ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19/6/2020
ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι από 24/6/2020 τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική
πλατφόρμα των ραντεβού μόνο για επίδοση αδειών διαμονής.
Το σχετικό link στο οποίο θα συνδέονται, αποκλειστικά και μόνο οι Υπήκοοι
Τρίτων Χωρών και όχι οι εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι είναι:

https://applications.migration.gov.gr/
Για τους εξουσιοδοτημένους Δικηγόρους, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω της
διαδικτυακής πύλης της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθ. 2337/15-6/2020 Κ.Υ.Α
σύμφωνα με την οποία αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του μόνο μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή ή μέσω
εταιρείας ταχυμεταφοράς) οι κάτωθι αιτήσεις:











Αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση μετάκλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρ.1 του άρθρου 12 για έγκριση μετάκλησης για εξαρτημένη , της παρα.3
του άρθρου 13 για εποχιακή εργασία, της παρ.1 του άρθρου 13 Α για
απασχόληση παράτυπα διαμενόντων καθώς και της παρ.1 του άρθρου 14
για εποχιακή εργασία αλιεργατών.
Αιτήσεις θεραπείας
Αιτήσεις επανεξέτασης
Αιτήσεις παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης
Αιτήσεις για έγκριση οικογενειακής επανένωσης (θεώρηση εισόδου)
Αιτήσεις που αφορούν στη γνωστοποίηση απόκτησης της ελληνικής
ιθαγένειας
Αιτήσεις για γνωστοποίηση απώλειας ή αλλαγής διαβατηρίου στις
περιπτώσεις που δεν χρειάζεται επανέκδοση
Γενικές αιτήσεις (π.χ. για χορήγηση Βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής,
αίτηση επίσπευσης κτλ)
Ζητηθέντα συμπληρωματικά, αλλαγή προσωπικής κατάστασης, νέα
διαβατήρια με επικύρωση μόνο για κατόχους νέων βιομετρικών αυτοτελών
εγγράφων, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΤΕ ΜΕ
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.damt.gov.gr
Δεδομένου ότι ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοιού δεν έχει ακόμη εξαλειφθεί παρακαλούνται
τόσο οι εξυπηρετούμενοι πολίτες όσο και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας για τη λήψη εκείνων των
απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια υγεία αλλά και η προσωπική υγεία τους
και να λαμβάνουν μέτρα για την τήρηση των αποστάσεων και την τήρηση της προσωπικής
υγιεινής.
Με εντολή Συντονιστή
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης

Γεώργιος Κασούδης

