
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

26/11/2021 

 

Μετά την δημοσίευση της αριθμ. οικ. 374365 απόφασης του Υ.Μ.Α (ΦΕΚ 

5242/2021) και την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής εφαρμογής αποστολής 

αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής σας από 16/11/2021 ενημερώνουμε ότι: 

1. Σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθρου 1 της παραπάνω Υ.Α 

Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με την υπηρεσία 

μιας στάσης για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησης ανανέωσης του τίτλου 

διαμονής του είναι η ηλεκτρονική του διεύθυνση. 

 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω Υ.Α  

Η επικοινωνία της υπηρεσίας μιας στάσης με τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του για κάθε θέμα που σχετίζεται με την υποβολή του αιτήματος 

ανανέωσης του τίτλου διαμονής, ιδίως για την υποβολή συμπληρωματικών 

δικαιολογητικών, την αποστολή ειδοποίησης λήψης βιομετρικών στοιχείων και την 

κοινοποίηση αποφάσεων διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί.  

 

Για τη δική σας διευκόλυνση σας γνωρίζουμε εκ νέου τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

της υπηρεσίας μας ανά κατηγορία άδειας διαμονής για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

επιπλέον πληροφορία  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ EMAIL επικοινωνίας 

Άδειες διαμονής για Αθλητές Προπονητές – 
Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα- Ανθρωπιστικούς 
Λόγους-Ανταποκριτές ξένου τύπου-Μοναχικός 
Βίος-Λειτουργοί γνωστών Θρησκειών  - 
Πνευματικοί δημιουργοί- Μετακλήσεις 
εξαρτημένης και εποχιακής απασχόλησης & 
Οικογενειακή επανένωση 

dam-1@damt.gov.gr  

 

Άδειες για Επενδυτές Ακινήτων και Μελών  – Επί 
Μακρόν Διαμένοντες και Μελών - Δεκαετία 

dam-2@damt.gov.gr  

 

Άδειες διαμονής για Μέλη Οικογένειας Έλληνα 
Πολίτη και Μελών Οικογένειας πολίτη Ε.E. - Γονείς 
Ημεδαπών - Συζύγων Ομογενών - Προσωποπαγές 

dam-3@damt.gov.gr  
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Άδειες διαμονής για Δεύτερης γενιάς -  Αυτοτελή 
– Σπουδές -  Επαγγελματική Κατάρτιση- 
Υποτρόφους 

dam-4@damt.gov.gr  

 

Άδειες διαμονής για Εξαρτημένη Εργασία – Ανεξ. 
Οικονομική Δραστηριότητα 

dam-5@damt.gov.gr  

 

Αιτήματα κατάθεσης Ειδικών Βεβαιώσεων 
Ανακλήσεις Ειδικών Βεβαιώσεων και επιδόσεις 
Ειδικών Βεβαιώσεων– Επιδόσεις Απορριπτικών 
αποφάσεων –Επιδόσεις αποφάσεων επί 
αιτημάτων παράτασης  οικειοθελούς  
αναχώρησης- Επιδόσεις αποφάσεων επί 
αιτημάτων θεραπείας – Κατάθεση αιτήσεων  για 
Εξαιρετικούς λόγους   

dam-6@damt.gov.gr 

 

Επανεκδόσεις λόγω απώλειας ή κλοπής και από 
αυτοκόλλητη (ΒΙΝΙΕΤΑ) σε αυτοτελές έγγραφο 
λόγω αλλαγής διαβατηρίου  

dam-7@damt.gov.gr 

 

 

 

 

                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

             

                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΔΗΣ 
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