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Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: οικ.20864
ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Εθν. Αντιστάσεως 8, ΤΚ 174 56
Άλιμος
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών & Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 106 74
Αθήνα
ΚΟΙΝ.:
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός «GENERATION 2.0»
Πλατεία Ελευθερίας 14, ΤΚ 105 53 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ανανέωση αδειών διαμονής δικαιούχων διεθνούς προστασίας
ΣΧΕΤ.: Η από 17.11.2017 επιστολή του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «GENERATION
2.0»

Με αφορμή πολλές διαμαρτυρίες, των οποίων έχουμε γίνει αποδέκτες και αφορούν στην
άρνηση χορήγησης επιδόματος του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) αλλά και
στην ανανέωση κάρτας ανεργίας από καταστήματα του ΟΑΕΔ με το αιτιολογικό ότι ο
ενδιαφερόμενος κατείχε άδεια διαμονής που είχε λήξει, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα
ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του π.δ. 141/2013 (Α΄226) στους δικαιούχους
διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) χορηγείται
άδεια διαμονής τριετούς διάρκειας, η οποία ανανεώνεται με απόφαση της αποφαινόμενης
αρχής μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή
παραλαβής ή/και εξέτασης, το αργότερο τριάντα ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω πολλοί δικαιούχοι διεθνούς προστασίας πριν τη λήξη της άδειας
διαμονής που τους έχει χορηγηθεί αιτούνται την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.
Ωστόσο λόγω του εξαιρετικά μεγάλου φόρτου εργασίας της Υπηρεσίας μας, δεν είναι πάντα
εφικτή η χορήγηση της νέας άδειας διαμονής πριν από τη λήξη της παλιάς. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις η Υπηρεσία μας χορηγεί βεβαίωση κατάστασης αιτήματος, η οποία έχει
χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών .

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να απολαύουν
των δικαιωμάτων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, θα παρακαλούσαμε στις
συναλλαγές σας με δικαιούχους διεθνούς προστασίας των οποίων η άδεια διαμονής έχει
λήξει, να κάνετε δεκτή τη βεβαίωση κατάστασης αιτήματος, για τον χρόνο που αυτή ισχύει,
υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται με την άδεια διαμονής που έχει λήξει.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Η Διευθύντρια
Μαρία Σταυροπούλου
Εσωτερική διανομή:
1. Γρ. Διευθύντριας
2. Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας
3. Τμήμα Συντονισμού
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