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Λόγω ιδιαιτέρως αυξηµένης προσέλευσης στη Γραµµατεία της Γενικής ∆/νσης 
Ιθαγένειας Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
εξυπηρέτηση κοινού και πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την κατάθεση σχετικών 
αιτηµάτων θα θέλαµε να σας  ενηµερώσουµε ότι από την Τρίτη, 1 ∆εκεµβρίου 
2015, η κατάθεση των σχετικών αιτηµάτων θα γίνεται  κατόπιν προηγούµενου 
καθορισµού ηµεροµηνίας προσέλευσης. Για τον προσδιορισµό ηµεροµηνίας 
προσέλευσης η επικοινωνία των πληρεξούσιων δικηγόρων  και του κοινού µε την 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου θα γίνεται ως εξής : 
 
Α) Επικοινωνία κοινού 
 
Η επικοινωνία του κοινού για τον προσδιορισµό ηµεροµηνίας κατάθεσης 
αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης  αδειών διαµονής θα γίνεται  καθηµερινά 
στην τηλεφωνική γραµµή  2131361700 (ώρες  λειτουργίας 9.00 – 14.00). 
 
 
Β) Επικοινωνία πληρεξουσίων δικηγόρων 
 
 Η επικοινωνία των πληρεξουσίων δικηγόρων για τον προσδιορισµό 
ηµεροµηνίας κατάθεσης αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης  αδειών διαµονής, θα 
γίνεται αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στις ακόλουθες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις :  
 
dikigoroi1@ypes.gr (για δικηγόρους µε επώνυµο από Α έως Κ) 
 
dikigoroi2@ypes.gr (για δικηγόρους µε επώνυµο από Λ έως Ω) 
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο δικηγόρος κατά την υποβολή του σχετικού αιτήµατος θα 
πρέπει να δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία του εντολέα του 
(απαραιτήτως ο αριθµός διαβατηρίου και η χώρα έκδοσής του) και την ύπαρξη 
εξουσιοδότησης – πληρεξουσιότητας  (µέγιστος αριθµός  για κάθε δικηγόρο:  4 
αιτήσεις /µήνα) 
 
Παρακαλούµε για  διευκόλυνση της υπηρεσίας να συµπληρώνονται κατά την 
υποβολή των αιτηµάτων τα στοιχεία σύµφωνα µε την κατωτέρω φόρµα : 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΝΤΟΛΕΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 
ΕΝΤΟΛΕΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

 
 

   

 

Ελληνική



Εντός ευλόγου χρόνου η υπηρεσία ενηµερώνει ηλεκτρονικά για την ηµεροµηνία 
και ώρα προσέλευσης στη Γραµµατεία της ∆/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής 
(Αγίου ∆ιονυσίου 5 – Πειραιάς). 
 
Προκειµένου να διευκολυνθεί η οργάνωση της υπηρεσίας της Γραµµατείας δεν 
θα παραλαµβάνονται σχετικά αιτήµατα δικηγόρων για τον προσδιορισµό 
ηµεροµηνίας κατάθεσης αιτήµατος, ούτε  θα προσδιορίζεται ηµεροµηνία 
κατάθεσης για το κοινό κατά το διάστηµα από 26 -30/11/2015.  
 
Παρακαλούµε για την κατανόησή σας ώστε να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν 
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, καθώς και η εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας .  
 
 

Ο Γενικός Γραµµατέας 
 

Βασίλειος Παπαδόπουλος 
 


