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Λειτουργία της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στα 

πλαίσια των έκτακτων μέτρων πρόληψης διασποράς COVID-

19 έως 30-11-2020 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2158/2020/06-11-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου  Μετανάστευσης & Ασύλου σας ενημερώνουμε ότι κατά τη 

διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας 

ανακοινώνονται τα ακόλουθα: 

1. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ 

ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

2. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, δηλαδή αιτημάτων των οποίων οι δικαιούχοι κατάθεσης 

έχουν εισέλθει με θεώρηση εισόδου ή ελεύθερο τρίμηνο 

3. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

4. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ληγμένων αδειών διαμονής που έχουν τον περιορισμό 

της κατάθεσης εντός μηνός μετά την επίδοση 

5. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ των αδειών που έληξαν από 01/07/2020 έως και 

19/7/2020 και δεν παρατάθηκαν με τις σχετικές Υπουργικές  Αποφάσεις 

6. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

7. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού για χορήγηση 

άδειας διαμονής για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 



8. Υλοποιούνται κανονικά τα προγραμματισμένα ραντεβού για λήψη 

βιομετρικών δεδομένων. 

Γίνονται δεκτά αιτήματα για καταθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής μόνον 

στην περίπτωση που καλείται ο ενδιαφερόμενος να μεταβεί στο εξωτερικό για 

λόγους υγείας με προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, και για 

περιπτώσεις κατάθεσης αιτημάτων αλλαγής σκοπού λόγω μη 

προηγούμενης δυνατότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.    

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  (π.χ. ζητηθέντα 
συμπληρωματικά, αλλαγή προσωπικής κατάστασης, νέα διαβατήρια με 
επικύρωση μόνο για κατόχους νέων βιομετρικών αυτοτελών εγγράφων, 
αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, απόφαση καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας 
αιτήματα θεραπείας, αιτήματα οικειοθελούς αναχώρησης ) υπάρχει 
δυνατότητα αποστολής με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση 
της Υπηρεσίας μας ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ COORIER 

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΜΘ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

www.damt.gov.gr 
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