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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 31/08/2022

Προς:
Όλες τις Διευθύνσεις της Υπηρεσίας 
Ασύλου 

 

ΘΕΜΑ: «Καταγραφή αιτημάτων διεθνούς προστασίας από τα ΠΓΑ/ΑΚΑ
της Υπηρεσίας Ασύλου»:

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εκκινεί  από 1.9.2022 τη διαδικασία
ενιαίας καταγραφής αρχικών αιτημάτων διεθνούς προστασίας εντός των δομών
Μαλακάσας  και  Διαβατών  υπό  την  ευθύνη  της  Υπηρεσίας  Υποδοχής  και
Ταυτοποίησης  (ΥΠΥΤ).  Συμπληρωματικά  των  παραπάνω  καταγραφών
επισημαίνουμε τα εξής: 

1. Τα  μεταγενέστερα  αιτήματα διεθνούς  προστασίας  συνεχίζουν  να
υποβάλλονται  ενώπιον  των  Γραφείων  της  Υπηρεσίας  Ασύλου  κατόπιν
απόδοσης  ραντεβού,  το  οποίο  λαμβάνουν  οι  ενδιαφερόμενοι  μέσω  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί στο  site του Υπουργείου (
https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration/
subsequent_registration_appointment ) 

2. Οι  καταγραφές  προσθήκης  μελών  οικογενείας συνεχίζουν  να
πραγματοποιούνται  όπως στην παρούσα φάση, δηλαδή στο σύνολο των
Γραφείων της Υπηρεσίας Ασύλου.

3. Η  χρήση  της  εφαρμογής  Skype έχει  πλέον  διακοπεί.  Τα  ραντεβού
πλήρους καταγραφής, ωστόσο, τα οποία έχουν ήδη δοθεί μέσω Skype σε
υπηκόους τρίτων χωρών, θα αντιμετωπίζονται ως εξής: 
Πριν την είσοδο στις εγκαταστάσεις των Γραφείων της Υπηρεσίας Ασύλου
θα ελέγχεται  το  status και τα έγγραφα όσων έχουν προγραμματισμένο
ραντεβού πλήρους καταγραφής. Σε περίπτωση προσέλευσης με σκοπό την
κατάθεση μεταγενεστέρου αιτήματος, η είσοδος θα επιτρέπεται με σκοπό
την ολοκλήρωση της καταγραφής. Σε περίπτωση προσέλευσης ατόμου που
δεν  έχει  υποβληθεί  κατά  το  παρελθόν  σε  διαδικασίες  υποδοχής  και
ταυτοποίησης,  ο/η  ενδιαφερόμενος/-η  θα  ενημερώνεται  ότι  δύναται  να
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υποβάλει αίτημα καταγραφής, στο πλαίσιο της ενιαίας καταγραφής μόνο
κατόπιν  ραντεβού  που  μπορεί  να  προγραμματίσει  σε  ένα  εκ  των  δύο
Κέντρων: Μαλακάσας/Διαβατών μέσω του συνδέσμου: 

https://apps.migration.gov.gr/international-protectionregistration/
registration_appointment 

4. Η περίπτωση καταγραφής  των ασυνόδευτων ανηλίκων εξειδικεύεται
ακολούθως: Για όσα δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος
της ηλικίας τους, η καταγραφή των αιτημάτων τους λαμβάνει χώρα μόνο
κατόπιν παρουσίας και δια του εκπροσώπου των ασυνόδευτων ανηλίκων
κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με την Υπηρεσία Ασύλου. Για όσα
έχουν  συμπληρώσει  το  δέκατο  πέμπτο  (15ο)  έτος  της  ηλικίας  τους,  η
καταγραφή  θα  πραγματοποιείται  στα  Γραφεία  της  Υπηρεσίας  Ασύλου
κατόπιν ενημέρωσης του Εθνικού Μηχανισμού Εντοπισμού και Προστασίας
ασυνόδευτων  ανηλίκων  και  σε  συνεννόηση  με  την  Ειδική  Γραμματεία
Ασυνόδευτων Ανηλίκων ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο συμφέρον των
ως άνω.

5. Για  την  περίπτωση  των  διοικητικών  κρατουμένων,  η  διαδικασία
παραμένει  ως  έχει  σήμερα.  Παρομοίως,  η  διαδικασία  βαίνει
αδιαφοροποίητη για τους ποινικούς κρατούμενους. 

6. Ο προγραμματισμός καταγραφής  ευάλωτων ατόμων θα τηρηθεί για τα
ραντεβού  που  έχουν  ήδη  δοθεί  και  η  πλήρης  καταγραφή  τους  θα
ολοκληρωθεί  από  τα  Γραφεία  Ασύλου  που  έχουν  δώσει  τα  παραπάνω
ραντεβού.  

7. Με την παρούσα περαιώνεται η ισχύς της από 24.11.2021 εγκυκλίου του
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής με Θέμα: «Εφαρμογή του
άρθρου 39, παρ. 1 του ν. 4636/2019& άρθρου 46 ν. 4636/2019» 

 
 

 Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής

                                                       Πάτροκλος Γεωργιάδης

      Κοινοποίηση

 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Υφυπουργού
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιτούντων Άσυλο
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Ασυνόδευτων Ανηλίκων
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Εμπλεκόμενων Φορέων
 Διοικητή Υπηρεσίας Ασύλου
 Υποδιοικητή Υπηρεσίας Ασύλου
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 Διοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Με την 
παράκληση κοινοποίησης στους Διοικητές των Δομών Μαλακάσας 
και Διαβατών)

 Υποδιοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
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