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Αθήνα,5 Σεπτεμβρίου 2016 
 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/63/οικ.22912  

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15  ΠΡΟΣ: 
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
 
 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 
FAX: 2131313173 
Πληροφορίες: Α.Παβέλη-Γ.Ντινιακός 

2131313174-2131313139 
Μ.Βοσκάκης-Κ.Καπαρός 

Τηλέφωνο: 2131313166-2131313172 
E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: «Γνησιότητα δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία». 
ΣΧΕΤ.: α)Το με αριθμ. πρωτ. Φ80000/35524/9196/4-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοιν.  Ασφάλισης  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
             β)Το με αριθμ. πρωτ. 21458/5-7-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης. 
 
  Σε συνέχεια του υπ` αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.5/60/21309/12-8-2016 εγγράφου, με 
το  οποίο  σας  απεστάλησαν  συνημμένα  τα  α)  και  β)  σχετικά,  αναφορικά  με  τους  τίτλους 
διαμονής  που  πιστοποιούν  τη  νομιμότητα  πολιτών  τρίτων  χωρών  στην  Ελλάδα,  σας 
διαβιβάζουμε το υπ`αριθμ. οικ.11546/28-7-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2/9/2016) 
έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις, σχετικά με την εξακρίβωση της 
«γνησιότητας δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία».  
 
 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού  
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης                  

Παναγιώτης Κρομμύδας 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Μαρίνα Χρύση 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI
Ημερομηνία: 2016.09.06 08:13:58 EEST



 
 

 

Πίνακας Αποδεκτών                                                                     

Πρoς: 
Όλα τα ΚΕΠ της Χώρας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

1.         
 Αποδέκτες για  κοινοποίηση:  
- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 
Υπηρεσία Ασύλου  
(αποστολή με ηλ. ταχυδρομείο: asylo@asylo.gov.gr) 
 
Εσωτερική διανομή: 
1.Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
3. ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις   

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλόπουλου 2, 10177 Αθήνα, Τ: 210 6988500 / F: 210 6988586, asylo  @  asylo  .  gov  .  gr  . 

www.as  y  lo.gov.gr   Γραφείο Διευθύντριας Τ: 210 6988650

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ - 2/9/2016

Αθήνα, 28/7/2016
Αρ. Πρωτ.: οικ 11549

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- 
Διοικητική Μεταρρύθμιση & Ηλεκτρονική Ανασυγκρότηση 
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας των ΚΕΠ
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15
ΤΚ 106 74
Αθήνα
Υπόψη κυρίου Π. Κρομμύδα 
Τ: 213 13 13195 Ε: 
p  .  kromid  as  @  ydmed.g  ov.gr

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Τ: 210 3375293 F: 210 
3375393
Καραγεώργη Σερβίας 8-10, Αθήνα

Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
Γενική Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αγ. Κωνσταντίνου 8,102 41,
Αθήνα
Υπόψη Προϊσταμένου 
Τ: 210 52.15.116 F: 
210-52.29.852

ΘΕΜΑ: «Γνησιότητα δελτίου αιτούντος διεθνή προστασίας»

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 (δ) ν. 4375/2016,
χορηγεί   στους  αιτούντες  διεθνή προστασία, αμέσως  μετά την   ολοκλήρωση των διαδικασιών
καταγραφής,  το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία,  το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους. Το
δελτίο αυτό αποτελεί προσωρινό τίτλο, δεν θεμελιώνει δικαίωμα για έκδοση άδειας διαμονής,
διασφαλίζει   την   απόλαυση   των   δικαιωμάτων   των   αιτούντων   όπου   αυτά   προβλέπονται   από
κείμενες διατάξεις, εξασφαλίζει τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές κατά το χρόνο ισχύος του
και τους επιτρέπει την παραμονή στην ελληνική επικράτεια. Η διάρκεια του δελτίου καθορίζεται
από την Υπηρεσία Ασύλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, η δε ημερομηνία
λήξης αναγράφεται σε σχετικό πεδίο του δελτίου.

Ο τύπος του δελτίου και τα αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας του ειδικού χαρτιού στο οποίο
τυπώνεται προβλέπονται με τις διατάξεις της υ.α. οικ. 4831 (ΦΕΚ Β 1841/29.7.2013). Σε

Υπηρεσία Ασύλου



αυτά   περιλαμβάνονται:   πολυτονικό   υδατονράφημα   βάρους   90   γρ.   και   αόρατες   ίνες   δύο
τουλάχιστον αποχρώσεων, ανάγλυφη σφραγίδα (εθνόσημο), εκτύπωση ολογραφικής ταινίας με
αρνητικά γράμματα. Στην ανωτέρω υ.α. περιλαμβάνεται σε παράρτημα και δείγμα του δελτίου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν απαιτείται επικοινωνία με την Υπηρεσία μας προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η γνησιότητα του δελτίου, καθώς η ύπαρξη των παραπάνω χαρακτηριστικών του
είναι εύκολο να διαπιστωθεί από οποιαδήποτε Υπηρεσία αυτό προσκομίζεται για οποιαδήποτε
χρήση.

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη και το διοικητικό φόρτο που προκαλείται ενόψει και του
διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των αιτούντων διεθνή προστασία που εξυπηρετούνται από την
Υπηρεσία  μας, παρακαλούμε  οι Υπηρεσίες σας να απευθύνονται  στην Υπηρεσία Ασύλου για
εξακρίβωση της γνησιότητας δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, μόνο σε περίπτωση που μετά
τον   οπτικό   έλεγχο   και   τον   έλεγχο   της   ανάγλυφης   σφραγίδας   προκύψει   έλλειψη   κάποιου
στοιχείου ασφαλείας και επομένως σοβαρή αμφιβολία για τη γνησιότητά του.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για την ενημέρωση των κατά τόπους υπηρεσιών σας,
καθώς η υπηρεσία μας λαμβάνει μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων καθημερινά από υπαλλήλους
των υπηρεσιών σας με διευκρινιστικά ερωτήματα που άπτονταιτων παραπάνω θεμάτων.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε λεπτομέρεια ή
διευκρίνιση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4

