
 

 

1 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟ 

Η  Υπθρεςία Αςφλου κα δζχεται μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ αιτιςεισ αναφορικά με 

τισ εξισ ενζργειεσ: 

 Αίτθςθ αλλαγισ βαςικών ςτοιχείων 

 Αίτθςθ αλλαγισ ςτοιχείων επικοινωνίασ (τθλζφωνο/ διεφκυνςθ) 

 Αίτθςθ αναβολισ ι επίςπευςθσ τθσ προγραμματιςμζνθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ 

 Αίτθςθ κατάκεςθσ ςυμπλθρωματικών εγγράφων 

 Αίτθςθ χοριγθςθσ αντιγράφων του φακζλου 

 Αίτθςθ διαχωριςμοφ φακζλων 

 Αίτθςθ βεβαίωςθσ κατάςταςθσ αιτιματοσ (για το ςτάδιο κατά το οποίο εκκρεμεί θ 

διαδικαςία ι κατόπιν αλλαγισ ςτοιχείων ταυτότθτασ ι λόγω λιξθσ προθγοφμενθσ 

ΑΔΕΤ ι για απώλεια ι κλοπι) 

 Αίτθςθ για νομικι ςυνδρομι 

Από τθν ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου κα επιλζξετε το είδοσ τθσ αίτθςθσ ςτθ γλώςςα 

που επικυμείτε να κατακζςετε τθν αίτθςθ (http://asylo.gov.gr/). Η αίτθςθ κα υποβλθκεί ςτο 

Γραφείο Αςφλου του τόπου κατοικίασ ςασ. Τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του αρμόδιου 

Γραφείου όπου κα πρζπει να ςτείλετε τθν αίτθςι ςασ, κα τθν βρείτε επίςθσ ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου (http://asylo.gov.gr/?page_id=83). 

Θα μπορείτε να αποκθκεφςετε ςτον υπολογιςτι/τθλζφωνο ςασ  τθν θλεκτρονικι αίτθςθ 

ώςτε να μπορείτε να τθν επεξεργαςτείτε ι/και  να τθν εκτυπώςετε.  

τθν αίτθςθ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία (αρικμό υπόκεςθσ 

και  αρικμό ατομικοφ φακζλου, επϊνυμο και όνομα με λατινικοφσ χαρακτιρεσ) εντόσ του 

πλαιςίου που υπάρχει ςτθν αίτθςθ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ταυτοποίθςι ςασ από τθν 

Τπθρεςία. Συμπλθρώςτε επίςθσ το τθλζφωνο επικοινωνίασ ςασ, ώςτε να μποροφμε να 

επικοινωνιςουμε μαηί ςασ εάν χρειαςτεί, για ηθτιματα που αφοροφν τθν αίτθςι ςασ, 

κακώσ και τθν διεφκυνςθ του θλεκτρονικοφ ςασ ταχυδρομείου, ςτο οποίο κα λαμβάνετε 

ενθμερώςεισ για τθν πορεία του αιτιματόσ ςασ. Η διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

κα πρζπει να αποτελείται από λατινικοφσ χαρακτιρεσ. Τα ςτοιχεία ςασ κα τα 

ςυμπλθρϊνετε ακριβϊσ όπωσ αναγράφονται ςτο Δελτίο Αιτοφντοσ Διεκνι Προςταςία 

που ςασ ζχει χορθγθκεί από τθν Τπθρεςία.  

http://asylo.gov.gr/
http://asylo.gov.gr/?page_id=83
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Στθ ςυνζχεια κα ςυμπλθρώνετε τθν αίτθςθ είτε επιλζγοντασ τθν κατάλλθλθ απάντθςθ από 

τισ εμφανιηόμενεσ λίςτεσ απαντιςεων, είτε πλθκτρολογώντασ τθν κατάλλθλθ απάντθςθ ςτο 

ειδικό πλαίςιο.  

Όπου βλζπετε το πλαίςιο με το μαφρο βελάκι, κα πατάτε το βζλοσ ώςτε να εμφανίηονται οι 

επιλογζσ και να επιλζγετε τθν κατάλλθλθ. 

 

Ενώ όπου βλζπετε τα παρακάτω πλαίςια, κα πατάτε εντόσ του πλαιςίου και κα 

πλθκτρολογείτε τθν απάντθςι ςασ. 
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 Μόλισ ολοκλθρϊςετε τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςισ ςασ, κα τθν εκτυπϊςετε, κα τθν 

υπογράψετε και κα τθν ςκανάρετε και κα τθν αποκθκεφςετε ςε μορφι PDF ςε κλίμακα 

γκρι (greyscale) και ςε ευκρινι κατάςταςθ με τθν κάτωκι ονομαςία: 

Για αίτθςθ αλλαγισ βαςικών ςτοιχείων, το αρχείο PDF κα ζχει τθν ονομαςία 

AitisiAllagisVasikwnStoixeiwn 

Για αίτθςθ αλλαγισ ςτοιχείων επικοινωνίασ (τθλζφωνο/ διεφκυνςθ) το αρχείο PDF κα ζχει 

τθν ονομαςία AitisiAllagisStoixeiwnEpikoinwnias 

Για τθν αίτθςθ αναβολισ τθσ προγραμματιςμζνθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ το αρχείο PDF 

κα ζχει τθν ονομαςία AitisiAnavolis ενώ για αίτθςθ επίςπευςθσ τθσ ςυνζντευξθσ 

AitisiEpispeusis 

Για τθν αίτθςθ κατάκεςθσ ςυμπλθρωματικών εγγράφων το αρχείο PDF κα ζχει τθν 

ονομαςία KatathesiEggrafwn 

Για τθν αίτθςθ διαχωριςμοφ φακζλων το αρχείο PDF κα ζχει τθν ονομαςία 

AitisiDiaxwrismouFakelwvn 

Για τθν αίτθςθ βεβαίωςθσ κατάςταςθσ αιτιματοσ AitisiVevaiwsisKatastasis 

Για τθν αίτθςθ χοριγθςθσ αντιγράφων του φακζλου AitisiAntigrafwvn 

Για τθν αίτθςθ νομικισ ςυνδρομισ AitisiNomikiSindromi 

Αναφορικά με τθν αίτθςθ αντιγράφων φακζλου, ςασ ενθμερώνουμε ότι για λόγουσ 

προςταςίασ των δεδομζνων ςασ δεν αποςτζλλουμε με θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

αντίγραφα φακζλου και ςυνεπώσ κα πρζπει να προςζλκετε ςτθν Υπθρεςία κατόπιν 

ραντεβοφ προκειμζνου να τα παραλάβετε. Εάν ζχετε δικθγόρο, μποροφμε να τα ςτείλουμε 

ςτθν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του δικθγόρου ςασ, αφοφ μασ αποςτείλει 

ταχυδρομικά τθν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο τθσ ταυτότθτασ δικθγόρου και τθν 

πρωτότυπθ εξουςιοδότθςι ςασ προσ εκείνο με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςασ. 

Σα ζγγραφα που επικυμείτε να κατακζςετε ςτθν Τπθρεςία μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου  κα πρζπει να είναι ςε μορφι PDF επίςθσ ςε κλίμακα γκρι (greyscale) και 

ςε ευκρινι κατάςταςθ ϊςτε να είναι δυνατι θ ανάγνωςι τουσ. Θα πρζπει να ονοματίηετε 

με λατινικοφσ χαρακτιρεσ το ζγγραφο που επικυμείτε να κατακζςετε δθλϊνοντασ το 

περιεχόμενο του (π.χ. πιςτοποιθτικό γάμου ι οικογενειακό βιβλιάριο).  

Επιςθμαίνεται, πωσ κατά τθν επόμενθ προςζλευςι ςασ ςτθν Τπθρεςία κα πρζπει να 

ζχετε μαηί ςασ και τυχόν ζγγραφα που ζχετε ιδθ αποςτείλει θλεκτρονικά (τα πρωτότυπα 
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εφόςον είναι ςτθν κατοχι ςασ) και τα οποία κα ςασ ηθτοφνται από τον αρμόδιο 

υπάλλθλο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςισ ςασ.  

Τζλοσ, κα αποςτείλετε τθν αίτθςθ με τα ςυνοδευτικά ζγγραφα ςτθν διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του αρμόδιου γραφείου ειςάγοντασ υποχρεωτικά ςτο κζμα τθ 

λζξθ «Aitisi» και τον αρικμό τθσ υπόκεςθσ αςφλου ςασ. Αιτιςεισ που υποβάλλονται από 

δικθγόρουσ ι ςυμβοφλουσ των αιτοφντων πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφονται από 

ςχετικι εξουςιοδότθςθ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 


