υχνζσ ερωτιςεισ – Ραντεβοφ για καταγραφι (και προ-καταγραφι)
Ποια είναι θ διαδικαςία αν προκαταγράφθκα μζςω Skype;
Aν προκαταγραφικατε μζςω Skype, ενθμερϊνεςτε για τθν θμερομθνία τθσ πλιρουσ
καταγραφισ και μπορείτε να παραλάβετε το δελτίο αιτοφντοσ άςυλο τθσ προ-καταγραφισ
από το γραφείο αςφλου όπου ζχετε το ραντεβοφ για τθν πλιρθ καταγραφι, μία θμζρα μετά
από τθν προ-καταγραφι ςασ μζςω Skype.
Σί κα ςυμβεί αν χάςω το ραντεβοφ μου;
Εάν χάςετε ι παραλείψετε το ραντεβοφ ςασ, το αίτθμά ςασ αναςτζλλεται και πρζπει να
αρχίςετε εκ νζου τθν όλθ διαδικαςία από τθν αρχι. Θα πρζπει να καλζςετε τθν Υπθρεςία
Αςφλου μζςω Skype και να κανονίςετε ζνα νζο ραντεβοφ καταγραφισ. Αυτό κα οριςτεί για
μετά τον Μάρτιο του 2017.
Μετά από τθν πλιρθ καταγραφι, μπορώ να κρατιςω το Δελτίο Αιτοφντοσ Άςυλο που
μου δόκθκε ςτθ διαδικαςία τθσ προ-καταγραφισ;
Όχι. Το Δελτίο Αιτοφντοσ Άςυλο τθσ προ-καταγραφισ αντικακίςταται από ζνα δελτίο
πλιρουσ καταγραφισ που εκδίδει θ Υπθρεςία Αςφλου. Αυτό εκδίδεται για κάκε άτομο που
ζχει προβεί ςτθν πλιρθ καταγραφι και είναι το Δελτίο Αιτοφντοσ Διεκνοφσ Προςταςίασ που
αναγράφει τον αρικμό υπόκεςθσ και όχι τον αρικμό καταγραφισ. Το δελτίο αυτό
περιλαμβάνει επίςθσ τθν θμερομθνία του ραντεβοφ ςασ για τθν ςυνζντευξθ εξζταςθσ του
αιτιματοσ αςφλου.
Ο γείτονάσ μου, που ζφκαςε αργότερα από εμζνα, πιρε ραντεβοφ πολφ νωρίτερα. Γιατί;
Ποια είναι τα κριτιρια προτεραιότθτασ;
Τα ραντεβοφ προγραμματίηονται αυτόματα, μζςω υπολογιςτι, ενϊ τζςςερα κριτιρια
λαμβάνονται υπ’ όψιν: α) αν ο αιτϊν ανικει ςε ευάλωτθ ομάδα, β) θμερομθνία άφιξθσ ςτθ
χϊρα, ςφμφωνα με τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςτο ςθμείωμα τθσ αςτυνομίασ, γ) θ
διακεςιμότθτα διερμθνείασ , δ) θ διακεςιμότθτα προςωπικοφ καταγραφισ.
Δόκθκαν ραντεβοφ για τθν πλιρθ καταγραφι ςε μζνα και ςε μζλθ τθσ οικογζνειάσ μου
αλλά ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ. Σι ςθμαίνει αυτό; Πρζπει να αρνθκώ τθν καταγραφι
για να μπορζςω να κάνω πλιρθ καταγραφι τθν ίδια μζρα με τθν οικογζνειά μου;
Ζχει καταβλθκεί κάκε προςπάκεια για να διαςφαλιςτεί ότι ολόκλθρθ θ οικογζνεια κα
καταγράφεται τθν ίδια μζρα. Ωςτόςο, αυτό μπορεί να μθν είναι πάντα εφικτό, λόγω
διαφόρων παραγόντων, παραδείγματοσ χάρθ τθ διακεςιμότθτα διερμθνζων.
Η καταγραφι ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ ΔΕΝ ςθμαίνει ότι τα αιτιματά ςασ κα
εξεταςτοφν ξεχωριςτά. Το γεγονόσ ότι ζχετε ραντεβοφ ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ από τα
άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ ςθμαίνει μόνο ότι πρζπει να παρουςιαςτείτε για τθν πλιρθ
καταγραφι ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ και αυτό κα απαιτιςει πρόςκετθ μετακίνθςθ.
Εάν ζχετε ραντεβοφ ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ από άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ,
παρακαλοφμε φροντίςτε να ςυνοδεφςετε τα τυχόν ανιλικα παιδιά ςασ ςτθν Υπθρεςία
Αςφλου. Τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ που κα προβοφν ςε πλιρθ καταγραφι ςε
μεταγενζςτερθ θμερομθνία πρζπει να ενθμερϊςουν τουσ υπαλλιλουσ καταγραφισ για τον
Αρικμό ΤΠΟΘΕΗ τθσ υπόλοιπθσ οικογζνειασ.
Εάν χάςετε/παραλείψετε το ραντεβοφ, κα πρζπει να αρχίςετε εκ νζου τθν όλθ διαδικαςία,
καλϊντασ το Skype για προ-καταγραφι. Αυτό γίνεται γιατί όλα τα ραντεβοφ για πλιρθ

καταγραφι ζχουν ιδθ κλειςτεί από άλλουσ αιτοφντεσ άςυλο που ζχουν προβεί ςε προκαταγραφι.
Άτομα τα οποία παρουςίαςαν προβλιματα υγείασ ι βρζκθκαν ςε ςυνκικεσ
ευαλωτότθτασ μετά από τθν θμερομθνία τθσ προ-καταγραφισ, πώσ μποροφν να
ενθμερώςουν τθν Τπθρεςία Αςφλου για να τουσ δοκεί προτεραιότθτα;
Κατά τον προγραμματιςμό των ραντεβοφ, τζςςερισ παράγοντεσ ελιφκθςαν υπ’ όψιν –
α) Αν ο αιτϊν ανικει ςε ευάλωτθ ομάδα, β) Ημερομθνία άφιξθσ ςτθν Ελλάδα,
γ) Γλϊςςα/διακεςιμότθτα διερμθνζα, δ) Διακεςιμότθτα προςωπικοφ καταγραφισ ςτο
ςυγκεκριμζνο γραφείο αςφλου. Συνεπϊσ το εάν ανικετε ςε ευάλωτθ ομάδα είχε ιδθ
κεωρθκεί ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα κατά τον προγραμματιςμό των ραντεβοφ.
Εάν ςυντρζχουν ζκτακτεσ ςυνκικεσ (όπωσ προβλιματα υγείασ) που ζχουν επθρεάςει
ςθμαντικά το κακεςτϊσ ευαλωτότθτάσ ςασ από τθν ςτιγμι τθσ διαδικαςίασ τθσ προκαταγραφισ, πρζπει να ςυμβουλευκείτε τουσ κατάλλθλουσ φορείσ που παρζχουν
ανκρωπιςτικι βοικεια ςτο κζντρο υποδοχισ ι τθν περιοχι που βρίςκεςτε. Κατά τθ
διάρκεια του ραντεβοφ για τθν πλιρθ καταγραφι πρζπει να ενθμερϊςετε τθν Υπθρεςία
Αςφλου ςχετικά με το εάν αντιμετωπίηετε ςυνκικεσ αυξθμζνθσ ευαλωτότθτασ. Ωςτόςο,
κάκε περίπτωςθ αντιμετωπίηεται αυςτθρά ςε ατομικι βάςθ. Γενικά, δεν γίνεται εκ νζου
προγραμματιςμόσ των ραντεβοφ.
Σι είναι ο Αρικμόσ Απλισ Καταγραφισ και τι είναι ο Αρικμόσ Τπόκεςθσ;
Ο Αρικμόσ Απλισ Καταγραφισ είναι ο αρικμόσ ποφ είναι τυπωμζνοσ ςτο δελτίο αιτοφντοσ
άςυλο που ςασ δόκθκε όταν κάνατε τθν προ-καταγραφι.
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Ο Αρικμόσ Υπόκεςθσ είναι ο αρικμόσ που είναι τυπωμζνοσ ςτο δελτίο αιτοφντοσ άςυλο,
που ςασ δόκθκε όταν κάνατε τθν πλιρθ καταγραφι.

Μπορώ να φφγω για κάποια άλλθ χώρα αφοφ κάνω τθν προ-καταγραφι ςτθν Ελλάδα;
Μπορώ να κάνω πλιρθ καταγραφι κατά τθν επιςτροφι μου, ςε περίπτωςθ που θ τρίτθ
χώρα με ςτείλει πίςω;
Μετά από τθν προ-καταγραφι ςασ και μζχρι να εξεταςτεί πλιρωσ το αίτθμά ςασ και να
γίνει θ όλθ διαδικαςία, πρζπει να παραμείνετε ςτθν Ελλάδα. Θεωρείςτε αιτϊν άςυλο και με
αυτό το κακεςτϊσ ζχετε τα ίδια δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ όςον αφορά τα ταξίδια όπωσ
και ζνασ αιτϊν άςυλο που ζχει προβεί ςε πλιρθ καταγραφι.
Σι κα ςυμβεί εάν το δελτίο προ-καταγραφισ που μου δόκθκε υποςτεί ηθμιά;
Μπορείτε να παρουςιαςτείτε ςτο ραντεβοφ για πλιρθ καταγραφι ζςτω και με
κατεςτραμμζνο δελτίο προ-καταγραφισ. Θα γίνει θ πλιρθσ καταγραφι ςασ και κα ςασ
δοκεί το Δελτίο Αιτοφντοσ Διεκνοφσ Προςταςίασ. Όςοι ζχουν Δελτίο Αιτοφντοσ Άςυλο που
ζχει υποςτεί ηθμιά, μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτθν Υπθρεςία Αςφλου πριν από τθν
προκακοριςμζνθ θμερομθνία του ραντεβοφ τουσ και να ηθτιςουν τθν αντικατάςταςθ του
δελτίου τουσ.
Εάν χάςετε ι παραλείψετε το ραντεβοφ ςασ, κα πρζπει να αρχίςετε εκ νζου τθν όλθ
διαδικαςία από τθν αρχι. Θα πρζπει να καλζςετε τθν Υπθρεςία Αςφλου μζςω Skype και να
κανονίςετε ζνα νζο ραντεβοφ για προ-καταγραφι. Αυτό κα οριςτεί για μετά τον Μάρτιο
του 2017.
Σι μπορώ να κάνω αν χάςω το Δελτίο Αιτοφντοσ Διεκνοφσ Προςταςίασ (δελτίο αιτοφντοσ
άςυλο);
Αν χάςετε το δελτίο ςασ, πρζπει να πάτε ςτο Γραφείο Αςφλου που εξζδωςε το δελτίο και να
ενθμερϊςετε το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου ότι χάςατε το δελτίο ςασ. Αυτό αφορά
μόνο τθν ενδοχϊρα. Θα ςασ δοκεί μια βεβαίωςθ για να μπορζςετε να πάτε ςτθν Αςτυνομία
και να δθλϊςετε τθν απϊλεια ι κλοπι του δελτίου ςασ. Η αςτυνομία κα ςασ δϊςει ζνα
ςθμείωμα, το οποίο πρζπει να προςκομίςετε ςτθν Υπθρεςία Αςφλου για να εκδϊςει δελτίο
αντικατάςταςθσ. Η διαδικαςία για τθν ζκδοςθ νζου δελτίου κα διαρκζςει τουλάχιςτον δφο
μινεσ. Στο διάςτθμα αυτό κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ και τα δφο ζγγραφα – το ςθμείωμα
τθσ Αςτυνομίασ και τθ βεβαίωςθ που ςασ ζδωςε θ Υπθρεςία Αςφλου.
Η ςφνκεςθ τθσ οικογζνειάσ μου άλλαξε από τθν θμζρα τθσ προ-καταγραφισ (ζχουμε ζνα
νεογζννθτο/κάποιοσ ζφυγε, κλπ.). Πώσ μπορώ να ενθμερώςω ςχετικά τθν Τπθρεςία
Αςφλου;
Αν το παιδί ςασ γεννικθκε μετά από τθν θμερομθνία τθσ προ-καταγραφισ, πρζπει να
φζρετε το νεογζννθτο μαηί με το πιςτοποιθτικό γζννθςισ του ςτο ραντεβοφ για πλιρθ
καταγραφι. Ζτςι το παιδί κα καταγραφεί πλιρωσ και κα του δοκεί Δελτίο Αιτοφντοσ
Διεκνοφσ Προςταςίασ (δελτίο αιτοφντοσ άςυλο).
Κατά τθν προ-καταγραφι καταγράφθκα ωσ ανιλικοσ, αλλά εν τω μεταξφ ενθλικιώκθκα –
κα ζχω τα ίδια δικαιώματα;
Η θλικία ςασ δεν κακορίηει άμεςα οφτε αλλάηει τα δικαιϊματά ςασ ι το κακεςτϊσ ςασ
ςχετικά με το αν δικαιοφςκε άςυλο ι μετεγκατάςταςθ (αν ιδθ δικαιοφςκε). Θα επθρεάςει
το κακεςτϊσ ςασ αν επικυμείτε να υποβάλλετε αίτθμα για οικογενειακι επανζνωςθ και εφ’
όςον δεν είςτε πλζον ανιλικοσ κατά τθ ςτιγμι τθσ πλιρουσ καταγραφισ. Ωςτόςο
παραμζνει ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ άλλθσ χϊρασ που εξετάηει τθν υπόκεςι ςασ για
οικογενειακι επανζνωςθ.
Είμαι ανιλικοσ, κα υποβλθκώ ςε λεπτομερι εξζταςθ για να κακοριςτεί θ θλικία μου κατά
τθ διαδικαςία τθσ πλιρουσ καταγραφισ;
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Στθ διαδικαςία τθσ πλιρουσ καταγραφισ κα ςασ ηθτθκεί να δθλϊςετε και να
επιβεβαιϊςετε τθν θμερομθνία γζννθςισ ςασ. Αν δϊςετε αναλθκι θμερομθνία γζννθςθσ,
αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν αξιοπιςτία του αιτιματόσ ςασ. Συνεπϊσ, πρζπει πάντα να
είςτε ειλικρινισ ςχετικά με τθν θλικία ςασ.
Αν ζνα άτομο είναι θλικίασ 65 ετών ι μεγαλφτεροσ/θ, μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτθν
ίδια υπόκεςθ με τα ενιλικα παιδιά του;
Μόνο μζλθ πυρθνικϊν οικογενειϊν (πατζρασ, μθτζρα και ανιλικα τζκνα) μποροφν να
περιλθφκοφν ςτθν ίδια υπόκεςθ αςφλου. Τα θλικιωμζνα μζλθ των οικογενειϊν, κακϊσ και
τα ενιλικα παιδιά κα ζχουν ξεχωριςτι υπόκεςθ αςφλου, θ οποία κα ςυνδζεται με τθν
υπόκεςθ των ςυγγενϊν τουσ.
Θα πάρουν τα δακτυλικά μου αποτυπώματα κατά τθ διαδικαςία τθσ πλιρουσ
καταγραφισ; Σι κα ςυμβεί με τα δακτυλικά αποτυπώματα αν προςπακιςω να πάω ςε
άλλθ χώρα;
Αν κατά τθν είςοδο ςτθν Ελλάδα ςασ πιραν τα δακτυλικά αποτυπϊματα, αυτά ζχουν
καταχωρθκεί ιδθ ςτθ Βάςθ Δεδομζνων Eurodac, άρα δεν ζχει ςθμαςία αν ςασ τα
ξαναπάρουν κατά τθ διάρκεια του ραντεβοφ για πλιρθ καταγραφι.
Αν δεν δϊςετε τα δακτυλικά ςασ αποτυπϊματα όπωσ είςτε υποχρεωμζνοσ, δεν κα γίνει θ
καταγραφι του αιτιματόσ ςασ, ςυνεπϊσ θ εξζταςθ του αιτιματόσ ςασ κα διακοπεί και δεν
κα ζχετε δικαίωμα ςε Δελτίο Αιτοφντοσ Διεκνοφσ Προςταςίασ.
Γιατί μου ηθτοφνται τα δακτυλικά αποτυπώματα;
Η λιψθ δακτυλικϊν αποτυπωμάτων αποτελεί υποχρεωτικό ςτάδιο των διαδικαςιϊν
αςφλου ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζτςι όλεσ οι χϊρεσ γνωρίηουν ποια ιταν
θ πρϊτθ χϊρα ειςόδου ςασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Ποιοσ μπορεί να κάνει αίτθμα για οικογενειακι επανζνωςθ;
Ενιλικοι (άνω των 18 ετϊν) οι οποίοι ζχουν ζνα μζλοσ πυρθνικισ οικογζνειασ το οποίο
διαμζνει νόμιμα ςε άλλθ Ευρωπαϊκι χϊρα (θ πυρθνικι οικογζνεια αποτελείται από τον
ςφηυγο, τθ ςφηυγο και τα ανιλικα παιδιά). Σε αυτι τθν περίπτωςθ μπορείτε να αιτθκείτε να
ηιςετε με τον/τθν ςφηυγο ι το παιδί ςασ που είναι ακόμθ ανιλικο, εάν διαμζνουν νόμιμα
ςε μία άλλθ Ευρωπαϊκι χϊρα. Εάν είςτε παιδί και ταξιδεφετε χωρίσ τουσ γονείσ ςασ ι χωρίσ
νόμιμο κθδεμόνα, μπορείτε να ηθτιςετε επανζνωςθ με τθν μθτζρα/τον πατζρα, τθν
αδελφι/τον αδελφό, τθ κεία/το κείο ι τθ γιαγιά/τον παπποφ ςασ.
Ποια είναι τα επόμενα βιματα για τισ υποκζςεισ μετεγκατάςταςθσ μετά από τθν πλιρθ
καταγραφι;
Η Υπθρεςία Αςφλου κα εξετάςει το αίτθμά ςασ, και αν είςτε επιλζξιμοσ/θ για το πρόγραμμα
μετεγκατάςταςθσ τθσ ΕΕ, το αίτθμά ςασ κα αποςταλεί ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ τθσ ΕΕ για
εξζταςθ. Εάν το αίτθμά ςασ για μετεγκατάςταςθ γίνει αποδεκτό, κα ενθμερωκείτε για τον
προοριςμό, το κατάλυμα και τισ λεπτομζρειεσ τθσ μεταφοράσ ςασ. Σε όςουσ δικαιοφνται να
υπαχκοφν ςτο πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ τθσ ΕΕ, μετά από τθ διαδικαςία τθσ πλιρουσ
καταγραφισ κα προςφερκεί προςωρινό κατάλυμα πριν φφγουν από τθν Ελλάδα.
Ποιεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ των υποκζςεων Οικογενειακισ Επανζνωςθσ (Κανονιςμόσ
Δουβλίνου) και εκείνων των υπθκόων που δικαιοφνται Μετεγκατάςταςθ;
H οικογενειακι επανζνωςθ είναι διακζςιμθ μόνο για μζλθ μιασ πυρθνικισ οικογζνειασ
(ςφηυγοσ και ανιλικα παιδιά), όπου τα αιτιματα αςφλου όλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ
κα εξεταςκοφν από το ίδιο κράτοσ μζλοσ. Οι υποψιφιοι για μετεγκατάςταςθ μεταφζρονται

4

ςε άλλο κράτοσ μζλοσ για τθν εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου που ζχουν υποβάλει, αλλά
δεν ζχουν τθ δυνατότθτα επιλογισ τθσ χϊρασ ςτθν οποία κα μετεγκαταςτακοφν.
Σι είναι το Fast Track *διαδικαςία ταχείασ αναγνώριςθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ+ για τθ
υρία;
Το Fast Track για τθ Συρία αφορά μόνο τουσ υπθκόουσ τθσ Συρίασ και τουσ Παλαιςτίνιουσ
από τθ Συρία που επικυμοφν να ηθτιςουν άςυλο ςτθν Ελλάδα. Εάν δεν ζχετε
προκαταγραφεί και επικυμείτε να ηθτιςετε άςυλο ςτθν Ελλάδα, κα πρζπει να κλείςετε
ραντεβοφ μζςω Skype για το Fast-Track για τθ Συρία. Για να μπορζςετε να κλείςετε
ραντεβοφ μζςω Skype πρζπει να ζχετε Συριακό διαβατιριο (εάν είςτε Παλαιςτίνιοσ από τθ
Συρία, πρζπει να ζχετε Ταξιδιωτικό Ζγγραφο για Παλαιςτίνιουσ Πρόςφυγεσ το οποίο να ζχει
εκδοκεί από τθ Συρία). Όςοι Σφροι υπικοοι προκαταγράφθκαν μζςω τθσ άςκθςθσ προκαταγραφισ κατά τον Ιοφνιο και Ιοφλιο και οι οποίοι δεν δικαιοφνται επανεγκατάςταςθ
επειδι ειςιλκαν ςτθν Ελλάδα μετά από τθν 20θ Μαρτίου 2016, κα παραπεμφκοφν ςτθ
διαδικαςία fast track για τθ Συρία, το οποίο ςθμαίνει ότι κανονικά κα λάβουν πολφ
γριγορα κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα.
Σι ζγγραφα κα μου δοκοφν εφ’ όςον μου χορθγθκεί άςυλο ςτθν Ελλάδα; Ποια είναι τα
δικαιώματά μου;
Αφοφ ςασ χορθγθκεί κακεςτϊσ διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα, κα ςασ δοκεί Άδεια
Παραμονισ που κα ιςχφει για τρία χρόνια και θ οποία μπορεί να ανανεωκεί. Ζχετε το
δικαίωμα να υποβάλλετε αίτθμα για ταξιδιωτικά Ζγγραφα. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για
όλα τα δικαιϊματα των δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ μπορείτε να βρείτε ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου: http://asylo.gov.gr/en/?page_id=471
Σι κα ςυμβεί αν το αίτθμά μου για οικογενειακι επανζνωςθ απορριφκεί από τθ χώρα
όπου ηει το άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ μου;
Αν θ χϊρα προοριςμοφ αρνθκεί το αίτθμά ςασ για οικογενειακι επανζνωςθ, μπορείτε να
παραμείνετε ςτθν Ελλάδα ενϊ εξετάηεται το αίτθμα αςφλου ςασ.
Πόςο είναι το διάςτθμα παραμονισ ςτθν Ελλάδα ανάμεςα ςτθν καταγραφι και τθν
οικογενειακι επανζνωςθ;
Το χρονικό διάςτθμα εξαρτάται από τθν κάκε υπόκεςθ, κακϊσ και από τισ αρχζσ ςτθ χϊρα
προοριςμοφ. Θα διαρκζςει ςίγουρα κάποιουσ μινεσ.
Πόςο είναι το διάςτθμα παραμονισ ςτθν Ελλάδα ανάμεςα ςτθν καταγραφι και τθν
μετεγκατάςταςθ ςε άλλθ Ευρωπαϊκι χώρα;
Το χρονικό διάςτθμα εξαρτάται από τθν κάκε υπόκεςθ, κακϊσ και από τισ αρχζσ ςτθ χϊρα
προοριςμοφ. Θα διαρκζςει ςίγουρα κάποιουσ μινεσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία αςφλου ςτθν Ελλάδα, δείτε εδϊ
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=62
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν οικογενειακι επανζνωςθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό του
Δουβλίνου III, δείτε εδϊ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=81
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ, δείτε εδϊ
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2015/11/RELOCATION_EN.pdf
Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ δικαιοφχουσ αςφλου/διεκνοφσ προςταςίασ ςτθν Ελλάδα,
δείτε εδϊ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=471
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