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Θέµα: Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων
στην Ελλάδα (άρθρο 20 Β, ν.4251/2014)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ.2 του ν.4251/2014, δίνεται η
δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαµονής από πληρεξούσιο
δικηγόρο, υπό τον όρο η πληρεξουσιότητα να αποδεικνύεται εγγράφως µε θεώρηση του γνησίου
της υπογραφή στου εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Η δυνατότητα αυτή
παρέχεται υπό την επιφύλαξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου κατά την ηµεροµηνία υποβολής
αίτησης.
Ωστόσο, αποκλειστικά και µόνο για την κατηγορία του άρθρου 20Β του ίδιου νόµου,
δηλαδή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ενόψει της αναγκαιότητας εξυπηρέτησης του ειδικού
σκοπού, για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω κατηγορία, υφίσταται εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα.
Στην ειδική αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόµενος αγοραστής µπορεί να εισέλθει µε θεώρηση εισόδου
(C ή D) στην Ελλάδα και εντός των χρονικών ορίων ισχύος αυτής να εξουσιοδοτήσει δικηγόρο για
την ολοκλήρωση της αγοράς του ακινήτου και την κατάθεση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας
διαµονής. Ο δικηγόρος, στη συνέχεια, µπορεί να καταθέσει τη σχετική αίτηση στην αρµόδια
Υ.Α.Μ. αφού ολοκληρωθεί η αγορά του ακινήτου, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη
σύσταση δικαιώµατος απόκτησης άδειας διαµονής, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και µετά
τη λήξη της θεώρησης εισόδου, καθώς από τον νόµο (δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 20 του
ν.4251/2014) δεν υφίσταται καµία υποχρέωση του ενδιαφεροµένου να διαµείνει στην Ελλάδα για
οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα.
Ενόψει των ανωτέρω στις ως άνω περιπτώσεις κατάθεσης αίτησης και εφόσον τα
δικαιολογητικά είναι πλήρη, θα πρέπει να χορηγείται η προβλεπόµενη βεβαίωση του άρθρου 8,
παρ.5 και η αίτηση να εξετάζεται περαιτέρω θεωρούµενη ως εµπροθέσµως κατατεθείσα.
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