Ερωτήσεις και απαντήσεις
Έκδοση: Οκτώβριος, 2016
Το παρόν έγγραφο παρέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Επικαιροποιείται σε τακτική
βάση.

Προ-καταγραφή, Πλήρης καταγραφή, Μεταφορά, Διαδικαστικά θέματα
Γενικές πληροφορίες
Τα ραντεβού προγραμματίζονται για οποιονδήποτε έχει κάνει προ-καταγραφή για άσυλο. Όλα
τα άτομα που έχουν προ-καταγραφεί θα κληθούν σε ραντεβού στην Υπηρεσία Ασύλου,
αναλόγως με τον τόπο διαμονής κατά τη στιγμή της προ-καταγραφής, καθώς και αναλόγως με
το είδος της διαδικασίας (εξηγείται παρακάτω). Το ραντεβού είναι το επόμενο βήμα για το
αίτημά σας για άσυλο στην Ελλάδα, για την οικογενειακή Επανένωση ή για μετεγκατάσταση σε
άλλη χώρα της Ευρώπης.
Το χρονοδιάγραμμα για τα ραντεβού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Υπηρεσίας
Ασύλου – www.asylo.gov.gr. Η έντυπη έκδοση είναι επίσης διαθέσιμη σε όλους τους επίσημους
χώρους και κέντρα. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για να το συμβουλευθείτε. Γραπτά μηνύματα μέσω κινητού
(SMS) εστάλησαν μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο, για τους υπόλοιπους μήνες γραπτά μηνύματα
μέσω κινητού θα στέλνονται μόνο σαν υπενθύμιση για τα ραντεβού που είναι
προγραμματισμένα για τις επόμενες δύο εβδομάδες.
Τα ραντεβού καθορίζονται με βάση τον αριθμό καταγραφής, όχι τον αριθμό υπόθεσης ή τον
αριθμό δελτίου. Είναι πολύ σημαντικό να βρείτε τον αριθμό καταγραφής σας στον κατάλογο
(ή στο γραπτό μήνυμα) και ΟΧΙ τον αριθμό δελτίου σας! Και οι δύο αριθμοί αναγράφονται στο
δελτίο αιτούντος άσυλο. (Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ερώτηση/απάντηση 17).
Μαζί με τον αριθμό καταγραφής σας, θα βρείτε την ημερομηνία, ώρα και τόπο του ραντεβού
σας. Όταν έρθει η ώρα του ραντεβού σας, πρέπει να έρθετε στις 07:30 στο αρμόδιο Γραφείο
Ασύλου, μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς σας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και βρεφών.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα σας τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του δελτίου
αιτούντος άσυλο.
Εάν χάσετε το ραντεβού σας, θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου την όλη διαδικασία μέσω Skype.
Εάν έχετε μετακομίσει σε άλλο τόπο μετά από τη διαδικασία της προ-καταγραφής, μπορείτε να
βρείτε μέσω διαδικτύου τον κατάλογο με όλους τους αριθμούς καταγραφής και τα ραντεβού
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1499
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (SMS), ΕΓΓΡΑΦΑ
Ε1. Πού γίνεται η διαδικασία της πλήρους καταγραφής;
A1. Τα Γραφεία Ασύλου σε όλη τη χώρα, τα οποία δέχονται τους αιτούντες άσυλο οι οποίοι
έχουν προ-καταγραφεί για να προβούν στην πλήρη καταγραφή τους, είναι τα εξής:
 Η Μονάδα Ασύλου Αλίμου, η οποία πραγματοποιεί πλήρη καταγραφή υποθέσεων
μετεγκατάστασης ή οικογενειακής επανένωσης για τις εθνικότητες που δικαιούνται
μετεγκατάσταση στην περιοχή της Αττικής, από τις 26/9/2016.
 Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιεί πλήρη
καταγραφή υποθέσεων μετεγκατάστασης ή οικογενειακής επανένωσης για τις
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εθνικότητες που δικαιούνται μετεγκατάσταση από ορισμένα κέντρα υποδοχής στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και των Ιωαννίνων.
Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αλεξανδρούπολης, το οποίο πραγματοποιεί πλήρη
καταγραφή υποθέσεων μετεγκατάστασης ή οικογενειακής επανένωσης για τις
εθνικότητες που δικαιούνται μετεγκατάσταση από ορισμένα κέντρα υποδοχής της
Θεσσαλονίκης.
Η Μονάδα Ασύλου Πειραιά, η οποία πραγματοποιεί πλήρη καταγραφή υποθέσεων από
όλη την Ελλάδα που δεν δικαιούνται μετεγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων
υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης.
Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, το οποίο πραγματοποιεί πλήρη καταγραφή
Σύρων υπηκόων, των οποίων οι αιτήσεις θα εξετασθούν στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γραφεία, τις διευθύνσεις και το πρόγραμμα των
ραντεβού, των αντιστοίχων γραφείων ασύλου, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου (www.asylo.gov.gr)
Θα σας δοθεί ραντεβού βάσει του τόπου διαμονής που δηλώσατε κατά τη στιγμή της προκαταγραφής, όχι του τωρινού τόπου διαμονής σας.
Ε2. Ποιός πρέπει να κάνει τη διαδικασία της πλήρους καταγραφής;
A2. Η πλήρης καταγραφή είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της προ-καταγραφής και είναι
το επόμενο βήμα είτε για την υποβολή αιτήματος ασύλου στην Ελλάδα, είτε για την
οικογενειακή επανένωση, είτε για την ένταξη στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Όλα τα άτομα που προκαταγράφηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου κατά
την άσκηση προ-καταγραφής από 8 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2016, πρέπει να κάνουν πλήρη
καταγραφή του αιτήματός τους.
Εάν δεν έχετε προκαταγραφεί μπορείτε ακόμα να κάνετε αίτημα για να σας χορηγηθεί
Καθεστώς Διεθνούς Προστασίας, επικοινωνώντας με την Υπηρεσία Ασύλου μέσω Skype.
Ε3. Τι είναι το Fast Track [διαδικασία ταχείας αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας] για τη
Συρία;
A3. Το Fast Track για τη Συρία αφορά μόνο τους υπηκόους της Συρίας και τους Παλαιστίνιους
από τη Συρία που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα. Εάν δεν έχετε προκαταγραφεί
και επιθυμείτε να ζητήσετε άσυλο στην Ελλάδα, θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού μέσω Skype
για το Fast-Track για τη Συρία. Για να μπορέσετε να κλείσετε ραντεβού μέσω Skype πρέπει να
έχετε Συριακό διαβατήριο (εάν είστε Παλαιστίνιος από τη Συρία, πρέπει να έχετε Ταξιδιωτικό
Έγγραφο για Παλαιστίνιους Πρόσφυγες το οποίο να έχει εκδοθεί από τη Συρία).
Όσοι Σύροι υπήκοοι προκαταγράφηκαν μέσω της άσκησης προ-καταγραφής κατά τον Ιούνιο
και Ιούλιο και οι οποίοι δεν δικαιούνται επανεγκατάσταση επειδή εισήλθαν στην Ελλάδα μετά
από την 20η Μαρτίου 2016, θα παραπεμφθούν στη διαδικασία fast track για τη Συρία, το οποίο
σημαίνει ότι κανονικά θα λάβουν πολύ γρήγορα καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
Ε4. Ποια είναι η διαδικασία αν προκαταγράφηκα μέσω Skype;
A4. Aν προκαταγραφήκατε μέσω Skype, ενημερώνεστε για την ημερομηνία της πλήρους
καταγραφής και μπορείτε να παραλάβετε το δελτίο αιτούντος άσυλο της προ-καταγραφής από
το γραφείο ασύλου όπου έχετε το ραντεβού για την πλήρη καταγραφή, μία ημέρα μετά από
την προ-καταγραφή σας μέσω Skype.
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Ε5. Τί θα συμβεί αν χάσω το ραντεβού μου;
A5.
Εάν χάσετε ή παραλείψετε το ραντεβού σας, το αίτημά σας αναστέλλεται και πρέπει να
αρχίσετε εκ νέου την όλη διαδικασία από την αρχή. Θα πρέπει να καλέσετε την Υπηρεσία
Ασύλου μέσω Skype και να κανονίσετε ένα νέο ραντεβού καταγραφής. Αυτό θα οριστεί για
μετά τον Μάρτιο του 2017.
Ε6. Μετά από την πλήρη καταγραφή, μπορώ να κρατήσω το Δελτίο Αιτούντος Άσυλο που
μου δόθηκε στη διαδικασία της προ-καταγραφής;
A6. Όχι. Το Δελτίο Αιτούντος Άσυλο της προ-καταγραφής αντικαθίσταται από ένα δελτίο
πλήρους καταγραφής που εκδίδει η Υπηρεσία Ασύλου. Αυτό εκδίδεται για κάθε άτομο που έχει
προβεί στην πλήρη καταγραφή και είναι το Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας που
αναγράφει τον αριθμό υπόθεσης και όχι τον αριθμό καταγραφής. Το δελτίο αυτό περιλαμβάνει
επίσης την ημερομηνία του ραντεβού σας για την συνέντευξη εξέτασης του αιτήματος ασύλου.
Ε7. Ο γείτονάς μου, που έφθασε αργότερα από εμένα, πήρε ραντεβού πολύ νωρίτερα. Γιατί;
Ποια είναι τα κριτήρια προτεραιότητας;
A7. Τα ραντεβού προγραμματίζονται αυτόματα, μέσω υπολογιστή, ενώ τέσσερα κριτήρια
λαμβάνονται υπ’ όψιν: α) αν ο αιτών ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, β) ημερομηνία άφιξης στη
χώρα, σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στο σημείωμα της αστυνομίας, γ) η
διαθεσιμότητα διερμηνείας , δ) η διαθεσιμότητα προσωπικού καταγραφής.
Ε8. Τι θα συμβεί εάν ο αριθμός καταγραφής που μου εστάλη μέσω γραπτού μηνύματος στο
κινητό (SMS) δεν ταιριάζει με τον αριθμό καταγραφής μου;
A8. Για τις πλήρεις καταγραφές του Σεπτεμβρίου 2016, υπήρξε σε ορισμένες περιπτώσεις ένα
προγραμματιστικό σφάλμα και συνεπώς κάποιοι από τους αριθμούς δεν ταιριάζουν. Αν
συνέβη αυτό σε σας, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον κατάλογο που είναι αναρτημένος στην
ιστοσελίδα
της
Ελληνικής
Υπηρεσίας
Ασύλου
(http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2016/08/CompleteSeptember2016FinalRefugeeSchedule.pdf), καθώς και τους
τυπωμένους καταλόγους που υπάρχουν στο κέντρο/χώρο υποδοχής σας. Αυτοί οι κατάλογοι
έχουν τις σωστές πληροφορίες σχετικά με τα ραντεβού.
Ε9. Δεν έλαβα μήνυμα. Τι σημαίνει αυτό; Θα υπάρξουν άλλα μηνύματα που θα σταλούν τον
Οκτώβριο;
A9. Η όλη διαδικασία καταγραφής θα διαρκέσει από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τον Απρίλιο
2017. Η πρώτη ομάδα των γραπτών μηνυμάτων που εστάλησαν αφορούσε τα ραντεβού για το
Σεπτέμβριο. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ο πλήρης κατάλογος με τα ραντεβού αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου. Γραπτά μηνύματα (SMS) στέλνονται πλέον μία φορά στις
δυο εβδομάδες για τα υπόλοιπα ραντεβού από την 1η Οκτωβρίου και στο εξής.
Ε10. Τι πρέπει να κάνω τώρα που έλαβα το γραπτό μήνυμα;
A10. Εάν είστε στην περιοχή της Αττικής, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα μέσα μαζικής
μεταφοράς για να φθάσετε στο αρμόδιο Γραφείο Ασύλου την ημερομηνία και ώρα που σας
έχει οριστεί. Εάν έχετε δυσκολία να κανονίσετε τη μεταφορά σας, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες (UNHCR) μπορεί να σας βοηθήσει με τα εισιτήρια του λεωφορείου. Εάν
είστε σε ένα από τα κέντρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας ή των Ιωαννίνων, η
μεταφορά στο Γραφείο Ασύλου όπου έχετε ραντεβού για πλήρη καταγραφή θα γίνει με τη
φροντίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Παρακαλούμε
ενημερώστε για το ραντεβού σας και για το αρμόδιο Γραφείο, το Σημείο Επαφής της Ύπατης
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Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στο χώρο που βρίσκεστε και ζητήστε να
φροντίσουν για τη μεταφορά σας.
Ε11. Δόθηκαν ραντεβού για την πλήρη καταγραφή σε μένα και σε μέλη της οικογένειάς μου
αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες. Τι σημαίνει αυτό; Πρέπει να αρνηθώ την καταγραφή για
να μπορέσω να κάνω πλήρη καταγραφή την ίδια μέρα με την οικογένειά μου;
A11. Έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι ολόκληρη η οικογένεια θα
καταγράφεται την ίδια μέρα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό, λόγω διαφόρων
παραγόντων, παραδείγματος χάρη τη διαθεσιμότητα διερμηνέων.
Η καταγραφή σε διαφορετικές ημερομηνίες ΔΕΝ σημαίνει ότι τα αιτήματά σας θα εξεταστούν
ξεχωριστά. Το γεγονός ότι έχετε ραντεβού σε διαφορετικές ημερομηνίες από τα άλλα μέλη της
οικογένειάς σας σημαίνει μόνο ότι πρέπει να παρουσιαστείτε για την πλήρη καταγραφή σε
διαφορετικές ημερομηνίες και αυτό θα απαιτήσει πρόσθετη μετακίνηση.
Εάν έχετε ραντεβού σε διαφορετικές ημερομηνίες από άλλα μέλη της οικογένειάς σας,
παρακαλούμε φροντίστε να συνοδεύσετε τα τυχόν ανήλικα παιδιά σας στην Υπηρεσία Ασύλου.
Τα μέλη της οικογένειάς σας που θα προβούν σε πλήρη καταγραφή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία πρέπει να ενημερώσουν τους υπαλλήλους καταγραφής για τον Αριθμό ΥΠΟΘΕΣΗΣ
της υπόλοιπης οικογένειας.
Εάν χάσετε/παραλείψετε το ραντεβού, θα πρέπει να αρχίσετε εκ νέου την όλη διαδικασία,
καλώντας το Skype για προ-καταγραφή. Αυτό γίνεται γιατί όλα τα ραντεβού για πλήρη
καταγραφή έχουν ήδη κλειστεί από άλλους αιτούντες άσυλο που έχουν προβεί σε προκαταγραφή.
Ε12. Μπορώ να παρουσιαστώ στην Υπηρεσία Ασύλου σε διαφορετική ημερομηνία από
εκείνη που έχει οριστεί στον αριθμό καταγραφής μου;
A12. Πρέπει να έρθετε στην Υπηρεσία Ασύλου την ημερομηνία που έχει οριστεί στον αριθμό
καταγραφής σας. Μόνον εάν επικοινωνήσει μαζί σας η Υπηρεσία Ασύλου και σας ενημερώσει
σχετικά πρέπει να παρουσιαστείτε σε διαφορετική ημερομηνία.
Ε13. Γιατί, μολονότι αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν μου δόθηκε ραντεβού
νωρίτερα;
A13. Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή των ραντεβού για πλήρη
καταγραφή, όχι μόνο οι λόγοι υγείας. Πέρα από το αν ανήκει ο αιτών σε ευάλωτη ομάδα,
λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες , όπως η ημερομηνία άφιξης, η διαθεσιμότητα
διερμηνέα και η διαθεσιμότητα προσωπικού καταγραφής στο αρμόδιο γραφείο ασύλου που
έχει ορισθεί για την πλήρη καταγραφή σας. Ωστόσο, δίνεται προτεραιότητα σε άτομα που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
Ε14. Άτομα τα οποία παρουσίασαν προβλήματα υγείας ή βρέθηκαν σε συνθήκες
ευαλωτότητας μετά από την ημερομηνία της προ-καταγραφής, πώς μπορούν να
ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για να τους δοθεί προτεραιότητα;
A14. Κατά τον προγραμματισμό των ραντεβού, τέσσερις παράγοντες ελήφθησαν υπ’ όψιν –
α) Αν ο αιτών ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, β) Ημερομηνία άφιξης στην Ελλάδα,
γ) Γλώσσα/διαθεσιμότητα διερμηνέα, δ) Διαθεσιμότητα προσωπικού καταγραφής στο
συγκεκριμένο γραφείο ασύλου. Συνεπώς το εάν ανήκετε σε ευάλωτη ομάδα είχε ήδη θεωρηθεί
ως πρώτη προτεραιότητα κατά τον προγραμματισμό των ραντεβού.
Εάν συντρέχουν έκτακτες συνθήκες (όπως προβλήματα υγείας) που έχουν επηρεάσει
σημαντικά το καθεστώς ευαλωτότητάς σας από την στιγμή της διαδικασίας της προ4

καταγραφής, πρέπει να συμβουλευθείτε
τους κατάλληλους φορείς που παρέχουν
ανθρωπιστική βοήθεια στο κέντρο υποδοχής ή την περιοχή που βρίσκεστε. Κατά τη διάρκεια
του ραντεβού για την πλήρη καταγραφή πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά
με το εάν αντιμετωπίζετε συνθήκες αυξημένης ευαλωτότητας. Ωστόσο, κάθε περίπτωση
αντιμετωπίζεται αυστηρά σε ατομική βάση. Γενικά, δεν γίνεται εκ νέου προγραμματισμός των
ραντεβού.
Ε15. Αν είμαι επικεφαλής του νοικοκυριού μου και είμαι ο/η μόνος/η που λαμβάνει γραπτό
μήνυμα, αυτό περιλαμβάνει όλη την οικογένειά μου;
A15. Όχι δεν την περιλαμβάνει. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει ραντεβού, καθώς
κάθε μέλος της οικογένειας θα προβεί σε πλήρη καταγραφή συμπληρώνοντας ένα ατομικό
έντυπο με τη βοήθεια του προσωπικού καταγραφής και ενός διερμηνέα. Το γραπτό μήνυμα
μέσω κινητού (SMS) θα έρθει στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου τόσες φορές όσα είναι και τα μέλη
της οικογένειας που έχουν δηλώσει αυτόν τον αριθμό ως αριθμό επικοινωνίας. Αυτή η
διαδικασία περιλαμβάνει τους πάντες, δηλαδή και βρέφη και ηλικιωμένους. Αλλά για τα
ανήλικα παιδιά, ο γονέας εκπροσωπεί το παιδί. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να έλθουν μόνα
τους για την πλήρη καταγραφή, πρέπει να συνοδεύονται από τον γονέα. Εάν η υπόλοιπη
οικογένειά σας δεν έλαβε γραπτό μήνυμα, παρακαλούμε ελέγξτε στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Ασύλου. Εκεί είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τα ραντεβού, τη διεύθυνση
του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου καθώς και το πώς μπορείτε να φθάσετε εκεί.
Ε16. Σε ορισμένες περιπτώσεις αιτούντες που έχουν πλήρως καταγραφεί έλαβαν επίσης
ραντεβού με γραπτό μήνυμα (SMS) και τα στοιχεία τους έχουν επίσης αναρτηθεί στον
κατάλογο των ραντεβού. Τι σημαίνει αυτό;
A16. Εάν το δελτίο αιτούντος άσυλο που σας έχει δοθεί αναγράφει τον αριθμό ΥΠΟΘΕΣΗΣ,
αυτό σημαίνει ότι έχετε ήδη πλήρως καταγραφεί. Αυτό σημαίνει ότι εάν για οποιονδήποτε
λόγο λάβετε γραπτό μήνυμα με ημερομηνία ραντεβού, δεν χρειάζεται να παρουσιαστείτε στην
Υπηρεσία Ασύλου την συγκεκριμένη ημερομηνία. Πρέπει όμως να παρουσιαστείτε στο Γραφείο
Ασύλου κατά την ημερομηνία που αναγράφεται για τη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σας.
Ε17. Τι είναι ο Αριθμός Απλής Καταγραφής και τι είναι ο Αριθμός Υπόθεσης;
A17. Ο Αριθμός Απλής Καταγραφής είναι ο αριθμός πού είναι τυπωμένος στο δελτίο αιτούντος
άσυλο που σας δόθηκε όταν κάνατε την προ-καταγραφή.
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Ο Αριθμός Υπόθεσης είναι ο αριθμός που είναι τυπωμένος στο δελτίο αιτούντος άσυλο, που
σας δόθηκε όταν κάνατε την πλήρη καταγραφή.

Ε18. Μπορώ να φύγω για κάποια άλλη χώρα αφού κάνω την προ-καταγραφή στην Ελλάδα;
Μπορώ να κάνω πλήρη καταγραφή κατά την επιστροφή μου, σε περίπτωση που η τρίτη
χώρα με στείλει πίσω;
A18. Μετά από την προ-καταγραφή σας και μέχρι να εξεταστεί πλήρως το αίτημά σας και να
γίνει η όλη διαδικασία, πρέπει να παραμείνετε στην Ελλάδα. Θεωρείστε αιτών άσυλο και με
αυτό το καθεστώς έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα ταξίδια όπως και
ένας αιτών άσυλο που έχει προβεί σε πλήρη καταγραφή.
Ε19. Τι θα συμβεί εάν το δελτίο προ-καταγραφής που μου δόθηκε υποστεί ζημιά;
A19. Μπορείτε να παρουσιαστείτε στο ραντεβού για πλήρη καταγραφή έστω και με
κατεστραμμένο δελτίο προ-καταγραφής. Θα γίνει η πλήρης καταγραφή σας και θα σας δοθεί το
Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας. Όσοι έχουν Δελτίο Αιτούντος Άσυλο που έχει υποστεί
ζημιά, μπορούν να παρουσιαστούν στην Υπηρεσία Ασύλου πριν από την προκαθορισμένη
ημερομηνία του ραντεβού τους και να ζητήσουν την αντικατάσταση του δελτίου τους.
Εάν χάσετε ή παραλείψετε το ραντεβού σας, θα πρέπει να αρχίσετε εκ νέου την όλη διαδικασία
από την αρχή. Θα πρέπει να καλέσετε την Υπηρεσία Ασύλου μέσω Skype και να κανονίσετε ένα
νέο ραντεβού για προ-καταγραφή. Αυτό θα οριστεί για μετά τον Μάρτιο του 2017.
Ε20. Τι μπορώ να κάνω αν χάσω το Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας (δελτίο αιτούντος
άσυλο);
A20. Αν χάσετε το δελτίο σας, πρέπει να πάτε στο Γραφείο Ασύλου που εξέδωσε το δελτίο και
να ενημερώσετε το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου ότι χάσατε το δελτίο σας. Αυτό αφορά
μόνο την ενδοχώρα. Θα σας δοθεί μια βεβαίωση για να μπορέσετε να πάτε στην Αστυνομία και
να δηλώσετε την απώλεια ή κλοπή του δελτίου σας. Η αστυνομία θα σας δώσει ένα σημείωμα,
το οποίο πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία Ασύλου για να εκδώσει δελτίο
αντικατάστασης. Η διαδικασία για την έκδοση νέου δελτίου θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο
μήνες. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να έχετε μαζί σας και τα δύο έγγραφα – το σημείωμα της
Αστυνομίας και τη βεβαίωση που σας έδωσε η Υπηρεσία Ασύλου.

6

Ε21. Τι θα συμβεί αν χάσω το δελτίο προ-καταγραφής;
A21. Η Υπηρεσία Ασύλου δεν αντικαθιστά δελτίο προ-καταγραφής αν κλαπεί ή χαθεί. Το δελτίο
προ-καταγραφής σας ισχύει για 12 μήνες. Πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας και να προσέχετε
να μην καταστραφεί ή κλαπεί. Δεν επιτρέπεται να το δώσετε ή να το πουλήσετε σε κάποιον
άλλον.
Αν το χάσετε ή αν κλαπεί, πρέπει να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Γραφείο Ασύλου για το
ραντεβού σας. Θα σας δοθεί νέο ραντεβού για καταγραφή σε μεταγενέστερη ημερομηνία,
αφού δεν έχετε στην κατοχή σας το δελτίο σας. Αν τυχόν έχετε φωτογραφία του δελτίου σας ή
αν θυμάστε τον αριθμό καταγραφής σας, ενημερώστε το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου.
Ε22. Η σύνθεση της οικογένειάς μου άλλαξε από την ημέρα της προ-καταγραφής (έχουμε ένα
νεογέννητο/κάποιος έφυγε, κλπ.). Πώς μπορώ να ενημερώσω σχετικά την Υπηρεσία Ασύλου;
A22. Αν το παιδί σας γεννήθηκε μετά από την ημερομηνία της προ-καταγραφής, πρέπει να
φέρετε το νεογέννητο μαζί με το πιστοποιητικό γέννησής του στο ραντεβού για πλήρη
καταγραφή. Έτσι το παιδί θα καταγραφεί πλήρως και θα του δοθεί Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς
Προστασίας (δελτίο αιτούντος άσυλο).
Ε23. Κατά την προ-καταγραφή καταγράφηκα ως ανήλικος, αλλά εν τω μεταξύ ενηλικιώθηκα
– θα έχω τα ίδια δικαιώματα;
A23. Η ηλικία σας δεν καθορίζει άμεσα ούτε αλλάζει τα δικαιώματά σας ή το καθεστώς σας
σχετικά με το αν δικαιούσθε άσυλο ή μετεγκατάσταση (αν ήδη δικαιούσθε). Θα επηρεάσει το
καθεστώς σας αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτημα για οικογενειακή επανένωση και εφ’ όσον
δεν είστε πλέον ανήλικος κατά τη στιγμή της πλήρους καταγραφής. Ωστόσο παραμένει στη
διακριτική ευχέρεια της άλλης χώρας που εξετάζει την υπόθεσή σας για οικογενειακή
επανένωση.
Ε24. Είμαι ανήλικος, θα υποβληθώ σε λεπτομερή εξέταση για να καθοριστεί η ηλικία μου
κατά τη διαδικασία της πλήρους καταγραφής;
A24. Στη διαδικασία της πλήρους καταγραφής θα σας ζητηθεί να δηλώσετε και να
επιβεβαιώσετε την ημερομηνία γέννησής σας. Αν δώσετε αναληθή ημερομηνία γέννησης,
αυτό μπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία του αιτήματός σας. Συνεπώς, πρέπει πάντα να είστε
ειλικρινής σχετικά με την ηλικία σας.
Ε25. Αν ένα άτομο είναι ηλικίας 65 ετών ή μεγαλύτερος/η, μπορεί να συμπεριληφθεί στην
ίδια υπόθεση με τα ενήλικα παιδιά του;
A25. Μόνο μέλη πυρηνικών οικογενειών (πατέρας, μητέρα και ανήλικα τέκνα) μπορούν να
περιληφθούν στην ίδια υπόθεση ασύλου. Τα ηλικιωμένα μέλη των οικογενειών, καθώς και τα
ενήλικα παιδιά θα έχουν ξεχωριστή υπόθεση ασύλου, η οποία θα συνδέεται με την υπόθεση
των συγγενών τους.
Ε26. Θα πάρουν τα δακτυλικά μου αποτυπώματα κατά τη διαδικασία της πλήρους
καταγραφής; Τι θα συμβεί με τα δακτυλικά αποτυπώματα αν προσπαθήσω να πάω σε άλλη
χώρα;
A26. Αν κατά την είσοδο στην Ελλάδα σας πήραν τα δακτυλικά αποτυπώματα, αυτά έχουν
καταχωρηθεί ήδη στη Βάση Δεδομένων Eurodac, άρα δεν έχει σημασία αν σας τα ξαναπάρουν
κατά τη διάρκεια του ραντεβού για πλήρη καταγραφή.
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Αν δεν δώσετε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα όπως είστε υποχρεωμένος, δεν θα γίνει η
πλήρης καταγραφή του αιτήματός σας, συνεπώς η εξέταση του αιτήματός σας θα διακοπεί και
δεν θα έχετε δικαίωμα σε Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας. Ούτε θα μπορείτε να είστε
υποψήφιος για μετεγκατάσταση, οικογενειακή επανένωση ή να λάβετε καθεστώς διεθνούς
προστασίας στην Ελλάδα.
Ε27. Γιατί μου ζητούνται τα δακτυλικά αποτυπώματα;
A27. Η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο των διαδικασιών
ασύλου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι όλες οι χώρες γνωρίζουν ποια ήταν η
πρώτη χώρα εισόδου σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ε28. Έχω ραντεβού σε λίγες μέρες. Πώς θα πάω στο αρμόδιο Γραφείο Ασύλου;
A28. Το επί τόπου προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο χώρο
υποδοχής που είστε μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τη μεταφορά σας προς και από το
σημείο του ραντεβού σας. Οι χώροι υποδοχής στην περιοχή της Αττικής παρέχουν εισιτήρια
λεωφορείων και θα σας δώσουν τον απαιτούμενο αριθμό για όλα τα μέλη της οικογένειάς σας
και για όλη τη διαδρομή (σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να πάρετε άλλο λεωφορείο ή το
μετρό ή το τραίνο).
Οι αιτούντες άσυλο που διαμένουν στα κέντρα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων
ή της Λάρισας, θα μεταφέρονται με λεωφορεία, με μέριμνα του γραφείου της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Για πληροφορίες και χρονοδιαγράμματα, πρέπει να
απευθυνθείτε στο σημείο επαφής στο κέντρο υποδοχής που διαμένετε.
Αν μένετε στην Αττική, αλλά έχετε ραντεβού στη Θεσσαλονίκη ή την Αλεξανδρούπολη, η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα σας προμηθεύσει με εισιτήριο μετ’ επιστροφής για
υπεραστικό λεωφορείο.
Εάν ο ταξιδιώτης είναι ασυνόδευτο ανήλικο, η μεταφορά του ατόμου που συνοδεύει το
ανήλικο (είτε συγγενής, είτε προσωπικό ΜΚΟ) θα καλυφθεί επίσης από την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Οδηγίες για το πλησιέστερο αρμόδιο γραφείο ασύλου, οδηγίες για τα δημόσια μεταφορικά
μέσα, καθώς και χάρτης των γραφείων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
Ασύλου.
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/09/Offline-Appointments-at-the-AsylumService-template-V2.pdf
Ε29. Αν έχω κάνει προ-καταγραφή μέσω Skype, πάλι θα μου παρασχεθεί μεταφορά;
A29. Ναι, αν έχετε κάνει προ-καταγραφή μέσω Skype, θα σας παρασχεθεί μεταφορά από το
χώρο που διαμένετε μέχρι το αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου για το ραντεβού σας.
Ε30. Τι θα γίνει μετά από το ραντεβού μου; Θα επιστρέψω στο κέντρο υποδοχής;
A30. Το ταξίδι μεταφοράς που προσφέρεται σε σας και την οικογένειά σας είναι μετ’
επιστροφής. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, δεν προσφέρει κατάλυμα σε
αυτό το στάδιο. Θα πρέπει να επιστρέψετε στο κέντρο που διαμένετε και αν μπορεί να σας
προσφερθεί κάποιο άλλο κατάλυμα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή/και οι
συνεργαζόμενοι φορείς θα έρθουν σε επαφή μαζί σας λίγες μέρες μετά από την πλήρη
καταγραφή.
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Ε31. Μήπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες ή κάποιος άλλος φορέας θα
προσφέρει φαγητό για μένα ή/και για τα μέλη της οικογένειάς μου;
A31. Όχι. Αν εσείς ή τα βρέφη/παιδιά σας χρειάζεστε κάποιο ειδικό φαγητό, παρακαλούμε
φροντίστε το εγκαίρως ώστε να το έχετε μαζί σας.
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Ε 32. Ποιός έχει δικαίωμα μετεγκατάστασης;
A32. Ο μηχανισμός μετεγκατάστασης θα εφαρμοστεί μόνο στις εθνικότητες που
προέρχονται από χώρες των οποίων ο μέσος όρος χορήγησης ασύλου στην Ε.Ε. ισούται με ή
υπερβαίνει το 75 τοις εκατό, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT για το τελευταίο τρίμηνο.
Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση της 30ης Σεπτεμβρίου 2016, οι ακόλουθες
εθνικότητες πληρούν το όριο επιλεξιμότητας του 75%: Ερυθραία, Κατάρ, Μοζαμβίκη,
Μπαχρέϊν, Μπουρούντι, Μπουτάν, Συρία, Υεμένη.
Ε 33. Ποιος μπορεί να κάνει αίτημα για οικογενειακή επανένωση;
A33. Ενήλικοι (άνω των 18 ετών) οι οποίοι έχουν ένα μέλος πυρηνικής οικογένειας το οποίο
διαμένει νόμιμα σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα (η πυρηνική οικογένεια αποτελείται από τον σύζυγο,
τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά). Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να αιτηθείτε να ζήσετε με
τον/την σύζυγο ή το παιδί σας που είναι ακόμη ανήλικο, εάν διαμένουν νόμιμα σε μία άλλη
Ευρωπαϊκή χώρα. Εάν είστε παιδί και ταξιδεύετε χωρίς τους γονείς σας ή χωρίς νόμιμο
κηδεμόνα, μπορείτε να ζητήσετε επανένωση με την μητέρα/τον πατέρα, την αδελφή/τον
αδελφό, τη θεία/το θείο ή τη γιαγιά/τον παππού σας.
Ε34. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις υποθέσεις μετεγκατάστασης μετά από την πλήρη
καταγραφή;
A34. Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει το αίτημά σας, και αν είστε επιλέξιμος/η για το
πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ, το αίτημά σας θα αποσταλεί σε άλλο Κράτος Μέλος της
ΕΕ για εξέταση. Εάν το αίτημά σας για μετεγκατάσταση γίνει αποδεκτό, θα ενημερωθείτε για
τον προορισμό, το κατάλυμα και τις λεπτομέρειες της μεταφοράς σας. Σε όσους δικαιούνται να
υπαχθούν στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ, μετά από τη διαδικασία της πλήρους
καταγραφής θα προσφερθεί προσωρινό κατάλυμα πριν φύγουν από την Ελλάδα.
Ε35. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των υποθέσεων Οικογενειακής Επανένωσης
(Κανονισμός Δουβλίνου) και εκείνων των υπηκόων που δικαιούνται Μετεγκατάσταση;
A35. Η οικογενειακή επανένωση είναι διαθέσιμη μόνο για μέλη μιας πυρηνικής οικογένειας
(σύζυγος και ανήλικα παιδιά), όπου τα αιτήματα ασύλου όλων των μελών της οικογένειας θα
εξετασθούν από το ίδιο κράτος μέλος. Οι υποψήφιοι για μετεγκατάσταση μεταφέρονται σε
άλλο κράτος μέλος για την εξέταση του αιτήματος ασύλου που έχουν υποβάλει, αλλά δεν
έχουν τη δυνατότητα επιλογής της χώρας στην οποία θα μετεγκατασταθούν.
Ε36. Τι έγγραφα θα μου δοθούν εφ’ όσον μου χορηγηθεί άσυλο στην Ελλάδα; Ποια είναι τα
δικαιώματά μου;
A36. Αφού σας χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, θα σας δοθεί Άδεια
Παραμονής που θα ισχύει για τρία χρόνια και η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Έχετε το
δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα για ταξιδιωτικά Έγγραφα. Περισσότερες πληροφορίες για
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όλα τα δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσίας Ασύλου: http://asylo.gov.gr/en/?page_id=471
Ε37. Γιατί οι υποθέσεις του Δουβλίνου (οικογενειακή επανένωση) των εθνικοτήτων που
δικαιούνται μετεγκατάσταση αντιμετωπίζονται διαφορετικά κατά τη διαδικασία;
A37. Η διαδικασία για την πλήρη καταγραφή, (που περιλαμβάνει τα Γραφεία Ασύλου, το
προσωπικό καταγραφής, τους διερμηνείς, τη μεταφορά για την πλήρη καταγραφή) διεξάγεται
με τον ίδιο τρόπο τόσο για τους υποψηφίους μετεγκατάστασης όσο και για τους υποψηφίους
οικογενειακής επανένωσης των εθνικοτήτων που δικαιούνται μετεγκατάσταση. Οι μόνες
διαφορές προκύπτουν μετά από την πλήρη καταγραφή (παραδείγματος χάρη, στους
υποψηφίους για μετεγκατάσταση προσφέρεται κατάλυμα, η διαδικασία μετεγκατάστασης
μπορεί να είναι ταχύτερη, κλπ.). Επί του παρόντος, η Ελληνική κυβέρνηση, η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και οι συνεργαζόμενοι φορείς εργάζονται για την παροχή
καταλύματος τόσο στους ευάλωτους αιτούντες άσυλο που αποσκοπούν σε οικογενειακή
επανένωση, όσο και στους απλούς αιτούντες άσυλο.
Ε38. Τι θα συμβεί αν το αίτημά μου για οικογενειακή επανένωση απορριφθεί από τη χώρα
όπου ζει το άλλο μέλος της οικογένειάς μου;
A38. Αν η χώρα προορισμού αρνηθεί το αίτημά σας για οικογενειακή επανένωση, μπορείτε
να παραμείνετε στην Ελλάδα ενώ εξετάζεται το αίτημα ασύλου σας.
Ε 39. Πόσο είναι το διάστημα παραμονής στην Ελλάδα ανάμεσα στην καταγραφή και την
οικογενειακή επανένωση;
A39. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την κάθε υπόθεση, καθώς και από τις αρχές στη
χώρα προορισμού. Θα διαρκέσει σίγουρα κάποιους μήνες.
Ε40. Πόσο είναι το διάστημα παραμονής στην Ελλάδα ανάμεσα στην καταγραφή και την
μετεγκατάσταση σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα;
A40. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από την κάθε υπόθεση, καθώς και από τις αρχές στη
χώρα προορισμού. Θα διαρκέσει σίγουρα κάποιους μήνες.
Ε41. Τι θα συμβεί αν θέλω να πάω σε μια συγκεκριμένη χώρα, όπως Γερμανία, Σουηδία ή
Γαλλία, αλλά μου προσφέρεται μετεγκατάσταση σε κάποια άλλη χώρα;
A41. Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα μετεγκατάστασής σας. Αν ωστόσο αρνηθείτε να
πάτε, το αίτημά σας θα εξετασθεί στην Ελλάδα.
Q1.
Τι θα συμβεί αν αρνηθώ τη μετεγκατάσταση ή αν η χώρα προορισμού δεν αποδεχτεί
το αίτημα για μετεγκατάσταση;
A42. Αν αρνηθείτε τη μετεγκατάσταση ή αν η χώρα προορισμού αρνηθεί το αίτημα για
μετεγκατάσταση, μπορείτε να παραμείνετε στην Ελλάδα ενώ το αίτημά σας για άσυλο
εξετάζεται στην Ελλάδα. Εάν αρνηθείτε να μεταβείτε στη χώρα που έχει επιλεγεί αφού έχετε
μετακομίσει σε διαμέρισμα ή σε ξενοδοχείο που παρέχει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα και επίσης πρέπει να εκκενώσετε το
κατάλυμα, δεδομένου ότι μετά από την άρνηση μετεγκατάστασης, η παροχή καταλύματος δεν
υποστηρίζεται πλέον.
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Ε43. Είμαι από το Ιράκ. Μπορώ να ζητήσω μετεγκατάσταση;
A43. Οι Ιρακινοί που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα πριν από την 20η Μαρτίου 2016 και έχουν
προβεί σε προ-καταγραφή μέχρι την 16η Ιουνίου 2016 δικαιούνται μετεγκατάσταση. Οι Ιρακινοί
που έχουν εισέλθει στην Ελλάδα πριν από την 20η Μαρτίου 2016 και έχουν προβεί σε προκαταγραφή μετά την 16η Ιουνίου 2016 ενδέχεται να δικαιούνται μετεγκατάσταση βάσει της
ημερομηνίας εισόδου που αναγράφεται στο σημείωμα της αστυνομίας. Οι Ιρακινοί που έχουν
εισέλθει στην Ελλάδα μετά από την 16η Ιουνίου 2016 δεν δικαιούνται μετεγκατάσταση. Η 16η
Ιουνίου είναι η ημέρα που οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενημερώθηκαν ότι λιγότερο από το 75
τοις εκατό των Ιρακινών κατά μέσον όρο αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας
στην Ευρώπη.
Ε44. Πίστευα ότι η Κυβέρνηση θα μου παρείχε διαμέρισμα ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο μετά
από την προ-καταγραφή ή την πλήρη καταγραφή.
A44. Σε όσους εντάσσονται στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης της ΕΕ θα προσφερθεί
προσωρινό κατάλυμα μετά από την πλήρη καταγραφή πριν φύγουν από την Ελλάδα και εφ’
όσον είναι υποψήφιοι μετεγκατάστασης. Όλοι οι άλλοι μπορούν να διαμένουν σε ένα από τα
ανοιχτά κέντρα υποδοχής στην ενδοχώρα που διαχειρίζεται η Κυβέρνηση. Η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες παρέχει, κατά περίπτωση, προσωρινό κατάλυμα σε ευάλωτους
αιτούντες άσυλο, ακολουθώντας μια ατομική αξιολόγηση και βάσει των διαθέσιμων
καταλυμάτων.
Ε45. Μπορώ να επιλέξω τη νομική οδό που προτιμώ κατά τη διάρκεια της πλήρους
καταγραφής, δηλαδή μετεγκατάσταση έναντι οικογενειακής επανένωσης βάσει του
Δουβλίνου;
A45. Όχι, δεν μπορείτε. Η επιλεξιμότητα για μετεγκατάσταση ή για οικογενειακή επανένωση
προκαθορίζονται από τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης σας. Η Υπηρεσία Ασύλου θα λάβει την
πλέον λογική απόφαση.
Περισσότερες πληροφορίες:
Για

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα, δείτε εδώ
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=62
Για πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό του
Δουβλίνου III, δείτε εδώ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81
Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δείτε εδώ
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2015/11/RELOCATION_EN.pdf
Για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους ασύλου/διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα,
δείτε εδώ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=471
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