اطالعات ضروری برای متقاضیان حفاضت بیه المللی در یووان
هتمبضی حفاضت ثیي الوللی فزد خبرجی ّیب ػخـی هی ثبػذ کَ تبثؼیت ُیچ کؼْری را ًذارد ّدرخْاطت خْد را ثَ
ؿْرت ػفبُی ّ یب کتجی ثَ ُزیک اسهزاکش پْلیض یًْبى تظلین کٌذ .ثزای درخْاطت پٌبٌُذگی ثذلیل تزص اس تذت تؼمیت
ثْدى ثَ دالیل لْهی ،هذُجی ،هلیتّ ،ػضْ ثْدى درکذام گزٍّ ثخـْؽ اجتوبػی یب ػمبیذ طیبطی داػتي دیپْرت ًؼْد ،تب
هْرد ؿذهبت جذی در کؼْرخْد ّ یب درجبی لجلی کَ سًذگی هیکزد لزار ًگیزد ،خْد ثَ دلیل هذکْم ثْدى ثَ هزگ یب ثٌذی
اثذ ،یب ثَ دلیل ػکٌجَ ػذى ّ یبغیزاًظبًی ّتذمیزآهیشثْدى ّضؼیت جبهؼَ ّجٌگِبی لْهی ّ ثیي الوللی سًذگی ّتوبهیت اّثَ
خطزثبػذ.
هتمبضی درخْاطت حفاضت ثیي الوللی ػخؾ خبرجی کَ طجك همزرات (( دّثلیي  ))۲ثَ یًْبى ثزگزداًذٍ ػذٍ اطت ػٌبختَ
هی ػْد.1
درخواست حفاضت بیه المللی :چطورودرکجا می تواوید درخواستتان را ارائه کىید.


ارگبى دّلتی کَ ػوبهیتْاًیذ درخْاطت خْد راتظلین کٌیذ دفتز پٌبٌُذگی هٌطمَ ای ُّوچٌیي دفبتز پٌبٌُذگی طبدْی
هیجبػذ.

توجه
ثَ اطالع ػوب هی رطبًین کَ ثخغ پٌبٌُذگی اُرگبًی ًیظت کَ درخْاطت ػوب را تذْیل ثگیزد :آ) اگز در گذػتَ درخْاطت
پٌبٌُذگی در پلیض کزدٍ ایذ ّ در دبل جزیبى اطت ،ة) اگز ػوب دارًذٍ هذرک هخـْؽ هتمبضی پٌبٌُذگی خبرجی هی
ثبػیذ(کبرت طزر).
ُوچٌیي ثَ اطالع ػوب هی رطبًین کَ در ُز ؿْرت اس ػوب اثز اًگؼت گزفتَ هی ػْد تب ثخغ پٌبٌُذگی هطلغ ػْد کَ آیب
لجالًال تمبضبی درخْاطت دفبضت ثیي الوللی کزدٍ ایذ ،در سهبى ثظیبر کن هؼلْم هیؼْد کَ آیب درخْاطت ػوب در دبل جزیبى
اطت یب خیز.

اگز ػوب ثٌذی ُظتیذ ارگبى هظئْل ًگِذاری ػوب یؼٌی پلیض ّ اگز در هزاکش پذیزع ّػٌبطبیی ُظتیذ هزاکش پذیزع

ثبیذ ثَ دفتز پٌبٌُذگی اطالع ثذُذ تب ػوب ثتْاًیذ درخْاطت حفاضت ثیي الوللی کٌیذ.
درخْاطت حفاضت ثیي الوللی را ػوب ثبیذ خْد ػفبُی یب کتجی ارائَ کٌیُ ،وچٌیي هیتْاًیذ ثزای اػضبی فبهیلتبى

اگز آًِب ُوزاٍ ػوب در یًْبى ثبػٌذ ّخْاطتَ ثبػٌذ درخْاطت کٌیذ .اػضبی فبهیلتبى ُن ثبیذ ُوزای ػوبثَ طبسهبى پٌبٌُذگی
اّردٍ ػًْذ.
سهبًی کَ درخْاطتتبى را ارائَ هی کٌیذ ،اگز ًوی تْاًیذ ثب کبرهٌذ ارتجبط ثزلزار کٌیذ هطلغ ثبػیذ کَ تزجوبى

دضْر دارد تب ػوب را کوک کٌذ تب درخْاطتتبى را ارائَ کٌیذ.
سهبًی کَ درخْاطتتبى را ارائَ هی کٌیذ ثبیذثَ توبم طْاالت کبرهٌذ ثب ؿذالت جْاة دُیذ.اگزهذارک ّ هؼخـبت ًب

درطت ّ دالیل ًب ؿذیخ ارائَ کزدٍ ثبػیذ رّی تـویوی کَ درهْرد درخْاطت ػوب گزفتَ هیؼْد اثزهٌفی خْاُذ داػت.
اگز ػوب سیز طي لبًًْی ّ ثذّى ُوزاٍ ُظتیذ ،یؼٌی کَ سیز  ۱۸طبل ُظتیذ ّػخؾ ثبالی طٌی کَ هظئْلیت

هزالجت ػوب را داػتَ ثبػذ ػوب راُوزاُی ًویکٌذ،طجك لبًْى یًْبى ّ آًطْریکَ ثبیذ ،پلیض ثبیذ ُز چَ سّدتز ثَ دادطتبى
هظئْل اطالع دُذ .دادطتبى ثزایتبى لیوی هؼیي هیکٌذ ( طزپزطت) ػخـی کَ هظئْل هزالجت اس ػوب اطت ّ استوبم دك ّ
دمْق ػوب دفبع هیکٌذ.اگز ػوب سیز15طبل ُظتیذ ثبیذ درخْاطت حفاضت ثیي الوللی را لیوتبى ثزای ػوب ثکٌذ ،یؼٌی ػخـی

1

کؼْرُبیی کَ همزرات
"دّثلیي"۲رااجزاهیکٌٌذػجبرتٌذاس:اتزیغ،ثلژیک،ثلغبرطتبى،فزاًظَ،آلوبى،دًوبرک،طْیض،اطتًْی،اًگلیض،ایزلٌذ،ایظلٌذ،اطپبًیب،ایتبلیب،لجزص،لتًْی،لیتْاًی،لیختي
اػتبیي،لْکشاهجْرگ،جشیزٍ هبلتً،زّژُ،بلٌذ،هجبرطتبى ،لِظتبى ،پزتغبل ،رّهبًی ،اطلْاکی ،اطلًّْی ،طْئذ ،جوِْری چک ،فٌالًذ.
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کَ طزپزطت ػوب هؼیي ػذٍ .اگز ثبالی  15طبل ُظتیذ هی تْاًیذ خْد تمبضبی درخْاطت کٌیذ .پلیض کْػغ خْاُذ کزد تب
هذیظ هٌبطت ثزای هِوبى ًْاسی ّ هذبفظت افزادی کَ سیزطي لبًًْی هی ثبػٌذ پیذا کٌذ.
سهبًی کَ درخْاطت حفاضت ثیي الوللی هی کٌیذ ،اس ػوب ُّوچٌیي اساػضبی فبهیلتبى کَ ثبالی۱۴طبل ُظتٌذ

ػکض ّاثز اًگؼت گزفتَ هی ػْد ،اثزاًگؼتتبى ّارد پبیگبٍ هزکشی ارّپب  EURODACهیؼْد ّاگزػوب درخْاطت حفاضت
ثیي الوللی درکذام کؼْردیگزارّپبیی کزدٍ ثبػیذ کَ آى کؼْرهمزرات ((دّثلیي  ))3را اجزا هی کٌذ ثَ آى کؼْرثزگزداًذٍ هی
ػْیذ تب درخْاطت ػوب را ثزرطی کٌذ.
ثبیذ هذارک ؿفزتبى (پبطپْرت) ُّزاطٌبدی دیگزی کَ هزثْط ثَ ثزرطی درخْاطت ّثزای ػٌبطبیی ُْیت ػوب ّ

اػضبی فبهیلتبى ّ کؼْرهجذأ ،هذل تْلذُّ ،وچٌیي ّضؼیت خبًْادگی ػوب را ًؼبى هی دُذ تذْیل دُیذ.
شاید وسایلتان جستجووخود مورد بازرسی بدنی و شاید مورد معاینات پزشکی قراربگیرید.

دفتر پناهندگی تاریخی را برای مصاحبه شما مشخص میکند درادامه شما کارت متقاضی حفاضت بین المللی را

دریافت می کنید که ممکن است مدت آن تا شش ماه باشد ،این کارت را باید همیشه همراه خود داشته باشید.
زمانی که شما درخواست خود را ارائه می کنید مقامات این مسئولیت را دارند تا شما را به زبانی که شما به آن

آشنا هستید ازمراحل وحقوق و وضایفی که به عنوان یک متقاضی حفاظت بین المللی دارید وهمچنین هِلتی که برای طی
این مراحل وجود دارد مطلع کنند.
اگر شما قربانی شکنجه یا تجاوز یا دیگر اعمال خشونت آمیز هستید باید به مقامات مسئول اطالع دهید تا شما

را کمک کنند.
میتوانید درخواست کنید تا با دفتزکویظبریبی ػبلی طبسهبى هلل هتذذ دراهْرپٌبٌُذگبى ّ یب ثب طبسهبى ُبیی کَ

کوک ُبی دمْلی ،پشػکی ،رّاًپشػکی هیکٌٌذ توبص ثگیزًذ.
درطی این مراحل شما این حق را دارید تا از وکیل یا مشاورانتخابی خودتان درخواست کمک کنید(.بدون

دخالت بخش پناهندگی) مصارف ومخارج وکیل ویا کدام مشاور تنها به گردن خود شما می باشد.
اگر شما خواسته باشید ،می شه که به شما یک مدت کوتاهی داده شود تا برای مصاحبه آماده شوید و از وکیل یا

کدام مشاور کمک بگیرید تا شما را راهنمایی صحیح کنند.
اگرشما خانم هستید ،می توانید درخواست کنید تا مصاحبه شما توسط کارمند خانم دفترپناهندگی وترجمان زن

صورت بگیرد ،درصورتی که امکانش وجود داشته باشد.
شما درصورتی می توانید درخواست کنید تا کارمندی که ازشما مصاحبه می گیرد و ترجمان ازجنسی که شما

می خواهید باشند ،که دلیل جدی وجود داشته باشد ،این درخواست شما از طرف سازمان قضاوت گردیده و اگر امکان
عملی شدن ان وجود داشته باشد ،انجام خواهد شد.
اگرشما زیرسن هستید باید ازطرف طزپزطت خود برای مصاحبه مطلع شوید .از طزپزطت شما دعوت میشود

ومی تواند درزمان مصاحبه همراه شما حضورداشته باشد .مسئولین می توانند ازمعاینات پزشکی برای معلوم شدن سن شما
استفاده کنند برای این کار باید به شما و طزپزطت شما اطالع داده شود وشما یا طزپزطت شما با آن موافقت داشته باشید.
استعفاء یا انصراف از درخواست حفاضت بین المللی
می توانید هرزمانی که خواسته باشید ازدرخواستتان استعفاء دهید .باید شما خود به دفتر پناهندگی ساحوی حاضر وکتبا ً
انصراف خود را اعالم کنید .اگراستعفاء کنید درخواست شما را بررسی نمی کنند و باید کشور را درصورتی که اجازه
اقامت دیگری نداشته باشید ترک کنید.
کمیته پناهندگی میتواند درنظربگیرد که ادامه بررسی درخواستتان برای شما اهمیتی نداشته (لغو

درخواست) ومانع ازادامه آن شود.
 )۱اگرشما حاضربه دادن اطالعات با مهم درمورد درخواست خود نشوید درصورتی که ازطرف پلیس ازشما خواسته شده
باشد،و یا
)۲اگر برای مصاحبه حاضر نشوید ،ویا
 )۳اگرازجایی که درآن بندی هستید فرا کنیدّ ،یب
 )۴اگر به تعهداتی که به پلیس دربرابر بندی شدنتان داده اید عمل نکنید ،ویا
 )۵اگرازجایی که پلیس برای شما تعیین کردن بدون اینکه به آنها اطالع دهید خارج شوید ،ویا
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 )۶اگرازکشور بدون اینکه ازاداره پناهندگی اجازه بگیرید خارج شوید ،ویا
 )۷اگر اداره پناهندگی را درصورت تغییر آدرس محل زندگی ومشخصات ارتباط با شما فوراً مطلع نسازید ،ویا
 )۸اگراز شما خواسته شود و شما به ریاست پناهندگی حاضر نشوید ،ویا
 )۹اگر کارت سرخ تان را تمدید نکنید حداکثر در چند روزکاری بعد از مدت اعتبار آن.
درصورتی که اداره پناهندگی روند بررسی درخواست شما را متوقف کند شما این حق را داررید تا ادامه بررسی را
درخواست کنید .باید به اداره پناهندگی رفته و توضیح دهید که به چه دلیلی نباید فکرکنند که درخواست شما برایتان اهمیّت
ندارد .اداره درمورد آن فیصله خواهد کرد .اگر درخواست شما از طرف اداره پناهندگی رد شود (منفی بگیرید) شما حق
درخواست بررسی مجدد کیس تان را دارید.
روند بررسی درخواست حفاضت بین المللی
در روزی که برایتان معیین شده ،به کارمند اداره پناهندگی مصاحبه می دهید ،باید با تمام صداقت به سواالت آن

جواب داده ،اتفاقاتی راکه واقعیت داشته با تمام جزئیات واینکه هیچ مشخصاتی را که ارتباط به درخواست شما دارد را
پنهان نکنید .اگر دالیل و مشخصات نا درست ارائه کرده باشید در فیصله ای که در مورد درخواست شما گرفته می شود
اثر منفی خواهد گذاشت.
کارمند اداره پناهندگی ازشما سئواالتی درزمان مصاحبه به ویژه در مورد دالیلی که در درخواست تان گفته اید

می کند ،در مورد مشخصات شناسایی ،درمورد اینکه چطوروارد کشوریونان شده اید ،به چه دالیلی کشور خود ویا کشوری
که در آن زندگی می کردید را ترک کردید ،اگر شما تابعیَت کشوری را ندارید و دیگر اینکه به چه دالیلی نمی خواهید و یا
نمی توانید به آن برگردید .در زمان مصاحبه می توانید اطالعاتی که شما الزم می بینید به آن اضافه کنید.
اگر گپای کارمند اداره پناهندگی را متوجه نمی شوید بخاطر مشکل زبان الزم به تشویش نیست ترجمان درزمان

مصاحبه حضور دارد.
در زمان مصاحبه می تواند شما را وکیل یا دیگر مشاور( حقوقی ،داکتر ،داکترروانشناس ،مددکاراجتمائی )

همراهی کند.
هر چیزی که در مصاحبه بگویید محرمانه باقی خواهد ماند.

شاید مصاحبه شما ضبط (صدابرداری) شود.اگر مصاحبه شما ضبط نشد ،کارمند یک متنی (دستی) نوشته می

کند که شامل تمام سواالت و جوابها می باشد  .در این حالت شما به کمک ترجمان باید متن را چک کنید ،از محتوای متن
اطمینان خاطر پیدا کنید یا اگر اشتباهی شده بخواهید که درست شود و آن را امضاء کنید .شما هر وقتی که خواسته باشید
می توانید یک کپی ازمتن مصاحبه و یا از متن ضبط شده مصاحبه تان بگیرید.
بعد از مصاحبه این بخش پناهندگی است که فیصله می کند که به شما پناهندگی یا ااقامت حمایتی کمکی بدهند یا

اینکه درخواست شما را رد کند(منفی بدهد).
زمانی که درمورد درخواست شما فیصله شد دفتر پناهندگی شما را مطلع می سازد که آن را تحویل بگیرید .بر

اساس مشخصات تماس که ارائه کرده اید یا با تلفن ،یا با نامه  ،تلگراف ،فکس ،یا با ایمیل شما را مطلع می سازد.
دفتر خدمات پناهندگی باید جواب ( فیصله) شما رابا کمک ترجمان به زبانی که متوجه می شوید به شما تسلیم

نماید.
اگر فیصله به دست شما نرسیده یا تحویل نگرفته اید و برای تمدید کارت حداکثردر چند روزکاری بعد از ختم

اعتبارآن حاضر نشوید ،دفتر خدمات پناهندگی به این باورمی باشد که درهمان روز تصمیم صادره بدست شما رسیده.
تعهدات متقاضی حفاضت بین المللی
به عنوان متقاضی حفاضت بین المللی دریونان ،شما تعهداتی دارید:



تا زمانی که بررسی درخواست شما تمام شود در یونان بمانید.
با مقامات یونانی درهرموضوعی که مربوط به درخواستتان و تشخیص هویت شما می باشد همکاری کنید.
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بروید.
دفتر پناهندگی را ازآدرس واطالعات ارتباطی خود به زود ترین وقت ممکن مطلع سازید وازهر گونه تغییراتی

که درآن پیش آمده با خبر کنید .دفتر پناهندگی برای شما به آدرسی که به آنها داده اید اسنادی که مربوط به درخواست شما
می باشد را ارسال می کند .
به تاریخ هایی که برای شما درزمان های مختلف برای بررسی درخواست شما معیین می شود باید احترام

گذاشته و به آن عمل کنید.
در صورتی که از کمکهای دولت استفاده می کنید باید وضعیت اقتصادی واقعیتان نمایان باشد.

در صورتی که درمرکز مهمانداری یا محل دیگر که برای شما فراهم شده زندگی می کنید باید طبق وظایفی که

برایتان وضع شده رفتار کنید.
باید برای تمدید کارت قبل ازپایان مدت اعتبارآن ویا در چند روز کاری بعد از اعتبارآن خود به دفتر پناهندگی

حقوق متقاضیان حفاضت بین المللی
به عنوان متقاضی حفاضت بین المللی در یونان:
اخراج شما از کشور(دیپورت) تا زمانی که بررسی درخواست شما به پایان نرسد ممنوع می باشد.

می توانید درداخل کشور آزادانه رفت و آمد داشته باشید ،به جزء از آن قسمتهایی که در کارت صورتی که

گرفته اید معیین شده که در آنها می توانید رفت و آمد کنید.
اگر مکانی برای زندگی ندارید می شود که از شما در مراکز مهمانداری(کمپ) پذیرایی شود.

شما حق این را دارید تا کار کنید .طبق شرایطی که قانون یونان تعیین می کند.

شما هم مثل یک شهروند یونانی از مزایای بیمه و همچنین تعهداتی به عنوان یک کارمند برخوردارید.

همچنین از مزایای مراقبتهای پزشکی و بیمارستانی به طوررایگان برخوردارید ،بشرط اینکه بیمه و یا قدرت

پرداخت مخارج را نداشته باشید.
اطفال شما وهمچنین خود شما درصورتی که زیرسنّ قانونی باشید به مکاتب دولتی که رایگان هستند دسترسی

خواهید داشت.
شما دسترسی به آموزش کسب و کار دارید.

اگر شما فردی با معلولیت باالی ۺ۶۷هستید ،این حق را دارید تا کمک هزینه معلولیت دریافت کنید ،در

صورتی که شرایط پذیرایی از شما در کمپ وجود نداشته باشد.
بعنوان متقاضی حفاضت بین المللی نمی توانید خارج از یونان سفر کنید.

بعنوان متقاضی حفاضت بین المللی نمی توانید خانواده تان را از کشورخود به یونان بیاورید.

حق درخواست تجدید نظر و بررسی در درجه دوم
اگر به درخواست شما جواب منفی داده شد ،و یا اقامت به دالیل خواص داده شد و شما این احساس را دارید که

مستحق پناهندگی هستید شما این حق را دارید تا درخواست تجدید نظر کنید .از اداره تجدید نظر.
باید درخواست خود را به دفترپناهندگی ساحوی و یا به یک نمایندگی ازدفاتر پناهندگی ساحوی که فیصله

صادره را به شما داده درمهلتی که در تصمیم صادره یادآوری شده ارائه کنید.
این مهلت از روز بعد ازاینکه فیصله بدست شما رسیده یا تحویل گرفتین شروع می شود .ولی اگر فیصله بدست

شما نرسیده و نگرفتین به هر دلیلی که باشه..به مدت  60روز بعد از ختم تاریخ کارت تلن و یا  60روز بعد از اینکه
جواب به شما تسلیم میشود ،فرصت دارید که درخواست بررسی مجدد کیس تان را نمایید.
درخواست تجدید نظرشما ازطرف کمیته تجدید نظرمورد بررسی قرار خواهد گرفت .کمیته تجدید نظر معموالً

براساس دالیلی که در دوسیه می باشد بررسی خود را می کند واز شما برای مصاحبه دعوت نمی کند .ولی شما را از
تاریخ بررسی درخواستتان مطلع می سازند ،و همچنان کی می توانید اطالعات دیگری ارائه کنید تا کمیتۀ تجدید نظر آن را
در نظر بگیرد.
می توانید هرزمانی که خواسته باشید ازدرخواستتان استعفاء دهید .باید شما خود به دفتر پناهندگی ساحوی

حاضر وکتبا ً انصراف خود را اعالم کنید .اگراستعفاء کنید درخواست شما را بررسی نمی کنند و باید کشور را درصورتی
که اجازه اقامت دیگری نداشته باشید ترک کنید.
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کمیته پناهندگی میتواند درنظر بگیرد که ادامه بررسی درخواستتان برای شما اهمیتی نداشته (لغو درخواست)

وبررسی ان را کنسل نماید.
 )۱اگرشما حاضربه دادن اطالعات با مهم درمورد درخواست خود نشوید درصورتی که ازطرف پلیس ازشما خواسته شده
باشد،و یا
 )۲اگرازجایی که درآن بندی هستید فرا کنیدّ ،یب
 )۳اگر به تعهداتی که به پلیس دربرابر بندی شدنتان داده اید عمل نکنید ،ویا
 )۴اگرازجایی که پلیس برای شما تعیین کردن بدون اینکه به آنها اطالع دهید خارج شوید ،ویا
 )۵اگرازکشور بدون اینکه ازاداره پناهندگی اجازه بگیرید خارج شوید ،ویا
 )۶اگر اداره پناهندگی را درصورت تغییر آدرس محل زندگی ومشخصات ارتباط با شما فوراً مطلع نسازید ،ویا
 )۷اگراز شما خواسته شود و شما به ریاست پناهندگی حاضر نشوید ،ویا
 )۸اگر کارت سرخ تان را تمدید نکنید حداکثر در چند روزکاری بعد از مدت اعتبار آن.
در صورتی که کمیته تجدید نظر الزم ببیند تا ازشما برای مصاحبه دعوت کند حداقل پنج ( )۵روز کاری قبل از

روز مصاحبه به شما اطالع داده خواهد شد ،شما این حق را دارید تا با وکیل یا مشاورتان به کمیته تجدید نظر بروید .حتی
اگر شما به کمیته تجدید نظر نروید به درخواست شما به طورمعمول رسیدگی خواهد شد.
کمیته تجدید نظر فیصله میکند که شما حق پناهندگی یا اقامت به دالیل خواص را دارید یا به درخواست شما

جواب منفی داده شود.
برای گرفتن فیصله از کمیته تجدید نظر همان شرایطی را دارد که برای گرفتن فیصله از اداره پناهندگی وجود

دارد.
اگر به درخواست شما جواب منفی  ،یا اقامت به دالیل خواص داده شد و شما احساس میکنید که حق پناهندگی

دارید ،شما میتوانید تا به دادگاه عالی اداری درخواست لغو آن را کنید .تقاضای لغوهیچ تاثیری در متوقف کردن کار ندارد،
به عنوان مثال این امکان وجود دارد که شما را از کشوردیپورت کنند.
نگهداری از متقاضیان حفاضت بین المللی
باید متوجه باشید که:


ماند.
اگر درخواست حفاضت بین المللی کند به این خاطر بندی می باشد که غیر قانونی وارد کشور شده و یا هنوز

تصمیمی برای اخراج از کشور در مورد او صادر نشده ،شاید ،اگر پلیس تشخیص دهد که نمی تواند سایر اقدامات در مورد
او صورت بگیرد ،در حال گرفتار باقی می ماند:
 )aبرای اطمینان از مشخصات تذکره ای و اصلی شما یا
متقاضی حفاضت بین المللی فقط به دلیل اینکه غیر قانونی وارد و باقی مانده درکشور گرفته یا بندی نمی شود.
اگر درخواست حفاضت بین المللی کند به این خاطر بندی می باشد که مرتکب جرم شده و در بندی باقی می

 )bبرای اینکه همان مشخصاتی شناسایی گردند که بر پایه انها در خواست حمایت بین المللی شده یا داشتن ان مشخصات
در صورت دیگر غیرممکن باشد ،همان رقم که خطر فرار نیز وجود دارد.
ا )cاگر مستند میباشد دالیل محکم و اساسی وجود دارد که درخواست کننده تقاضای حمایت بین المللی می نماید برای اینکه
جلو اجرای تصمیم برگرداندن را بگیرد ویا ان را به تعویق بیاندازد.
 )dاگر برای امنیت ملی و یا نظم عامه خطر محسوب میگردد.
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 )eاگر خطر جدی فرارکردن وجود دارد نظر به قانون (  )EEشماره  2013/604به خاطر اطمینان از انجام مراحل
انتقال نظر به قانون ذکر شده در باال.
پلیس یونان می تواند تصمیم به زندانی شدن شما بگیرد هر چند که زندانی نباشید ،استثنائا ً و به دلیل نظم عمومی

و امنیت ملی در صورتی که هیچ اقدام دیگری به غیر از بندی شدن در مورد شما نمی تواند صورت بگیرد.
مدت بندی شما از  45روز تا  18ماه میتواند طول بکشد بستگی به دلیل بندی شدنتان دارد.

برای بندی شدن شما رئیس پلیس فیصله می کند و باید در فیصله خود به طور مفصل توضیح دهد که برای چی

فیصله به بندی شدن شما کرده است.
درزمان بازداشت شما این حق را دارید تا به رئیس یا به دادرس صالح به دادگاه اداری که در آن منطقه بندی

هستید اعتراض کنید.
اگر شما بندی ویا دراداره خدمات پذیرش و شناسایی هستید باید کارت متقاضی حفاظت بین المللی درروزی که

آزاد می شوید به شما داده شود،در صورتی که بررسی درخواست شما هنوزهم درجریان باشد ،حتما ً باید ظرف ۱۰روزبه
دفتر پناهندگی ساحوی بروید تا مشخصات ارتباطیتان را به آنها بدهید ودر صورتی که برایتان هنوز کارت داده نشده ،به
شما کارت داده شود.
دالیل جدید و ضروروی برای تقاضای درخواست حفاضت بین المللی
اگر شواهد قابل توجه جدید پیدا شد ،یا بعد از رد تقاضای تجدید نظر شما از طرف اداره پناهندگی،یا بعد از رد

تقاضای حفاضت بین المللی که میتوانستید در مهلت مقرر که تقاضای تجدید نظر کنید گذشته بود  ،می توانید تقاضای
درخواست جدید ارسال کنید(درخواست نو).
شما باید درخواست جدید را به یکی از دفاتر ساحوی پناهندگی و یا به یک نمایندگی از دفاتر ساحوی پناهندگی

تسلیم کنید .باید فیصله ای که در آن درخواست اوّ ل شما رد شده همراه خود داشته باشید و کتبا ً دالیل جدید را تحویل
دهید.بعد از تحویل درخواست جدید به شما کارت متقاضی حفاضت بین المللی داده نخواهد شد.
اداره پناهندگی مشخصات جدید را که پیش کردن بررسی کرده و فیصله می کند که آیا برای درخواست حفاضت

بین المللی شما مهم است.
در صورتی که اداره درخواست جدید شما را قبول نکرد می توانید درخواست تجدید نظررا به کمیتۀ تجدید نظر

کنید ظرف مدت پانزده ( )۱۵روز.این مهلت از روز بعد ازاینکه فیصله صادره را به شما تحویل داده اند شروع میشود.
اگر ادره درخواست جدید شما را پذیرفت ،به شما کارت متقاضی حفاضت بین المللی داده می شود وبررسی

درخواست شما دراداره پناهندگی ادامه خواهد یافت.

هی خْاطتین کَ ثَ اطالػتبى ثزطبًین ،کَ دول ایي ّطبیل ثب خْد ثَ ادارٍ پٌبٌُذگی هوٌْع اطت  :طالح ،اػیبء تیش ّثزًذٍ کَ
ثب اطتفبدٍ اس آى هیتْاى جزادت ّ یبسخن ایجبد کزد ،هْاد هٌفجزٍ ّ هْاد لبثل آتغ طْسی ،هْاد ػیوییبیی ّ هْاد طوی.
ُوچٌیيّ ،رّد افزادی کَ ُوزاٍ خْد کیف یب ثکض دارًذ هوٌْع اطت،ثَ غیز اس ثکض طزػبًَ ای ّ کیف دطتی خزد.
فمظ خبرج اسادارٍ پٌبٌُذگی هیتْاًیذ اس تلفي هْثبیل اطتفبدٍ کٌیذُ ّ ،وچٌیي گزفتي ػکض ّ فیلوجزداری اس داخل ّ خبرج
هذل ادارٍ پٌبٌُذگی هوٌْع هیجبػذ.
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