
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.

Καλούνται  οι  πολίτες,  οι  οποίοι  στο  πληροφοριακό  σύστημα της  Πορείας  Φακέλου
http://pf.emigrants.ypes.gr/ διαπιστώνουν  ότι  έχει  ολοκληρωθεί  η  εξέταση  του
αιτήματός τους και προκύπτει ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,

όπως  προσέλθουν  για  την  παραλαβή  της,  προσκομίζοντας  σε  εκτυπωμένη  ή
ηλεκτρονική μορφή την αντίστοιχη σελίδα του πληροφοριακού συστήματος  .  

Προκειμένου η διαδικασία  να πραγματοποιηθεί οργανωμένα, ώστε να αποφευχθούν
φαινόμενα συνωστισμού και να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
λόγω πανδημίας, παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι   να προσέρχονται  αποκλειστικά

http://pf.emigrants.ypes.gr/


στις  κάτωθι  αναφερόμενες  ημερομηνίες  από  τις  9.30 έως  τις  13.30 ΕΚΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Αρχική ημερομηνία λήξης (προ της
παράτασης)

Ημερομηνίες παραλαβής

Ιανουάριος -Φεβρουάριος 2021 12 έως 15 Ιουλίου 

Μάρτιος – Απρίλιος 2021 19 έως 22 Ιουλίου

Μάιος – Ιούνιος 2021 26 έως 29 Ιουλίου

Σημειώνουμε  ότι,  όπως  προκύπτει  στο  πληροφοριακό  σύστημα,  στο  πεδίο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ οι άδειες διαμονής έχουν παραταθεί αυτοδικαίως έως 31/12/2021,
σύμφωνα με την αριθ. 7396/2021 Απόφαση του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου (ΦΕΚ
1223 Β/30-03-2021).  Μ  αζί με την σχετική απόφαση χορήγησης / ανανέωσης άδειας  
διαμονής θα χορηγείται και σχετική   Βεβαίωση παράτασης   της ισχύος της  , δεδομένου
ότι  στις  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  δεν  είναι  εφικτή  η  εκτύπωσή  της  μέσω  της
εφαρμογής http  s  ://applications.migration.gov.gr  . 

Για την παραλαβή των αποφάσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν:
- Πρωτότυπο ισχυρό διαβατήριο και φωτοαντίγραφο της σελίδας με τα στοιχεία τους (σε
περίπτωση αλλαγής διαβατηρίου να προσκομίζεται και αντίγραφο του παλαιού)
- Πρωτότυπη Βεβαίωση κατάθεσης 
- Δύο (2) φωτογραφίες (προκειμένου να επισυναφθούν στη βεβαίωση παράτασης)

Σε περίπτωση εκπροσώπησης από σύζυγο, γονέα, ενήλικο τέκνο ή δικηγόρο θα πρέπει
επιπλέον να προσκομίζεται η πρωτότυπη εξουσιοδότηση θεωρημένη ως προς το γνήσιο
της  υπογραφής  ή  το  πρωτότυπο  πληρεξούσιο,  καθώς  και  τα  απαιτούμενα  έγγραφα
πιστοποίησης (δικηγορική ταυτότητα, νομιμοποιητικά έγγραφα κ.λ.π.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
- Προς αποφυγή συνωστισμού παρακαλούμε οι οικογένειες να εκπροσωπούνται από ένα
μέλος  το  οποίο  θα  φέρει  σχετικές  εξουσιοδοτήσεις  από  τα  υπόλοιπα  μέλη,  όπου
απαιτείται.

- Οι δικηγόροι θα μπορούν να παραλάβουν έως 10 υποθέσεις ημερησίως.

- Για τις περιπτώσεις που η άδεια διαμονής έχει ημερομηνία αρχικής λήξης εντός του
2020 και οι ενδιαφερόμενοι δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες σύμφωνα με την
προηγούμενη ανακοίνωσή μας ημερομηνίες,  δύνανται να προσέρχονται  Δευτέρα έως
Πέμπτη 11.00 έως 13.30.
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