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Σημαντικά Σημεία της Διαδικασίας Ασύλου  

 

H πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν. Κάθε πολίτης 
τρίτης χώρας ή ανιθαγενής έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. 

 

1. H Αίτηση Διεθνούς Προστασίας 

 

Αιτούντες διεθνή προστασία 

Αιτούντες διεθνή προστασία είναι οι πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι καταθέτουν 
αίτηση διεθνούς προστασίας, αρχική ή μεταγενέστερη, ενώπιον των αρμόδιων Αρχών 
Παραλαβής. Οι αιτούντες διεθνή προστασία ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη 
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών 
πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή 
προηγούμενης διαμονής τους, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με 
βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά 
τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης. 

 

Που υποβάλλεται η αίτηση  

Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε την αρχική αίτησή σας είναι τα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, Ρόδο, Λέρο και στον Έβρο για όσους 
εισέρχονται από εκείνα τα σημεία. Αν δεν υποβάλλετε την αίτησή σας στα παραπάνω σημεία, 
εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης  στη 
Μαλακάσα και στα Διαβατά. Αρμόδιες αρχές για υποβολή αιτήσεων ασυνόδευτων ανήλικων 
είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου και τα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

Η αίτηση διεθνούς προστασίας κατατίθεται αυτοπροσώπως. Αν δεν έχετε καταγραφεί,  
μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στην ακόλουθη ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να καταγραφείτε 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μαλακάσα και στα Διαβατά:  
https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration/registration_appointment. 

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. Θα παραμείνετε υποχρεωτικά στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησής σας, 
εφόσον αυτό το διάστημα δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) ημέρες.  

Συνολικά, η εξέταση της αίτησής σας μπορεί να διαρκέσει από είκοσι (20) ημέρες έως έξι (6) 
μήνες. 

 

 

 

https://migration.gov.gr/ris/perifereiakes-monades/kyt-domes/
https://migration.gov.gr/ris/perifereiakes-monades/kyt-domes/
https://migration.gov.gr/ris/perifereiakes-monades/kyt-domes/
https://migration.gov.gr/ris/perifereiakes-monades/kyt-domes/
https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/asynodeytoi-anilikoi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration/registration_appointment
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Η καταγραφή της αίτησης 

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 σας, 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. 

Μπορεί να δεχθείτε σωματική έρευνα ή έρευνα των αντικειμένων σας. Μπορεί να υποβληθείτε 
σε ιατρικές εξετάσεις. Απαγορεύονται η κατοχή και η χρήση όπλων, ναρκωτικών και 
εύφλεκτων/εκρηκτικών υλών. 

Όταν υποβάλετε την αίτηση, θα υπάρχει διερμηνέας ώστε να συνδράμει στην επικοινωνία σας 
με τους αρμόδιους υπαλλήλους σε γλώσσα που κατανοείτε για την ενημέρωσή σας σχετικά με 
τη διαδικασία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως αιτών/αιτούσα διεθνή προστασία, 
καθώς και για τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Κατά την ημέρα της καταγραφής της αίτησής σας, θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα 
δακτυλικά σας αποτυπώματα, καθώς και των μελών της οικογένειάς σας που είναι άνω των 
δεκατεσσάρων (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», 
ενδέχεται να μεταφερθείτε εκεί για να εξετασθεί η αίτησή σας.  

Ο Κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» καθορίζει ποιο από τα κράτη της Ευρώπης που δεσμεύονται από 
αυτόν είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτησή σας. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι τα 
ακόλουθα με ιεραρχική σειρά: α) οικογενειακοί δεσμοί, β) πρόσφατη κατοχή θεώρησης 
εισόδου (visa) ή άδεια διαμονής σε Κράτος-Μέλος, και γ) αν ο αιτών/ούσα έχει εισέλθει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση νόμιμα ή παράνομα. 

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.  

Οι πληροφορίες που θα δώσετε σχετικά με την αίτησή σας είναι εμπιστευτικές. Όλοι οι 
υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασύλου έχουν καθήκον εχεμύθειας και οι πληροφορίες που θα 
παρέχετε σε αυτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής σας, δε θα αποκαλυφθούν στους 
φερόμενους ως φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης. 

Μπορείτε να ζητήσετε να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 
Πρόσφυγες ή με Οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή. 

Αν είστε θύμα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας, πρέπει να 
ενημερώσετε σχετικά τις αρχές, ώστε να σας βοηθήσουν. 

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). Σε 
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε με έγγραφο τον δικηγόρο ή σύμβουλο 
όπου απαιτείται η θεώρηση του γνησίου υπογραφής  σας προκειμένου να μπορεί να παρίσταται 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας ή να σας εκπροσωπεί ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου. 
Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα βαρύνουν εσάς. 

https://migration.gov.gr/gas/diadikasies/doyvlino-iii/
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Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το Δελτίο 
Αιτούντος Διεθνή Προστασία που μπορεί να έχει διάρκεια έως ένα (1) έτος. Το δελτίο αυτό 
πρέπει να το έχετε πάντα μαζί σας 

Εάν είστε ευάλωτος1 και η προγραμματισμένη συνέντευξή σας έχει οριστεί εντός δεκαπέντε 
ημερών από την υποβολή της αίτησής σας, η Υπηρεσία Ασύλου χορηγεί επαρκή χρόνο (έως 3 
ημέρες) για να προετοιμασθείτε κατάλληλα για τη συνέντευξη και να συμβουλευθείτε 
δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο για να σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας . 

Μπορείτε να ζητήσετε η συνέντευξη και η διερμηνεία να γίνουν από υπάλληλο του φύλου που 
επιθυμείτε. Το σχετικό αίτημά σας θα κριθεί από την Υπηρεσία και θα ικανοποιηθεί εάν 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

 

Η Μεταγενέστερη Αίτηση Διεθνούς Προστασίας 

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 παραίτησή σας από προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας.  

Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση είναι τα Περιφερειακά Γραφεία 
Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου  που βρίσκονται πλησίον του τόπου διαμονής σας 
και να καταθέσετε τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού 
προκειμένου να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://apps.migration.gov.gr/international-protection-
registration/subsequent_registration_appointment 

Μετά την κατάθεση της μεταγενέστερης αίτησης δε θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή 
προστασία. 

Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει τα στοιχεία που θα καταθέσετε και θα αποφασίσει εάν είναι 
νέα και ουσιώδη για την αίτηση διεθνούς προστασίας. Μόνο εάν κριθεί 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 προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αναφέρεται στην 
απόφαση που σας επιδόθηκε. 

Εάν υποβάλετε δεύτερη μεταγενέστερη αίτηση, κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης δεν 
προστατεύεστε αυτομάτως από την απέλαση/επιστροφή. 

Για κάθε δεύτερη ή επόμενη μεταγενέστερη αίτηση, πρέπει μαζί με την αίτησή σας να 
καταθέτετε παράβολο ύψους εκατό (100€) ευρώ το οποίο εκδίδεται με τη διαδικασία του 

 
1 Ανήλικοι, ασυνόδευτοι ή μη, άμεσοι συγγενείς θυμάτων ναυαγίων, τα άτομα με αναπηρία, οι 

ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, τα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων, τα άτομα με σοβαρές ασθένειες, τα άτομα με νοητική και ψυχική αναπηρία και τα άτομα που 

έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας, 

όπως τα θύματα ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων. 

https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://migration.gov.gr/gas/dioikisi/
https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration/subsequent_registration_appointment
https://apps.migration.gov.gr/international-protection-registration/subsequent_registration_appointment
https://migration.gov.gr/appeals/
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ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). Σε περίπτωση οικογένειας, απαιτείται η κατάθεση 
παραβόλου ίσου ποσού για κάθε μέλος ξεχωριστά. 

 

2. Η Συνέντευξη Διεθνούς Προστασίας 

Την ημέρα που σας έχει ορίσει η Υπηρεσία, θα δώσετε συνέντευξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας 
Ασύλου. Η συνέντευξη διενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο, χειριστή, ο οποίος διαθέτει τα 
κατάλληλα προσόντα. 

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. 

Για κάθε ενήλικο μέρος της οικογένειας διεξάγεται ξεχωριστή συνέντευξη. Για τους ανήλικους 
διεξάγεται προσωπική συνέντευξη λαμβανομένης υπόψη της ωριμότητάς τους και των 
ψυχολογικών συνεπειών και των τραυματικών βιωμάτων τους. 

Στη συνέντευξη θα είναι παρών και διερμηνέας. Η διερμηνεία θα είναι σε γλώσσα που 
κατανοείτε. Η παροχή διερμηνείας είναι δωρεάν. 

Στη συνέντευξη μπορείτε να παραστείτε μαζί με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο (ιατρό, ψυχολόγο 
ή κοινωνικό λειτουργό), τον οποίον θα πρέπει να εξουσιοδοτήσετε εγγράφως προκειμένου να 
μπορεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της συνέντευξής σας ή να σας εκπροσωπεί ενώπιον της 
Υπηρεσίας Ασύλου. Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα 
επιβαρύνουν εσάς. 

Αυτά που θα πείτε στη συνέντευξη είναι εμπιστευτικά. Δε θα κοινοποιηθούν σε καμία 
περίπτωση στις αρχές της χώρας σας και στους διώκτες σας. Μπορεί όμως να κοινοποιηθούν 
σε άλλες ελληνικές αρχές. 

Η συνέντευξη ηχογραφείται. Ο υπάλληλος συντάσσει ένα κείμενο (πρακτικό) που 
περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις της συνέντευξης. Εάν η συνέντευξη δεν 
ηχογραφηθεί, 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 κατόπιν αίτησης να πάρετε αντίγραφο του πρακτικού ή/και της 
ηχητικής καταγραφής της συνέντευξής σας. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιείται και με 
τηλεδιάσκεψη. 

 

 

 

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo
https://migration.gov.gr/gas/
https://migration.gov.gr/gas/
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3. Μετά την Αίτηση Διεθνούς Προστασίας 

Ο χειριστής λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης συνεκτιμώντας τις δηλώσεις σας κατά την 

προσωπική συνέντευξη, τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει για να τεκμηριώσετε την αίτησή 

σας, τις σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σας και όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στον διοικητικό σας φάκελο. 

Μετά τη συνέντευξη η Υπηρεσία Ασύλου θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς 

πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή θα απορρίψει την αίτησή σας.  

Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής σας, να παραιτηθείτε από αυτήν.  

Αν η αίτησή σας για διεθνή προστασία απορριφθεί θα εκδοθεί απόφαση επιστροφής σας. 

Το έγγραφο της απόφασης που θα σας σταλεί συνοδεύεται από επιπλέον έγγραφο που εξηγεί 

σε γλώσσα που κατανοείτε με τρόπο απλό και προσιτό, το περιεχόμενο και τις συνέπειες της 

απόφασης. 

Μπορείτε να παραλάβετε την απόφασή σας είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή 

σε εσάς (ή στον δικηγόρο σας) είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). 

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 (β’ βαθμός). Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση 

μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε. 

Αν σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα από την Ελληνική Δημοκρατία μπορείτε να αποκτήσετε 

τριετή άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία (3) χρόνια και εφ’ όσον ως δικαιούχος το 

επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας που 

καθιστά δυνατή την επίσκεψή σας σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για διάστημα έως ενενήντα (90) 

ημέρες. Η άδεια διαμονής για δικαιούχους επικουρικής προστασίας χορηγείται για διάστημα 

ενός (1) έτους και ανανεώνεται για δύο (2) ακόμα έτη μετά από επανεξέταση. Στην περίπτωση 

επικουρικής προστασίας, οι ελληνικές Αρχές θα σας χορηγήσουν ταξιδιωτικό έγγραφο κατόπιν 

αίτησής σας, μόνον εφόσον αδυνατείτε αντικειμενικά να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο από 

τις Αρχές της χώρας σας. 

 

4. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασίας 

Κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησής σας (κατάθεση) θα λάβετε το Δελτίο Αιτούντος 

Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα 

(1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημά σας. Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή 

Προστασία (ΔΑΔΠ), επιτρέπει την παραμονή σας στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της 

εξέτασης της αίτησή σας. Αν λάβετε απορριπτική απόφαση για την αίτηση σας το δελτίο παύει 

να ισχύει. 

Το δελτίο μπορεί να εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. 

Το δελτίο αυτό πρέπει να το διατηρείτε σε καλή κατάσταση και να το έχετε πάντοτε μαζί σας 

καθώς αποδεικνύει ότι έχετε υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας. 

Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία είναι προσωρινός τίτλος που παρέχει συγκεκριμένα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής. 

https://migration.gov.gr/appeals/
https://migration.gov.gr/appeals/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/
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Δε χορηγείται δελτίο σε άτομα που κρατούνται ή βρίσκονται σε διαδικασία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης ή σε άτομα που υποβάλουν μεταγενέστερη αίτηση μέχρι να κριθεί το παραδεκτό 

της μεταγενέστερης αίτησής τους. 

Εκτός από τα ατομικά στοιχεία, στο δελτίο αναγράφονται η ημερομηνία κατάθεσης της 

αίτησης, έκδοσης και λήξης του δελτίου και ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και 

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

Το πρωτότυπο δελτίο πρέπει να το έχετε πάντοτε μαζί σας και ιδίως σε κάθε συναλλαγή σας 

με την Υπηρεσία Ασύλου, ιδιαίτερα δε κατά την ημέρα της συνέντευξης. Οι φωτοτυπίες δε 

γίνονται δεκτές. 

Αν μέχρι τη λήξη του δελτίου δε σας έχει επιδοθεί απόφαση επί της αίτησή σας πρέπει να 

ανανεώσετε το δελτίο. 

Για την ανανέωση του δελτίου, απαιτείται να προσκομίσετε το παλιό δελτίο.  

Έχετε προθεσμία να ανανεώσετε το δελτίο σας μέχρι την επόμενη μέρα της λήξης του. Αν δεν 

ανανεώσετε το δελτίο μέχρι την επόμενη μέρα της λήξης του, το δελτίο παύει να ισχύει και η 

αίτησή σας θα διακοπεί. 

Αν η Υπηρεσία Ασύλου δε δύναται να ανανεώσει το δελτίο σας για τεχνικούς ή άλλους λόγους 

που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία Ασύλου θα αναρτήσει ανακοίνωση 

στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. Στην εν λόγω 

περίπτωση, το δελτίο σας θα ανανεωθεί αυτόματα. 

 

Δήλωση απώλειας δελτίου: 

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου σας, μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση νέου 

δελτίου από την Υπηρεσία Ασύλου. 

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας χορηγήσει βεβαίωση ότι έχετε καταθέσει αίτηση διεθνούς 

προστασίας, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός του δελτίου.  

Με αυτή, θα απευθυνθείτε στην Ελληνική Αστυνομία, όπου θα υποβάλετε δήλωση απώλειας 

του δελτίου. 

Αφού λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης απώλειας, θα πρέπει να το προσκομίσετε 

στην Υπηρεσία Ασύλου και να υποβάλετε αίτηση για έκδοση νέου δελτίου. Δεν εκδίδεται νέο 

δελτίο πριν την παρέλευση τουλάχιστον δύο μηνών. 

 

5. Τα Δικαιώματα και οι Υποχρεώσεις σας ως Αιτών/Αιτούσα Διεθνή Προστασίας 

α) Δικαιώματα Aιτούντων Διεθνή Προστασίας 

-Έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής 

σας και απαγορεύεται να απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής 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. 
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-Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σε γλώσσα που καταλαβαίνετε σχετικά με την εξέλιξη της 

αίτησής σας, για τις προθεσμίες στα διάφορα στάδια της αίτησής σας, για το δικαίωμα σας για 

προσφυγή και για τις αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις σας. 

-Έχετε δικαίωμα σε δωρεάν διερμηνεία στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. 

-Έχετε δικαίωμα αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας, αφού παραιτηθείτε 

από τη διαδικασία ασύλου (Δείτε επίσης πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής του Διεθνούς 

Οργανισμού Μετανάστευσης). 

-Έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 

ή με Οργάνωση που παρέχει νομική, ιατρική και ψυχολογική συνδρομή. 

-Εφόσον δεν εργάζεστε και οι οικονομικοί σας πόροι δεν επαρκούν για να την κάλυψη των 

καθημερινών σας αναγκών, έχετε δικαίωμα σε οικονομικά βοηθήματα.  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 στεγαστείτε μαζί με την οικογένεια σας. 

-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. 

-Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην αγορά εργασίας, σας αποδίδεται Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου (ΑΦΜ).  

-Έχετε τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, ως εργαζόμενος, όπως οι Έλληνες 

πολίτες. 

-Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σας 

αποδίδεται Προσωρινός 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. 

 

β)Υποχρεώσεις Αιτούντων Διεθνή προστασία 

-Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία είναι προσωρινός τίτλος που παρέχει συγκεκριμένα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής. Πρέπει να το έχετε πάντα 

μαζί σας. 

-Δεν 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. 

https://migration.gov.gr/gas/d-o-m/
https://migration.gov.gr/gas/d-o-m/
https://migration.gov.gr/ris/epidomata/
https://migration.gov.gr/ris2/filoxenia-aitoynton-asylo/
https://apps.migration.gov.gr/afm/
https://apps.migration.gov.gr/afm/
https://www.amka.gr/have-paaypa/
https://www.amka.gr/have-paaypa/


 
 

Τμήμα Υποστήριξης Δικτυακού Τόπου, 27-09-2022 
 

-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. Μπορείτε να υποβάλλετε 

και ηλεκτρονική αίτηση για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας. 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. 

-Αν μένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δομή Φιλοξενίας ή σε οποιονδήποτε άλλο 

χώρο στέγασης , οφείλετε να ακολουθείτε τους κανονισμούς λειτουργίας τους. 

-Θα σας αφαιρεθούν ή θα περιοριστούν οι υλικές παροχές που λαμβάνετε (π.χ., επιδόματα, 

στέγαση, κτλ.), 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 αίτησής σας. 

 

 

https://applications.migration.gov.gr/apps/type-5-applications/create
https://migration.gov.gr/ris/
https://migration.gov.gr/ris/
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6. Εθελούσια Επιστροφή στη Χώρα Καταγωγής 

Έχετε δικαίωμα αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη χώρα καταγωγής σας, αφού παραιτηθείτε 

από τη διαδικασία ασύλου. 

Όσοι/όσες εκδηλώσετε επιθυμία εθελούσιας επιστροφής, παραπέμπεστε για περαιτέρω 

ενημέρωση στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ο οποίος και αναλαμβάνει τις 

διαδικασίες επαναπατρισμού σας. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής του 

Δ.Ο.Μ εδώ. 

 

Τέλος, 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.  

 

https://migration.gov.gr/gas/d-o-m/

