
     Πειραιάς, 2/04/2020

                                     
                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12687/20-
03-2020  έχει  ανασταλεί  η  υποδοχή  κοινού σε  όλες  τις  Δ/νσεις  Αλλοδαπών  &
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας από τις  12 Μαρτίου
ως τις 10 Απριλίου 2020,   ενώ αναμένεται ρύθμιση για την εκ νέου παράταση της
αναστολής.

                                                       1.  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα  με  την  12889/30-03-2020  Απόφαση  του  Υπουργού  Μετανάστευσης  &
Ασύλου δίνεται η δυνατότητα  παράτασης του χρονικού διαστήματος ανανέωσης
των άδειων διαμονής και των Βεβαιώσεων διαμονής ως εξής:

Α. Οι άδειες διαμονής που έχουν λήξει από τις 11/02/2020 και έπειτα, καθώς και 
αυτές που πρόκειται να λήξουν ως τις 12/05/2020 θεωρούνται ότι παρατείνονται 
αυτοδικαίως ως και πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους.

Β. Οι Βεβαιώσεις Κατάθεσης (Μπλέ Βεβαιώσεις) καθώς και οι Ειδικές 
Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής (ΕΒΝΔ) που έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν ως 
τις 12/05/2020 θεωρούνται ότι παρατείνονται επίσης αυτοδικαίως ως και πέντε (5)
μήνες από τη λήξη τους.

Οι ανωτέρω άδειες και Βεβαιώσεις μπορούν να ανανεωθούν οποτεδήποτε εντός του
διαστήματος  της  παράτασής  τους.  Για  τη  διαδικασία  ανανέωσής  των  αδειών  και
Βεβαιώσεων αυτών καθώς και για τις άδειες και Βεβαιώσεις  που λήγουν μετά τις
12/05/2020,  θα  υπάρξει  νεώτερη  ανακοίνωση  μας  στην  ηλεκτρονική  δ/νση
www.apdattikis.gr,  αναλόγως των εξελίξεων και του χρόνου επαναλειτουργίας  της
Υπηρεσίας μας για την εξυπηρέτηση κοινού.

Επιπροσθέτως,  σύμφωνα  με  την  ίδια  Υπουργική  Απόφαση  παρατείνεται  η
δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για την  αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ως τις
10/05/2020 για  όσους  κατέχουν  την  απαραίτητη,  σύμφωνα  με  τον  Ν4251/2014,
θεώρηση  εισόδου/σφραγίδα  εισόδου  και  εκπνέει  η  προθεσμία  κατάθεσης  της
αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος 12/03/2020 ως και 10/04/2020  .  

Για  τις  ανωτέρω  περιπτώσεις  θα  ακολουθήσει  νεώτερη  ανακοίνωση  μας  στην
ηλεκτρονική  δ/νση  www.apdattikis.gr,  αναλόγως  των  εξελίξεων  και  του  χρόνου
επαναλειτουργίας της Υπηρεσίας μας για την εξυπηρέτηση κοινού.
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 2.  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Είναι δυνατή  η αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων στην Δ/νση μας υπό τις εξής
αποκλειστικές προϋποθέσεις σωρευτικά:  

(α) Έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά δικαιολογητικά   με έγγραφο της Υπηρεσίας μας  
είτε  κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης είτε  σε δεύτερο χρόνο με αποστολή
ειδοποίησης στη δ/νση κατοικίας του/της ενδιαφερόμενου/ης. 

(β) Κάθε επιστολή που αποστέλλεται  αφορά αποκλειστικά ένα (1) πρόσωπο και
περιέχει εκτός των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που έχουν ζητηθεί και ρητή
αναφορά στον αριθμό φακέλου αυτού του προσώπου που διατηρεί στην Υπηρεσία
μας  (ο  αριθμός  φακέλου  αναφέρεται  στο  έγγραφο  συμπληρωματικών  που  σας  έχει
επιδοθεί/αποσταλεί). 
Το αυτό ισχύει και για δικαιολογητικό που αφορά σε περισσότερα του ενός πρόσωπα
(οικογένεια), δηλαδή  μία (1) επιστολή για κάθε ένα (1) μέλος με ρητή αναφορά
στον αριθμό του κάθε φακέλου.

(γ)  Η  αποστολή  γίνεται  με  συστημένη αλληλογραφία  ή  με  υπηρεσία
ταχυμεταφοράς (courier) με αποδέκτη την Υπηρεσία μας ως εξης:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 5, ΤΚ 18545 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

                                                  
                                                     ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιστολές που απευθύνονται στην  Υπηρεσία μας και δεν πληρούν σωρευτικά τις
ανωτέρω (α), (β) και (γ) προϋποθέσεις ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ.

                  3.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω της αβεβαιότητας που υφίσταται σχετικά με το χρονικό διάστημα άρσης των
μέτρων  που  αφορούν  στην  πρόληψη  του  COVID  19  και  την  ακόλουθη
επαναλειτουργία  της  Δ/νσης  μας,  προς  το  παρόν  δεν  είναι  δυνατός  ο
προγραμματισμός και η ενημέρωση του κοινού για τα κάτωθι θέματα:

(α) Ραντεβού που έχουν οριστεί από τις 12/03/2020 και έπειτα, για την κατάθεση
αίτησης ή για τη λήψη βιομετρικών στοιχείων.

(β) Ηλεκτρονικά  μηνύματα  που  έχουν  αποσταλεί στην  ηλεκτρονική  δ/νση
rdvpireas@attica.gr για τον ορισμό ραντεβού.

(γ) Λοιπές αιτήσεις, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες κατατίθενται με αριθμό
προτεραιότητας πλην των συμπληρωματικών,  όπως αιτήσεις επανέκδοσης άδειας
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διαμονής,  γενικές  αιτήσεις,  αιτήσεις  θεραπείας,  αιτήσεις  παράτασης  οικειοθελούς
αναχώρησης,  αιτήσεις  για  έγκριση θεώρησης  εισόδου,  αιτήσεις  δήλωσης  αλλαγής
αστικής κατάστασης, διεύθυνσης κατοικίας ή απώλειας διαβατηρίου κλπ.

Για τα ανωτέρω ζητήματα επίσης  θα ακολουθήσει  νεώτερη ανακοίνωση μας στην
ηλεκτρονική  δ/νση  www.apdattikis.gr,  αναλόγως  των  εξελίξεων  και  του  χρόνου
επαναλειτουργίας της Υπηρεσίας μας για την εξυπηρέτηση κοινού.
                                        

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
                               ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,  ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ
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