κοινότητες ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαβιβάζουν το 

σχετικό φάκελο στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της Περιφέρειας, το αργότερο εντός 

δεκαπέντε ημερών, αφότου υποβληθούν. Για τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η σχετική αίτηση κατατίθεται 

στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. 

 

 2. Μαζί με την αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, ο αιτών πρέπει να καταθέτει 

παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 92 του νόμου αυτού, και να επισυνάπτει τα 

απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τύπος 

και το περιεχόμενο των αιτήσεων, η διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής στους 

δικαιούχους, καθώς και ο τύπος της βεβαίωσης της επόμενης παραγράφου. 
 

                                                           
1
 Προστέθηκαν με το άρθρο 4, παρ.1 του ν.3536/2007 


