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Θέμα:  “Έναρξη νέου Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης και των 

διαδικασιών έκδοσης των αδειών διαμονής υπό τον  τύπο αυτοτελούς εγγράφου” 

 

Σχετ.:    Το υπ'αρίθ.πρωτ.6994/8-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
              Πολιτικής 
 
  
  Σε συνέχεια του ανωτέρω  σχετικού κατά τις ημερομηνίες 15/02/2017 ημέρα 

Τετάρτη, 16/2/2017 ημέρα Πέμπτη, 17/2/2017 ημέρα Παρασκευή, 20/2/2017 ημέρα 

Δευτέρα, 21/2/2017 ημέρα Τρίτη και 22/2/2017 ημέρα Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν 

όλες οι τεχνικές εργασίες προετοιμασίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος 

Μετανάστευσης σχετικά με την νέα έκδοση των αδειών διαμονής υπό τον τύπο του 

αυτοτελούς εγγράφου. 

 

Η υπηρεσία μας κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες  θα παραμείνει κλειστή ως προς την 

εξυπηρέτηση του κοινού.  Άδειες διαμονής που τυχόν θα λήξουν κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα ήτοι από  την 15/2/2017  έως και την 22/2/2017 θα 

παραλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες χωρίς επιβολή προστίμου. 

 

Κατά τις ημερομηνίες 20/2/2017 ημέρα Δευτέρα ,21/2/2017 ημέρα τρίτη και 22/2/2017 

ημέρα Τετάρτη οι ΥΤΧ μπορούν να προσέρχονται μόνο για παραλαβή αδειών 

διαμονής, για παραλαβή απορριπτικών αποφάσεων και για παραλαβή 

συμπληρωματικών εγγράφων . 



 

Το νέο σύστημα θα είναι σε λειτουργία για το σύνολο των υπηρεσιών Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης στις 23 Φεβρουαρίου 2017. 

 

Προσοχή μετά την 23 Φεβρουαρίου 2017 σε όσους  ΥΤΧ δεν έχει εκδοθεί η άδεια 

διαμονής τους μέχρι και την 20/2/2017 ή προσέρχονται για να καταθέσουν αίτηση 

χορήγησης – ανανέωσης – επανέκδοσης  της άδειας διαμονής, θα πρέπει να 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από την λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων   και 

οφείλουν να διαθέτουν 4 φωτογραφίες αποκλειστικά τύπου διαβατηρίου σε ψηφιακή 

μορφή αποθηκευμένο σε CD καθώς και απόδειξη καταβολής τέλους κόστους της 

κάρτας 16 ευρώ κατόπιν έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου (κωδικός 4762). 
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