Επόμενο βιμα:
μετά τθν προ-καταγραφι
Η Υπθρεςία Αςφλου κα ςασ ςτείλει ζνα μινυμα κειμζνου (SMS) με τθν θμερομθνία και τθν
τοποκεςία του επόμενου ραντεβοφ ςασ με τθν Υπθρεςία Αςφλου. Αυτό το SMS κα ςασ ςταλεί
μζςα ςτισ επόμενεσ εβδομάδεσ, ςτον αρικμό κινθτοφ τθλεφϊνου που δθλϊςατε ςτον
υπάλλθλο τθσ προ-καταγραφισ.
Το ραντεβοφ ςασ κα πραγματοποιθκεί μερικοφσ μινεσ μετά τθν προ-καταγραφι ςασ. Αυτό
ςυμβαίνει επειδι υπάρχουν πολλζσ χιλιάδεσ προςφφγων που ηθτοφν άςυλο ςτθν Ελλάδα αυτι
τθν εποχι.
Η θμερομθνία του επόμενου ραντεβοφ ςασ ςτο Γραφείο τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου εξαρτάται από
πολλοφσ παράγοντεσ: τθν θμερομθνία που φκάςατε ςτθν Ελλάδα, τθ γλϊςςα που μιλάτε και
από το εάν ηθτάτε άςυλο ςτθν Ελλάδα, οικογενειακι επανζνωςθ ι μετεγκατάςταςθ. Τζλοσ,
λαμβάνονται επίςθσ υπόψθ οι ανάγκεσ των ατόμων που χριηουν εξειδικευμζνθσ βοικειασ.
Τζτοια παραδείγματα είναι τα αςυνόδευτα παιδιά, κακϊσ επίςθσ και άτομα με ειδικζσ
ςωματικζσ ι νοθτικζσ ανάγκεσ.
Ο κατάλογοσ των ραντεβοφ κα δθμοςιευκεί ςτον ιςτότοπο τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου
(http://asylo.gov.gr). Επιπλζον, εάν διαμζνετε ςε μία από τισ επίςθμεσ δομζσ φιλοξενίασ, θ
Υπθρεςία Αςφλου κα παράςχει εκτυπωμζνουσ καταλόγουσ όλων των ραντεβοφ για τθ
ςυγκεκριμζνθ δομι.
 Είναι πολφ ςθμαντικό να παραςτείτε ςτο ραντεβοφ με τθν Υπθρεςία Αςφλου. Εάν χάςετε το
ραντεβοφ, κα πρζπει να ξεκινιςετε ολόκλθρθ τθ διαδικαςία από τθν αρχι, κλείνοντασ νζο
ραντεβοφ μζςω Skype.
 Εςείσ και όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ πρζπει να προςζλκετε μαηί ςε όλα τα ραντεβοφ με
τθν Υπθρεςία Αςφλου.
Εάν αλλάξει ο τθλεφωνικόσ αρικμόσ, ι θ διεφκυνςι ςασ, πρζπει να ενθμερϊςετε τθν
Υπθρεςία Αςφλου μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ
new.numbers@asylo.gov.gr. Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό, επειδι οι αρχζσ πρζπει να ζρκουν ςε
επαφι μαηί ςασ για να ςασ πουν πότε να προςζλκετε ςτο Περιφερειακό Γραφείο Αςφλου. Σε
αυτό το μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου χρειάηεται να περιλάβετε το όνομά ςασ, τθν
θμερομθνία γζννθςθσ, τον αρικμό μθτρϊου, τον νζο τθλεφωνικό αρικμό και τθ νζα διεφκυνςι
ςασ, ςτα Αγγλικά ι ςτα Ελλθνικά.
Στο επόμενο ραντεβοφ ςασ ςτθν Υπθρεςία Αςφλου πρζπει να ζχετε τθν κάρτα αιτοφντοσ
άςυλο μαηί ςασ. Εάν εςείσ ι οποιαδιποτε μζλοσ τθσ οικογζνειάσ ςασ δεν ζχετε αυτι τθν κάρτα
μαηί ςασ, κα πρζπει να ξεκινιςετε ολόκλθρθ τθ διαδικαςία από τθν αρχι, κλείνοντασ ζνα νζο
ραντεβοφ μζςω Skype. Παρακαλοφμε επίςθσ να φζρετε μαηί ςασ κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο,
όπωσ για παράδειγμα υπθρεςιακό ςθμείωμα τθσ αςτυνομίασ, διαβατιριο, άδεια οδιγθςθσ,

πιςτοποιθτικό γάμου ςασ κ.λπ. Εάν ζχετε μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ που ηουν ςτθν Ευρϊπθ,
παρακαλοφμε επίςθσ να φζρτε μαηί ςασ και όλα τα ζγγραφα που αφοροφν εκείνουσ.
 Εάν ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ για τθ μετεγκατάςταςθ μπορείτε να καλζςετε τθ γραμμι
άμεςθσ επικοινωνίασ του EASO για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Εάν διαμζνετε ςτθ νότια
Ελλάδα (κοντά ςτθν Ακινα), καλζςτε το +30 69 44 82 91 38. Εάν διαμζνετε ςτθ βόρεια Ελλάδα
(κοντά ςτθ Θεςςαλονίκθ), καλζςτε το +30 69 89 76 45 98. Οι γραμμζσ άμεςθσ επικοινωνίασ
είναι ανοικτζσ Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, από τισ 09:00 ζωσ τισ 17:00.
 Ζχετε πάντα το δικαίωμα να αποτακείτε ςτθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
(UNHCR) ι ςε οποιεςδιποτε οργανϊςεισ που παρζχουν νομικι, ιατρικι και ψυχολογικι
υποςτιριξθ.

