
 

 

 
         

Συνοπτική Παρουσίαση της Διαδικασίας Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα 

Αιτών διεθνή προστασία είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος 

καταθέτει αίτηση διεθνούς προστασίας ενώπιον των Περιφερειακών Γραφείων ή 

Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου ή σε Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου που 

βρίσκονται σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο αιτών διεθνή προστασία 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».1 

 

Αίτηση διεθνούς προστασίας: Πού και πώς θα την υποβάλετε 

• Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, οι οποίες διενεργούν 

αμέσως πλήρη καταγραφή. Οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής είναι τα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή Κλιμάκια της Υπηρεσίας και τα 

Κινητά Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου 

• Αν έχετε εισέλθει στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις ή διαμένετε στην 

Ελλάδα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις θα μεταφερθείτε σε Κέντρο Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης, και εφόσον δεν έχετε έγγραφο δημόσιας αρχής που να 

αποδεικνύει την ιθαγένεια και την ταυτότητά σας, θα υποβληθείτε σε 

διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, προκειμένου 

να υποβάλλετε αίτηση διεθνούς προστασίας  θα παραπεμφθείτε στο κατά τόπον 

αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, Κλιμάκιο του οποίο μπορεί να 

λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο οποίο διαμένετε. Θα 

παραμείνετε υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου για όσο χρόνο 

διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησής σας, εφόσον αυτό το διάστημα δεν 

υπερβαίνει τις εικοσιπέντε (25) ημέρες.  

• Η αίτηση Διεθνούς Προστασίας κατατίθεται αυτοπροσώπως. Εν τούτοις, η 

αίτηση μπορεί πλέον να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής 

αυτοκαταγραφής.   

 
1  Οι χώρες που εφαρμόζουν τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ» είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, 
Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. 



 

 

 
         

• 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 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 αρμόδιο Εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας θα σας ορίσει 

έναν 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 Επίτροπος 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. 

- δεν πρέπει να πλαστικοποιείται 

- πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση 

- δεν πρέπει να χαθεί, γιατί αντικαθίσταται πολύ δύσκολα. 

 

• 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 (επίτροπο) σας για τη συνέντευξη. Ο εκπρόσωπός (επίτροπος) 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.  

 

 

 

Παραίτηση και σιωπηρή ανάκληση αίτησης διεθνούς προστασίας  

Μπορείτε όποτε επιθυμείτε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας. Πρέπει να προσέλθετε 

ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την καταθέσατε και να παραιτηθείτε 

γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί 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) στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που 

σας ζητήθηκαν από τις Αρχές, 

β) αν δεν παραστείτε στην προσωπική σας συνέντευξη που σας είχε οριστεί από την 

Υπηρεσία, 



 

 

 
         

γ) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης, 

δ) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί 

της κράτησης, 

ε) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να τις 

ενημερώσετε, 

στ) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου, 

ζ) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας 

και των στοιχείων επικοινωνίας σας. 

η) αν δεν επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ασύλου εφόσον σας ζητηθεί, 

θ) εάν δεν προσκομίσετε έγγραφα τα οποία αποδεδειγμένα έχετε ή οφείλετε να έχετε 

στην κατοχή σας και μπορείτε να τα προσκομίσετε, 

ι) αν δεν προσέλθετε για να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του. 

ια) αν δεν  συνεργάζεσθε με τις αρχές κατά παράβαση του καθήκοντος συνεργασίας 

ιβ) αν δεν συμμορφωθείτε με απόφαση μεταφοράς προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία υποδοχής  και ταυτοποίησης, εμποδίζοντας  εξαιτίας της άρνησης αυτής την 

απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς 

προστασίας. 

Στην περίπτωση που οι Αρχές Απόφασης θεωρήσουν ότι έχετε σιωπηρά ανακαλέσει 

την αίτηση σας, θα εξετάσουν την αίτηση σας με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και 

εφόσον θεωρήσουν ότι είναι αβάσιμη θα την απορρίψουν. Αν η Υπηρεσία απορρίψει 

την αίτησή σας, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή στην Αρχή Προσφυγών.  

 

 Αν η Υπηρεσία θεωρήσει ότι δεν έχει αρκετά διαθέσιμα στοιχεία να εξετάσει την 

αίτηση σας θα λάβει απόφαση διακοπής της αίτησης σας. Αν ληφθεί απόφαση διακοπής 

της αίτησης σας εφαρμόζεται διαδικασία επιστροφής στη χώρα σας. Έχετε δικαίωμα 

μόνο μια φορά και εντός προθεσμίας εννέα (9)μηνών από την έκδοση της απόφασης 

διακοπής, να ζητήσετε τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσής σας ή να 

υποβάλλετε νέα αίτηση. 

 

Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας  

• H πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν. 

Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης 

διεθνούς προστασίας. 

• Η πλήρης καταγραφή της αίτησής σας περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας, τη 

χώρα καταγωγής σας, το όνομα του πατέρα, της μητέρας, του/της συζύγου και 

των τέκνων του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εφόσον υπάρχει, 

βιομετρικά στοιχεία αναγνώρισης, πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους 

ζητάτε διεθνή προστασία, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, τη γλώσσα στην 



 

 

 
         

οποία επιθυμείτε να εξεταστεί η αίτησή σας καθώς και, αν επιθυμείτε, τον 

ορισμό εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου. 

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πλήρης  καταγραφή 

σας, θα πρέπει σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της 

αίτησής σας να γίνει η απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων 

μεταξύ των οποίων και η γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να εξεταστεί η αίτησή 

σας. Στη συνέχεια θα γίνει η πλήρης καταγραφή της αίτησής σας σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία για την οποία θα ενημερωθείτε.  Στη περίπτωση αυτή 

θα σας χορηγηθεί έγγραφο που φέρει τα στοιχεία σας και τη φωτογραφία σας. 

Το έγγραφο αυτό θα το παραδώσετε κατά την οριστική καταγραφή σας και θα 

αντικατασταθεί από το Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας. 

• Όταν υποβάλετε την αίτηση, θα υπάρχει διερμηνέας που θα σας βοηθήσει σε 

γλώσσα που κατανοείτε ώστε να συνδράμει στην επικοινωνία σας με τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου. 

• Θα πρέπει να παραδώσετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα (διαβατήριο) ή 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε στην κατοχή σας που έχει σχέση με την 

εξέταση της αίτησής σας και με την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας και των 

μελών της οικογένειάς σας, της χώρας προέλευσης και του τόπου καταγωγής 

σας, καθώς και της οικογενειακής σας κατάστασης. 

• 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 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.  

• Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον επίτροπό 

σας για τη συνέντευξη. Ο επίτροπός σας θα προσκληθεί και μπορεί να είναι 

μαζί σας στη συνέντευξη. Αν προκύπτει αμφιβολία ως προς την ηλικία σας, οι 

Αρχές μπορούν να σας κάνουν ιατρικές εξετάσεις για να προσδιορίσουν την 

ηλικία σας. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς και ο 

επίτροπός σας και πρέπει να συμφωνήσετε εσείς ή ο επίτροπός 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.  

 

 

 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας 

 

Δικαιώματα αιτούντων διεθνούς προστασίας 

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

✓ Έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της 

αίτησης σας και απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της 

αίτησης σας. 

 

✓ Μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στη χώρα, εκτός εάν στο δελτίο που έχετε 

πάρει ορίζεται συγκεκριμένο τμήμα της χώρας στο οποίο επιτρέπεται να 

κυκλοφορείτε, δηλαδή γεωγραφικός περιορισμός. 

 

✓ Εφόσον δεν εργάζεστε και οι οικονομικοί σας πόροι δεν επαρκούν για  να την 

κάλυψη των καθημερινών σας αναγκών, έχετε δικαίωμα σε επιδόματα. Επίσης , 

μπορείτε να ζητήσετε να στεγαστείτε σε Κέντρο Φιλοξενίας ή άλλο χώρο στέγασης 



 

 

 
         

(προγράμματα στέγασης σε ιδιωτικές κατοικίες ή ξενοδοχεία). Το αίτημά σας θα 

γίνει δεκτό, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. 

 

✓ Έχετε δικαίωμα να εργαστείτε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική 

νομοθεσία, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης διεθνούς προστασίας, και εφόσον έχετε Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς 

Προστασίας. 

 

✓ Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως 

οι Έλληνες πολίτες. 

 

✓ Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη, μπορείτε να αποκτήσετε  Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και 

Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)   

 

✓ Τα παιδιά σας έχουν πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. 

 

✓ Αν είστε ενήλικος έχετε δικαίωμα πρόσβασης στη δευτεροβάθμια 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. 

 

Υποχρεώσεις αιτούντων διεθνή προστασία 

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα, έχετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

✓ Δε μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας –με εξαίρεση ειδικές συνθήκες όταν 

ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι,  οι οποίοι υπαγορεύουν την 

παρουσία σας σε άλλη χώρα όπως αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας. Θα 

πρέπει να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί ταξιδιωτικό 

έγγραφο. Εάν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ενημερώσετε την Υπηρεσία 

Ασύλου, η εξέταση της αίτησής σας θα διακοπεί. 

 

✓ Πρέπει να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της 

αίτησής σας. 

 

✓ Δεν μπορείτε να φέρετε στην Ελλάδα την οικογένειά σας από τη χώρα 

καταγωγής σας. 

 



 

 

 
         

✓ Πρέπει να συνεργάζεστε με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την 

αίτησή σας και την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητάς σας. 

 

✓ Πρέπει να παρουσιάζεστε ενώπιον των Αρχών Παραλαβής αυτοπροσώπως, 

χωρίς καθυστέρηση όποτε κληθείτε από τις αρμόδιες αρχές.  

 

✓ Πρέπει να παραδώσετε το ταξιδιωτικό σας έγγραφο και να προσκομίσετε 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχετε στην κατοχή σας και σχετίζεται με την 

εξέταση της αίτησης και των στοιχείων που πιστοποιούν την ταυτότητά σας, τη 

χώρα προέλευσης και τον τόπο καταγωγής σας, καθώς και την οικογενειακή σας 

κατάσταση. 

 

✓ Πρέπει να ενημερώνετε την Υπηρεσία Ασύλου αμέσως για τη διεύθυνση 

κατοικίας σας και για τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και για κάθε αλλαγή 

τους  (Παράρτημα: Link 6). Μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονική αίτηση 

για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας (link ηλεκτρονικές αιτήσεις). Η Υπηρεσία 

Ασύλου θα στέλνει στη διεύθυνση που δηλώνετε έγγραφα που έχουν σχέση με 

την αίτησή σας. 

 

✓ Πρέπει να τηρείτε τις προθεσμίες που σας ορίζουν στα διάφορα στάδια της 

διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας. 

 

✓ Πρέπει να φροντίζετε έγκαιρα για την ανανέωση του δελτίου σας πριν τη λήξη 

του, και το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του. 

 

✓ Πρέπει να αποκαλύπτετε την πραγματική σας οικονομική κατάσταση σε 

περίπτωση που απολαμβάνετε παροχές από το Κράτος. 

 

✓ Σας αφαιρείται το δικαίωμα δωρεάν στέγασης σε κέντρα φιλοξενίας ή άλλους 

χώρους, σε περιπτώσεις, όπως: 

▪ αν εγκαταλείψετε τους χώρους φιλοξενίας χωρίς να ενημερώσετε τις 

αρμόδιες αρχές, 

▪ αν δε δηλώσετε αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων ή δεν 

ανταποκριθείτε στα αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με την 

αίτησή σας ή δεν παρουσιαστείτε στην προσωπική σας συνέντευξη 

εντός της οριζόμενης ημερομηνίας 

▪ όταν χωρίς δικαιολογουμένη αιτία δεν έχετε υποβάλλει αμέσως 

αίτηση διεθνούς προστασίας  

▪ αν αποκρύψετε οικονομικούς πόρους και έχετε επωφεληθεί με τρόπο 

αθέμιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής. 



 

 

 
         

▪ αν παραβιάσατε τους κανονισμούς λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας 

 

✓ Η παραβίαση του επιβαλλόμενου καθήκοντος συνεργασίας με τις αρμόδιες 

αρχές, ιδίως, η μη επικοινωνία με τις αρχές και η μη συνεργασία προκειμένου 

να διαπιστωθούν τα αναγκαία για την εξέταση της αίτησης στοιχεία, 

συνεπάγεται την παρεμπόδιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και κατά συνέπεια οδηγεί στη 

διακοπή της εξέτασης της αίτησης 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.  

 

• Σε περίπτωση που διαμένετε σε Δομή μακριά από το Περιφερειακό Γραφείο 

Ασύλου (ή Αυτοτελές Κλιμάκιο) που εξέδωσε την απόφαση μπορείτε να 

καταθέσετε προσφυγή στο πιο κοντινό Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Στην 

περίπτωση αυτή η προσφυγή αποστέλλεται αυθημερόν με ηλεκτρονικό τρόπο 

στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας 

Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση. Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με την 

αυτοπρόσωπη προσέλευσή σας στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου 

και την προσκόμιση εγγράφου (προσφυγή) που θα υπογράφεται από εσάς ή τον 

δικηγόρο σας. Αν είστε κρατούμενος θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή 

σας στον Προϊστάμενο του χώρου κράτησης ή του κέντρου, ο οποίος και 

αποστέλλει την προσφυγή με φαξ ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο  στο 

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας 

Ασύλου το οποίο εξέδωσε την απόφαση.   

  

• Με την κατάθεση προσφυγής θα σας χορηγηθεί εκ νέου Δελτίο Αιτούντος 

Διεθνή Προστασία. 

 

• 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.   

 

 

• Κατά την ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής σας υποχρεούστε να 

βρίσκεστε αυτοπροσώπως στην έδρα της Αρχής Προσφυγών. Σε περίπτωση μη 

εμφάνισης η προσφυγή σας θα απορριφθεί.   

 

• 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:  

1) αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας 

που σας ζητήθηκαν από τις Αρχές, ή  

2) αν διαφύγετε από το χώρο κράτησης, ή  

3) αν δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την 

Αστυνομία αντί της κράτησης, ή  

4) αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν καθορίσει οι αρχές χωρίς να 

τις ενημερώσετε, ή  

5) αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου, 

ή  

6) αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της 

διεύθυνσής σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας, ή  

7) αν δεν επικοινωνήσετε με την Αρχή Προσφυγών εφόσον σας ζητηθεί, ή  

8) αν δεν πάτε να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.  

9). αν δεν προσκομίσετε έγγραφα τα οποία αποδεδειγμένα έχετε ή οφείλετε να 

έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να τα προσκομίσετε 

 

• Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε 

συνέντευξη θα ενημερωθείτε το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημερομηνία συνέντευξης. Έχετε το δικαίωμα να πάτε στην Επιτροπή 

Προσφυγών με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο.  

 



 

 

 
         

• 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.  

 

• Η απόφαση προσφυγής μπορεί να εκδοθεί σε διάστημα από δεκαπέντε (15) 

ημέρες έως τρεις (3) μήνες, ανάλογα με την περίπτωση. 

  

• Αν η προσφυγή σας απορριφθεί ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής 

προστασίας, ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να 

ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο κατά τόπον Διοικητικό Πρωτοδικείο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης. Η 

αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι 

δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή σας 

έχει απορριφθεί. 

 

Αν είστε σε κράτηση 

 

Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

(ΚΥΤ), οι Αρχές κράτησης ή υποδοχής και ταυτοποίησης θα ενημερώσουν την 

Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς 

προστασίας, και θα προγραμματιστεί η καταγραφή της αίτησής σας. 

 

Την ημέρα της καταγραφής είτε θα γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο 

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, είτε θα καταγραφείτε από Κλιμάκιο της 

Υπηρεσίας Ασύλου που λειτουργεί στο χώρο όπου βρίσκεστε. 

 

Η καταγραφή θα γίνει με τη βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που κατανοείτε, ενώ 

το προσωπικό της Υπηρεσίας θα σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

σχετικά με τη διαδικασία. 

 

Αν έχετε έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά σας, όπως διαβατήριο, ή άλλα 

έγγραφα σχετικά με την αίτησή σας θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας. Κατά την 

υποβολή της αίτησής σας θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα δακτυλικά σας 

αποτυπώματα. 

Μετά την καταγραφή αντί για δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, θα σας δοθεί 

έγγραφο που αναφέρει την ημερομηνία που θα πρέπει να παραβρεθείτε στη 

συνέντευξη. 

 



 

 

 
         

Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε επειδή τελέσατε 

ποινικό αδίκημα θα παραμείνετε υπό κράτηση μέχρι να εκτίσετε την ποινή που σας 

έχει επιβληθεί. 

Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε γιατί εισήλθατε 

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 να διαπιστωθούν τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας ή της καταγωγής 

σας 

β) για να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτησή σας, η 

απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει 

κίνδυνος διαφυγής 

γ) όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι υποβάλλετε την αίτηση 

προκειμένου να καθυστερήσετε ή να εμποδίσετε την εκτέλεση απόφασης 

επιστροφής 

δ) εφόσον συνιστάτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη 

ε) όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφυγής κατά την έννοια του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 604/2013, και προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της 

διαδικασίας μεταφοράς σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό. 

 

• Η κράτησή σας μπορεί να διαρκέσει από πενήντα (50) ημέρες έως δεκαοχτώ 

(18) μήνες ανάλογα με τον λόγο κράτησής σας. Για την κράτησή σας 

αποφασίζει ο Αστυνομικός Διευθυντής που θα πρέπει στην απόφασή του να 

εξηγεί αναλυτικά γιατί αποφασίστηκε η κράτησή σας. 

•  

• Κατά της απόφασης κράτησης έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις 

ενώπιον του Προέδρου ή του αρμόδιου Πρωτοδίκη του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κρατείστε. 

•  

• Εάν αποφασίσετε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας θα πρέπει να το 

δηλώσετε αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας 

Ασύλου. Εάν δεν λειτουργεί Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου μέσα ή κοντά στον 

χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει η μεταγωγή σας στο πλησιέστερο 

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για τον λόγο αυτό. 

•  

• 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 ή αφού ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εφόσον εκκρεμεί ακόμα η εξέταση 



 

 

 
         

της αίτησής σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο 

Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας 

και να σας χορηγηθεί δελτίο σε περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη γίνει. 

• Η επίδοση της απόφασης σχετικά με την αίτησή σας γίνεται από τον αρμόδιο 

υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου αυτοπροσώπως ή από τον Προϊστάμενο της 

Αρχής Κράτησης, του Κέντρου ή της Δομής. 

 

• Αν η απόφαση είναι απορριπτική, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή 

αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 

• Εάν δε λειτουργεί Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου μέσα ή κοντά στον χώρο όπου 

κρατείστε, θα πρέπει να γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου. 

 

• Σε περίπτωση που διαμένετε σε Δομή ή μακριά από το Περιφερειακό Γραφείο 

Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση μπορείτε να καταθέσετε προσφυγή στο πιο 

κοντινό Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στον Προϊστάμενο της Δομής.  

 

• Αν η απόφαση είναι θετική, θα εκδοθεί απόφαση άρσης της κράτησής σας. Την 

ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος θα σας δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Θα 

πρέπει οπωσδήποτε άμεσα  να παρουσιαστείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας 

σας. 

 

 

 

Μεταγενέστερη Αίτηση 

Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου 

μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία 

Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών ή μετά από παραίτηση σας από προηγούμενη αίτηση 

διεθνούς προστασίας. Για να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση στην Υπηρεσία 

Ασύλου θα πρέπει να έχετε λάβει από την Ελληνική Αστυνομία ή την Υπηρεσία 

Ασύλου τελεσίδικη απορριπτική απόφαση και να έχετε νέους λόγους για τους οποίους 

ζητάτε να σας χορηγηθεί διεθνής προστασία (άσυλο). 

 

Θα πρέπει να υποβάλετε τη μεταγενέστερη αίτηση στο Περιφερειακό Γραφείο 

Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που βρίσκεται πλησίον του τόπου 

διαμονής σας και να καταθέσετε τα νέα 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. Μόνο εάν γίνει 

δεκτή η μεταγενέστερη αίτησή σας θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή 

προστασία και θα συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας από την Υπηρεσία Ασύλου. 

Εάν η Υπηρεσία απορρίψει τη μεταγενέστερη αίτησή σας μπορείτε να ασκήσετε 

προσφυγή ενώπιον της  Αρχής Προσφυγών εντός της προθεσμίας που αναφέρεται 

στην απόφαση που σας επιδόθηκε. 

 

Εάν υποβάλετε δεύτερη μεταγενέστερη αίτηση, κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης 

δεν προστατεύεστε από την απέλαση/επιστροφή. 

 

 

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. 

 


