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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την πληρωµή παραβόλων µετά την έκδοση της Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (65 Α΄)
Μετά τη δηµοσίευση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την τραπεζική αργία βραχείας
διαρκείας (65 Α΄), υπενθυµίζεται ότι κατά το οριζόµενο σε αυτή χρονικό διάστηµα - από 28.6.2015 έως
6.7.2015 – τα παράβολα για τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µπορούν να
πληρωθούν, είτε µε τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας µέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, είτε σε οποιοδήποτε υποκατάστηµα των ΕΛΤΑ.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται αδυναµία πληρωµής του παραβόλου λόγω της
τραπεζικής αργίας και ειδικά µόνο για την περίοδο αυτή, µπορούν οι υπηρεσίες σας να δέχονται το αίτηµα
χορήγησης ή ανανέωσης και να χορηγούν απλό αποδεικτικό παραλαβής του αιτήµατος. Μετά το πέρας της
κρίσιµης περιόδου και την εξοµάλυνση λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος, θα προσκοµίζεται από τους
ενδιαφερόµενους το παράβολο και θα χορηγείται η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών των άρθρων 8 και
9 του ν.4251/2014 (µπλε βεβαίωση). Τα ανωτέρω δεν θα ισχύσουν για τις περιπτώσεις υποβολής αιτηµάτων
για εξαιρετικούς λόγους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπου η αίτηση δεν θα
γίνεται δεκτή, εφόσον δεν συνοδεύεται από το προβλεπόµενο παράβολο.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος, του οποίου η άδεια διαµονής λήγει εντός του κρίσιµου
χρονικού διαστήµατος, δεν προσέλθει για την ανανέωσή της, µπορεί να υποβάλει σχετικό αίτηµα µετά τη λήξη
της ανωτέρω κρίσιµης περιόδου και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Τα αιτήµατα
αυτά θα εξετασθούν ως εµπρόθεσµα, σε περίπτωση που εντός του υπόψη χρονικού διαστήµατος έληξε η
άδεια διαµονής ή µε πρόστιµο, σε περίπτωση που εντός του ίδιου διαστήµατος έληγε ο µήνας από τη λήξη
της άδειας διαµονής, εκτιµώντας τη συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας.

Οι υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλούνται όπως απέχουν από τις διαδικασίες αποµάκρυνσης όσων έχουν αποδεικτικό παραλαβής, το
οποίο έχει χορηγηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.

Ο Γενικός Γραµµατέας

Βασίλης Παπαδόπουλος

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. κ. Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
2. κα Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής
3. κ. Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
4. κ. Αναπληρωτή Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
5. κ. Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
6. κ. Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού & Κοινωνικής Συνοχής
7. κ. Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
8. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Κοινοποίηση
1. Υπουργείο Εξωτερικών
• Γ4 ∆/νση ∆ικαιοσύνης,
Εσωτερικών Υποθέσεων & Schengen, (fax: 210 3684196)
• ΕΝΥ-ΕΕ
2. Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
• ∆/νση Προστασίας Συνόρων
• ∆/νση ∆ίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης
• ∆/νση Αλλοδαπών
3. Υπουργείο Οικονοµικών
• Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, Γενική ∆/νση Φορολογικής ∆ιοίκησης
4. Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση
• ∆/νση Απλούστευσης και Παροχής Υπηρεσιών ∆ηµοσίου
5. Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού
• Γενική ∆/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ∆/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• ∆/νση Απασχόλησης, Τµήµα ΙΙΙ
7. Συνήγορος του Πολίτη
8. ΟΑΕ∆
• Γραφείο ∆ιοικητή
9. ΟΓΑ
• Γραφείο ∆ιοικητή
10. ΙΚΑ
• Γραφείο ∆ιοικητή
11. ΟΑΕΕ
• Γραφείο ∆ιοικητή
12. ΣΕΠΕ

•

Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα

