Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ)

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου
(ΑΔΕΤ):
✓ Αν σας έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα από την Ελληνική
Δημοκρατία μπορείτε να αποκτήσετε άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει
για τρία (3) χρόνια. Για να ανανεώσετε την άδεια διαμονής σας πρέπει
να κάνετε αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της στο Αυτοτελές Κλιμάκιο
Ασύλου για τους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας.
✓ Αν είστε δικαιούχος επικουρικής προστασίας η άδεια διαμονής σας ισχύει
για διάστημα ενός (1) έτους και μπορεί να ανανεωθεί για δύο (2) ακόμα
έτη.
✓ Όταν

αποκτήσετε

διεθνή

προστασία

(προσφυγικό

καθεστώς

ή

επικουρική προστασία) αποκτάτε και το δικαίωμα άδειας διαμονής. Θα
σας δοθεί μια απόφαση από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού
Γραφείου, η οποία θα αναγράφει ότι αποφασίστηκε να σας χορηγηθεί
άδεια διαμονής (ΑΔΕΤ).
✓ Στη συνέχεια όμως πρέπει να κάνετε αίτηση σε Γραφεία Διαβατηρίων
προκειμένου να αποκτήσετε την εκτυπωμένη άδεια διαμονής σας.

1

Πώς κάνετε αίτηση για να αποκτήσετε την εκτυπωμένη άδεια διαμονής
σας (ΑΔΕΤ):
Πρέπει να κάνετε αίτηση σε Γραφείο Διαβατηρίων ανάλογα με την περιοχή
που κατοικείτε. Πρέπει να διαλέξετε το Γραφείο Διαβατηρίων με βάση αυτή τη
συγκεκριμένη λίστα διαβατηρίων, και ανάλογα με την περιοχή που
κατοικείτε.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας στο Γραφείο Διαβατηρίων τα εξής:
✓

Ακριβές αντίγραφο της απόφασης του Προϊσταμένου του
Περιφερειακού Γραφείου που δείχνει ότι η Υπηρεσία Ασύλου έχει
εγκρίνει να σας χορηγηθεί άδεια διαμονής.

✓

Tο Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σφραγισμένο με την
ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής» που επίσης παίρνετε από το
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου.

✓

Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ελληνικού διαβατηρίου.

✓

Θα ληφθούν επίσης και τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

✓

Δε χρειάζεται να καταθέσετε κάποιο άλλο δικαιολογητικό ή
παράβολο.

Το Γραφείο Διαβατηρίων θα σας δώσει ένα αποδεικτικό για τα
δικαιολογητικά που καταθέσατε, το οποίο δεν πρέπει να το χάσετε γιατί θα
το χρειαστείτε όταν πάτε να παραλάβετε την άδεια διαμονής σας από τα
Περιφερειακά Γραφεία ή Αυτοτελή Κλιμάκια.
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Πώς θα παραλάβετε την άδεια διαμονής
✓ Θα παραλάβετε την άδεια διαμονής σας από Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου
ή Αυτοτελές Κλιμάκιο. Θα παραλάβετε την άδεια διαμονής σας από εκείνο
το Περιφερειακό Γραφείο ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που
αντιστοιχεί γεωγραφικά στο Γραφείο Διαβατηρίων στο οποίο κάνατε την
αίτησή σας.
✓ Για παράδειγμα, αν κάνατε αίτηση στο Γραφείο Διαβατηρίων της Σάμου, θα
πρέπει να παραλάβετε την άδεια διαμονής σας από το Περιφερειακό Γραφείο
της Σάμου, ακόμα και αν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα φύγατε από τη
Σάμο και μένετε τώρα κάπου αλλού.
✓ Δείτε ποιες γεωγραφικές περιοχές εξυπηρετούν τα Γραφεία
Διαβατηρίων. Δείτε ποιες γεωγραφικές περιοχές εξυπηρετούν τα
Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου.
✓ Όταν είναι έτοιμες νέες άδειες διαμονής βγαίνουν ανακοινώσεις. Για να δείτε
αν είναι έτοιμη η άδεια διαμονής σας θα πρέπει να κοιτάτε τις πρόσφατες
ανακοινώσεις στις Έτοιμες Άδειες Διαμονής με βάση τον αριθμό
υπόθεσής σας.
✓ Θα πρέπει να έρθετε τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα όπως αναγράφει η
ανακοίνωση.
✓ Θα πρέπει να έρθετε ο/η ίδιος/ίδια να παραλάβετε την άδεια διαμονής σας.
Δε μπορείτε να στείλετε κάποιον άλλον.
✓ Θα πρέπει επίσης να φοράτε μάσκα όταν πάτε στο Περιφερειακό Γραφείο
ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου για να παραλάβετε την άδεια
διαμονή σας.
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Όταν θα πάτε να παραλάβετε την άδεια διαμονής σας, θα
πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα:
➢ To αποδεικτικό των δικαιολογητικών το οποίο σας έδωσε το Γραφείο
Διαβατηρίων.
➢ Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σφραγισμένο με την
ένδειξη «Εκκρεμεί Άδεια Διαμονής», το οποίο πρέπει να παραδώσετε
στο Γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου κατά την παραλαβή της άδειας
διαμονής σας.

Οι άδειες διαμονής της οικογένειάς σας
Αν τα μέλη της οικογένειάς σας έχουν τα ίδια διεθνή προστασία (προσφυγικό
καθεστώς ή επικουρική προστασία) θα πρέπει να κάνουν αίτηση σε Γραφείο
Διαβατηρίων για να παραλάβουν τις εκτυπωμένες άδειες διαμονής τους
προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά. Πρέπει να έρθουν τα ίδια στα
Γραφεία Διαβατηρίων για να κάνουν αίτηση. Οι άδειες διαμονής είναι ατομικές.

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν
να αποκτήσουν άδεια διαμονής παρόλο που δεν έχουν διεθνή προστασία
(προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία). Οι περιπτώσεις αυτές
περιγράφονται παρακάτω:
▪

Αν αποκτήσατε παιδί πριν έρθετε στην Ελλάδα, το παιδί σας μπορεί να
αποκτήσει άδεια διαμονής. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να κάνετε αίτηση
στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για τη χορήγηση άδειας
διαμονής στο παιδί σας, προσκομίζοντας επικυρωμένο αντίγραφο της
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ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού σας. Στη συνέχεια, όπως
περιγράφεται παραπάνω, θα κάνετε την αίτηση για εκτύπωση της άδειας
διαμονής του στα Γραφεία Διαβατηρίων.
▪

Εφόσον είστε κάτοχοι διεθνούς προστασίας και στη συνέχεια είτε
παντρευτείτε ή αποκτήσετε παιδιά μετά την είσοδό σας στην Ελλάδα, αυτά
τα μέλη της οικογένειάς μπορούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής. Σε αυτήν
την περίπτωση πρέπει να κάνετε αίτηση στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου έχοντας μαζί σας επικυρωμένα αντίγραφα της ληξιαρχικής πράξης
γάμου (αν πρόκειται για τον/την σύζυγο σας) ή/και της ληξιαρχικής πράξης
γέννησης ή πράξης αναγνώρισης του παιδιού (αν πρόκειται για τα παιδιά
σας). Στη συνέχεια θα κάνετε αίτηση, όπως περιγράφεται παραπάνω, για
εκτύπωση των αδειών διαμονής σας στα Γραφεία Διαβατηρίων

▪

Αν έχουν έρθει μέλη της οικογένειάς σας στην Ελλάδα μέσω της διαδικασίας
«οικογενειακής επανένωσης» μπορούν να αποκτήσουν άδεια διαμονής
εφόσον προσκομίσουν το πρωτότυπο διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφό
τους στην Υπηρεσία Ασύλου, και έχουν μαζί τους την πρωτότυπη θεώρηση
εισόδου τους στη χώρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν αίτηση, όπως
περιγράφεται παραπάνω, για εκτύπωση των αδειών διαμονής τους στα
Γραφεία Διαβατηρίων.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

για

τα

παραπάνω

παρακαλώ

επικοινωνήστε με τα Περιφερειακά Γραφεία ή Αυτοτελή Κλιμάκια.
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