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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αιτών διεθνή προστασία είναι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικά
ή γραπτά σε οποιαδήποτε ελληνική αρχή ότι ζητά άσυλο ή ζητά να μην απελαθεί γιατί
φοβάται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική
ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη στη χώρα
καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύει με θανατική ποινή ή
εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή
ή η ακεραιότητά του λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.
Αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος μεταφέρεται στην Ελλάδα
από κράτος που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο».

Αίτηση διεθνούς προστασίας: Πού και πώς θα την υποβάλετε

•
Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι τα Περιφερειακά Γραφεία
Ασύλου και τα κλιμάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου δεν είναι αρμόδια να παραλάβει την αίτησή
σας: α) εάν έχετε ήδη υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας στην Αστυνομία, η
οποία εκκρεμεί, β) εάν είστε κάτοχος ειδικού δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού (ροζ
κάρτα).
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν τα δακτυλικά σας
αποτυπώματα έτσι ώστε η Υπηρεσία Ασύλου να διαπιστώσει εάν έχετε ήδη υποβάλει
αίτηση διεθνούς προστασίας, οπότε θα εξακριβωθεί άμεσα εάν εκκρεμεί σχετική αίτησή
σας.
•
Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ),
οι αρμόδιες υπηρεσίες κράτησης ή υποδοχής θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για
την επιθυμία σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας.
•
Πρέπει να υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας ο ίδιος, προφορικά ή
γραπτά. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα μέλη της οικογένειάς σας εφόσον αυτά
είναι μαζί σας στην Ελλάδα και το επιθυμούν. Θα πρέπει και αυτά να προσέλθουν μαζί σας
στην Υπηρεσία Ασύλου.
•
Όταν υποβάλετε την αίτηση, εάν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο
της Υπηρεσίας Ασύλου, να γνωρίζετε ότι θα υπάρχει διερμηνέας που θα σας βοηθήσει.
•
Όταν υποβάλετε την αίτησή σας θα πρέπει να απαντήσετε με πλήρη ειλικρίνεια
στις ερωτήσεις του υπαλλήλου. Εάν καταθέσετε αναληθή στοιχεία ή ισχυρισμούς αυτό θα
επηρεάσει αρνητικά την κρίση επί της αίτησής σας.
•
Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, δηλαδή είστε κάτω των 18 ετών και δεν
συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικο που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα σας, σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική, οι Αρχές πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον
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αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ο Εισαγγελέας θα σας ορίσει έναν εκπρόσωπο (Επίτροπο) που θα έχει την ευθύνη σας
και θα προασπίζει τα συμφέροντά σας. Αν είστε κάτω των 15 ετών την αίτηση διεθνούς
προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο εκπρόσωπος που σας έχει οριστεί. Αν είστε άνω
των 15 ετών μπορείτε ο ίδιος να υποβάλετε την αίτησή σας. Οι Αρχές θα φροντίσουν για
την προστασία σας και τη φιλοξενία σας σε κατάλληλο περιβάλλον για ανηλίκους.
•
Όταν υποβάλετε την αίτηση διεθνούς προστασίας, θα φωτογραφηθείτε και θα
ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς σας
που είναι άνω των 14 ετών. Τα δακτυλικά αποτυπώματα θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Βάση EURODAC, και σε περίπτωση που έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς
προστασίας σε άλλο κράτος της Ευρώπης που εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ»,
θα μεταφερθείτε εκεί για να εξετασθεί η αίτησή σας.
•
Θα πρέπει να παραδώσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα (διαβατήριο) ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε στην κατοχή σας και έχει σχέση με την εξέταση της
αίτησής σας και με την εξακρίβωση της ταυτότητας σας και των μελών της οικογένειάς
σας, της χώρας προέλευσης και του τόπου καταγωγής σας, καθώς και της οικογενειακής
σας κατάστασης.
•
Μπορεί να δεχθείτε σωματική έρευνα ή έρευνα των αντικειμένων σας. Μπορεί να
υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις.
•
Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το
δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που μπορεί να ισχύει ως και για έξι μήνες. Το δελτίο
αυτό πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας.
•
Όταν υποβάλετε την αίτηση οι αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση να σας
ενημερώσουν σε γλώσσα που καταλαβαίνετε για τη διαδικασία, τα δικαιώματα, τις
υποχρεώσεις σας ως αιτούντος διεθνή προστασία, καθώς και για τις προθεσμίες που
ισχύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
•
Αν είστε θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας, πρέπει να
ενημερώσετε σχετικά τις Αρχές, ώστε να σας βοηθήσουν.
•
Μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες ή με οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή.
•
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη βοήθεια
δικηγόρου ή άλλου συμβούλου δικής σας επιλογής (χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας
Ασύλου). Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα βαρύνουν εσάς.
•
Εφόσον θέλετε, μπορεί να σας δοθεί σύντομος χρόνος για να προετοιμασθείτε
κατάλληλα για τη συνέντευξη και να συμβουλευθείτε δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο για να
σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
•
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να γίνουν
από υπάλληλο του φύλου που επιθυμείτε, αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για αυτό. Το
σχετικό αίτημά σας θα κριθεί από την Υπηρεσία και θα ικανοποιηθεί εάν υπάρχει αυτή η
δυνατότητα.
•
Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον εκπρόσωπό
σας για τη συνέντευξη. Ο εκπρόσωπός σας θα προσκληθεί και μπορεί να είναι μαζί
σας στη συνέντευξη. Οι Αρχές μπορούν να σας κάνουν ιατρικές εξετάσεις για να
προσδιορίσουν την ηλικία σας. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς και ο
εκπρόσωπος σας και πρέπει να συμφωνήσετε εσείς ή ο εκπρόσωπός σας.
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Παραίτηση και ανάκληση αίτησης διεθνούς προστασίας

•
Μπορείτε όποτε επιθυμείτε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας. Πρέπει να
προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν
παραιτηθείτε η Υπηρεσία δεν θα εξετάσει την αίτησή σας και θα πρέπει να εγκαταλείψετε
τη χώρα εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής.
•
Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η συνέχιση της
εξέτασης της αίτησής σας (σιωπηρή ανάκληση της αίτησης) και να διακόψει την εξέτασή
της:
α) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που σας
ζητήθηκαν από τις Αρχές, ή
β) αν δεν πάτε στη συνέντευξη, ή
γ) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης, ή
δ) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της
κράτησης, ή
ε) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να τις
ενημερώσετε, ή
στ) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου, ή
ζ) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και
των στοιχείων επικοινωνίας σας, ή
η) αν δεν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ασύλου εφόσον σας ζητηθεί, ή
θ) αν δεν πάτε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα μετά τη λήξη ισχύος του.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία Ασύλου σταματήσει την εξέταση της αίτησής σας έχετε το
δικαίωμα να ζητήσετε τη συνέχιση της εξέτασής της. Θα πρέπει να πάτε στην Υπηρεσία
Ασύλου για να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η Υπηρεσία δεν έπρεπε να
θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η αίτησή σας. Η Υπηρεσία θα αποφασίσει σχετικά. Αν η
Υπηρεσία απορρίψει την αίτησή σας έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας

•
Την ημέρα που σας έχει ορίσει η Υπηρεσία, θα δώσετε συνέντευξη σε υπάλληλο
της Υπηρεσίας Ασύλου. Θα πρέπει να απαντήσετε με πλήρη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις
του, να καταθέσετε μόνον αληθινά περιστατικά με πληρότητα και να μην αποκρύψετε
κανένα στοιχείο που συνδέεται με την αίτησή σας. Εάν καταθέσετε αναληθή περιστατικά
ή ισχυρισμούς θα επηρεάσετε αρνητικά την κρίση επί της αίτησής σας.
•
Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου θα σας ρωτήσει κατά τη συνέντευξη ιδίως
για τα στοιχεία που αναφέρετε στην αίτησή σας, για τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, για
το πώς ήρθατε στην Ελλάδα, για τους λόγους που φύγατε από τη χώρα καταγωγής σας ή
τη χώρα στην οποία διαμένατε, αν είστε ανιθαγενής, καθώς και για τους λόγους για τους
οποίους δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να επιστρέψετε σε αυτήν. Κατά τη συνέντευξη
μπορείτε να προσθέσετε και όποια άλλα στοιχεία κρίνετε απαραίτητα.
•
Εάν, λόγω γλώσσας, δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο της
Υπηρεσίας Ασύλου στη συνέντευξη θα είναι παρών και διερμηνέας.
•
Στη συνέντευξη μπορείτε να πάτε μαζί με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο (νομικό,
ιατρό, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό).
•
Αυτά που θα πείτε στη συνέντευξη είναι εμπιστευτικά.
•
Η συνέντευξη μπορεί να ηχογραφείται.. Εάν η συνέντευξη δεν ηχογραφηθεί, ο
υπάλληλος θα συντάξει ένα κείμενο (πρακτικό) που θα περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις
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και απαντήσεις της συνέντευξης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε το
κείμενο του πρακτικού με τη βοήθεια του διερμηνέα, να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό
του ή να ζητήσετε να γίνουν διορθώσεις και να το υπογράψετε. Μπορείτε όποτε θέλετε
να πάρετε αντίγραφο του πρακτικού ή της έκθεσης και της ηχητικής καταγραφής της
συνέντευξής σας.
•
Μετά τη συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει να σας χορηγήσει
καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την αίτησή
σας.
•
Όταν εκδοθεί η απόφαση για την αίτησή σας η Υπηρεσία Ασύλου θα σας
ειδοποιήσει για να την παραλάβετε. Θα σας ειδοποιήσει με βάση τα στοιχεία
επικοινωνίας που έχετε δηλώσει είτε με τηλεφώνημα, είτε με επιστολή ή τηλεγράφημα,
είτε με fax, ή e-mail.
•
Η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να σας επιδώσει την απόφαση με τη βοήθεια
διερμηνέα σε γλώσσα που καταλαβαίνετε.

Υποχρεώσεις αιτούντων διεθνή προστασία

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα, έχετε υποχρέωση:
•
Να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να τελειώσει η εξέταση της αίτησής σας.
•
Να συνεργάζεστε με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την αίτησή σας
και την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας.
•
Να πηγαίνετε ο ίδιος στην Υπηρεσία Ασύλου για να ανανεώσετε το δελτίο σας πριν
τη λήξη του και το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη ισχύος του.
•
Να ενημερώνετε την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη διεύθυνση κατοικίας σας και
για τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και για κάθε αλλαγή τους. Η Υπηρεσία Ασύλου θα
στέλνει στη διεύθυνση που δηλώνετε έγγραφα που έχουν σχέση με την αίτησή σας.
•
Να τηρείτε τις προθεσμίες που σας ορίζουν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας
εξέτασης της αίτησής σας.
•
Να αποκαλύπτετε την πραγματική σας οικονομική κατάσταση σε περίπτωση που
απολαμβάνετε παροχές από το Κράτος.
•
Να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις που σας τίθενται σε περίπτωση στέγασής
σας σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο.

Δικαιώματα αιτούντων διεθνή προστασία

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα:
•
Απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να τελειώσει η εξέταση της αίτησή σας.
•
Μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στην χώρα, εκτός εάν στο δελτίο που
έχετε πάρει ορίζεται συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο δεν επιτρέπεται να
κυκλοφορείτε.
•
Αν δεν έχετε στέγη μπορείτε να ζητήσετε να στεγαστείτε σε Κέντρο Φιλοξενίας ή
άλλο χώρο.
•
Έχετε δικαίωμα να εργαστείτε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική
νομοθεσία.
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•
Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι
Έλληνες πολίτες.
•
Έχετε δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον είστε
ανασφάλιστος και άπορος.
•
Τα παιδιά σας έχουν πρόσβαση – και εσείς εάν είστε ανήλικος- στη δωρεάν
δημόσια εκπαίδευση.
•
Έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.
•
Αν είστε άτομο με αναπηρία 67% και άνω, έχετε δικαίωμα να λάβετε επίδομα
αναπηρίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η διαμονή σας σε Κέντρο Φιλοξενίας.
•
Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας.
•
Ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να φέρετε στην Ελλάδα την οικογένειά
σας από τη χώρα καταγωγής σας.

Το δικαίωμα προσφυγής και η εξέταση σε δεύτερο βαθμό

•
Αν η αίτησή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας
και θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε
προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο κλιμάκιο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου
που σας επέδωσε την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που
παραλάβατε.
•
Η προθεσμία αυτή ξεκινάει την επόμενη ημέρα από εκείνη που παραλαμβάνετε την
απόφαση. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο η απόφαση δε σας επιδοθεί η προθεσμία για να
ασκήσετε προσφυγή είναι 60 μέρες από την ημερομηνία λήξης του δελτίου σας ή από την
έκδοση απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.
•
Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από μια Επιτροπή Προσφυγών. Η Επιτροπή
Προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και
δεν σας καλεί σε συνέντευξη. Θα ενημερωθείτε όμως για την ημερομηνία εξέτασης της
προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον
στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Επιτροπή Προσφυγών.
•
Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής σας να παραιτηθείτε
από αυτήν. Πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την
καταθέσατε και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε η προσφυγή σας δεν θα
εξεταστεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου
άλλου τίτλου διαμονής.
•
Η Επιτροπή Προσφυγών μπορεί να θεωρήσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η συνέχιση
της εξέτασης της προσφυγής σας (σιωπηρή ανάκληση) και να διακόψει την εξέτασή της :
α) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που σας
ζητήθηκαν από τις Αρχές, ή
β) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης, ή
γ) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της
κράτησης, ή
δ) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να τις
ενημερώσετε, ή
ε) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου, ή
στ) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και
των στοιχείων επικοινωνίας σας, ή
ζ) αν δεν επικοινωνήσετε με την Αρχή Προσφυγών εφόσον σας ζητηθεί, ή
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η) αν δεν πάτε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη
ημέρα μετά τη λήξη του.
•
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε
συνέντευξη θα ενημερωθείτε το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών
με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο. Ακόμη και αν δεν πάτε στην Επιτροπή Προσφυγών η
προσφυγή σας θα εξεταστεί κανονικά.
•
Η Επιτροπή Προσφυγών θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή
δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την προσφυγή σας.
•
Για την επίδοση της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών ισχύει η ίδια διαδικασία
με αυτήν για την επίδοση της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου.
•
Αν η προσφυγή σας απορριφθεί, ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής
προστασίας ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε
αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο
ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα.

Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:
•
Ο αιτών διεθνή προστασία δεν κρατείται για μόνο το λόγο ότι εισήλθε και
παραμένει παράνομα στη χώρα.
•
Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε επειδή τελέσατε
ποινικό αδίκημα θα παραμείνετε υπό κράτηση.
•
Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε γιατί μπήκατε
παράνομα στη χώρα ή γιατί εκκρεμεί η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, μπορεί, εφόσον
η Αστυνομία κρίνει ότι δεν μπορούν στην περίπτωσή σας να ισχύσουν άλλα μέτρα, να
παραμείνετε υπό κράτηση:
α. για τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας ή της καταγωγής σας, ή
β. προκειμένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτηση
διεθνούς προστασίας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη,
ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής,
γ. όταν τεκμηριώνεται ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι ο αιτών υποβάλει
αίτηση διεθνούς προστασίας, προκειμένου να καθυστερήσει απλώς ή να εμποδίσει την
εκτέλεση απόφασης επιστροφής
δ. εφόσον συνιστάτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη
ε. όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφυγής, κατά τη έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
604/2013, και προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς
σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό.
•
Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να αποφασίσει την κράτησή σας ακόμη και αν δεν
είστε κρατούμενος, κατ’ εξαίρεση και εφόσον θεωρεί ότι δεν μπορούν να ισχύσουν άλλα
μέτρα εκτός της κράτησης, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
•
Η κράτησή σας μπορεί διαρκέσει από 45 ημέρες έως 18 μήνες ανάλογα με το λόγο
κράτησής σας.
•
Για την κράτηση σας αποφασίζει ο Αστυνομικός Διευθυντής που θα πρέπει στην
απόφασή του να εξηγεί αναλυτικά γιατί αποφασίστηκε η κράτηση σας.
•
Κατά της απόφασης κράτησης έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις ενώπιον
του Προέδρου ή του αρμόδιου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην Περιφέρεια
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του οποίου κρατείστε.
•
Εάν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία πρέπει να σας χορηγηθεί την
ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος, εφόσον εκκρεμεί ακόμα η εξέταση της αίτησής σας.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάτε μέσα σε 10 μέρες σε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για
να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας και να σας χορηγηθεί δελτίο σε περίπτωση που
αυτό δεν έχει ήδη γίνει.

Νέα ουσιώδη στοιχεία για την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας

•
Εάν προκύψουν νέα σημαντικά στοιχεία είτε μετά την απόρριψη της προσφυγής
σας, είτε μετά την απόρριψη της αίτησής σας διεθνούς προστασίας και αφού πέρασε
η προθεσμία που μπορούσατε να καταθέσετε προσφυγή, μπορείτε να υποβάλετε νέα
αίτηση (μεταγενέστερη).
•
Πρέπει να υποβάλετε τη μεταγενέστερη αίτηση σε κάποιο Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου ή σε κλιμάκιο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας
την απόφαση που απέρριψε την αρχική σας αίτηση και να καταθέσετε γραπτώς τα νέα
σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν. Μετά την κατάθεση της μεταγενέστερης αίτησης δεν
θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.
•
Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει τα νέα στοιχεία που θα καταθέσετε και θα
αποφασίσει εάν είναι σημαντικά για την αίτηση διεθνούς προστασίας.
•
Εάν η Υπηρεσία απορρίψει τη μεταγενέστερη αίτησή σας μπορείτε να ασκήσετε
προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.
Η προθεσμία αυτή ξεκινάει την επόμενη ημέρα από εκείνη που παραλαμβάνετε την
απόφαση.
•
Μόνο εάν γίνει δεκτή η μεταγενέστερη αίτησή σας θα σας χορηγηθεί δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία και θα συνεχιστεί η εξέτασή της αίτησής σας από την
Υπηρεσία Ασύλου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι απαγορεύεται να εισέρχονται στους χώρους της
Υπηρεσίας Ασύλου: όπλα, αιχμηρά ή άλλα αντικείμενα που δύναται να χρησιμοποιηθούν για να
προκαλέσουν τραυματισμό, εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες, χημικές και τοξικές ουσίες.
Επίσης, θα απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που κρατάνε αποσκευές ή τσάντες, με εξαίρεση
χαρτοφύλακες και μικρές τσάντες χειρός.
Η χρήση κινητών τηλεφώνων θα περιορίζεται μόνο στους εξωτερικούς χώρους της Υπηρεσίας
Ασύλου, ενώ θα απαγορεύεται κάθε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο εντός και εκτός των χώρων της
Υπηρεσίας Ασύλου.
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