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Για περισσότερες πληροφορίες:
• http://asylo.gov.gr/?page_id=115 • http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/05/nisia.pdf
• http://asylo.gov.gr/?page_id=107 • http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/11/Qandanswers_ENG_OCT_V4a-_-25-10-2016-Greek_V2.pdf

Αυτή την εβδομάδα σας παρουσιάζουμε ένα ειδικό τεύχος της έκδοσης Rumours (Φήμες) με απαντήσεις για τα τρία βασικά νομικά 
ζητήματα που μας έχετε μεταφέρει. Έτσι, εδώ σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη περίληψη σχετικά με τη διεκδίκηση ασύλου, την 

υποβολή αίτησης για μετεγκατάσταση και τους τρόπους υποβολής αιτήματος για οικογενειακή επανένωση σε όλη την Ευρώπη. 

2# Εάν φτάσατε στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου 2016:

• Μπορείτε να εκφράσετε την πρόθεσή σας να υποβάλετε αίτημα ασύλου στην Ελλάδα, 
δηλώνοντάς το στην Αστυνομία ή στις αρχές της Υποδοχής και Ταυτοποίησης του 
κέντρου όπου φιλοξενείσθε. Η Υπηρεσία Ασύλου θα ενημερωθεί.
• Πρέπει να ενημερώνετε τις αρχές σε περίπτωση που πρόκειται για ανήλικο παιδί ή 
άτομο που ανήκει σε ευάλωτη ομάδα.
• Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές πρώτα θα εξετάσουν την δυνατότητα να σας επιστρέψουν 
στην Τουρκία, σύμφωνα με τους κανόνες της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, ενώ έχετε τη 
δυνατότητα να ασκήσετε προσφυγή ενάντια στην απόφαση για επιστροφή στην Τουρκία.
• Σε περίπτωση που οι ελληνικές αρχές αποφασίσουν ότι το αίτημα ασύλου σας μπορεί 
να εξεταστεί, μπορείτε να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση 
σχετικά με το αίτημά σας και στη συνέχεια θα μπορέσετε να υποβληθείτε στην «τυπική» 
διαδικασία παροχής ασύλου.

Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία παροχής 
ασύλου ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά, 
εξαιτίας του υψηλού αριθμού των αιτή-
σεων. Μέχρι να εξεταστεί και να εκδοθεί 
η τελική απόφαση, έχετε το δικαίωμα να 
εργαστείτε, αφού βέβαια έχετε ολοκλη-
ρώσει την καταγραφή σας σε άλλο ραντε-
βού με την Υπηρεσία Ασύλου.
Σε περίπτωση που οι αρχές σας παραχω-
ρήσουν διεθνή προστασία, έχετε το δικαί-

ωμα να παραμείνετε στην χώρα, όπου και 
θα λάβετε άδεια παραμονής με ισχύ για 3 
χρόνια.
Οι αρχές μπορούν να εκδώσουν ταξιδιω-
τικά έγγραφα, τα οποία θα σας επιτρέπουν 
να ταξιδέψετε σε άλλες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες -όχι όμως και να εγκατασταθείτε σε 
αυτές κατ’ αυτή την περίοδο- διάρκειας 
έως και 3 μήνες σε μία εξάμηνη περίο-
δο. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές 

προϋποθέσεις ανάλογα με την χώρα της 
Ε.Ε. στην οποία ταξιδεύετε.
Σε περίπτωση που το αίτημα σας απορ-
ριφθεί, ή σας παραχωρηθεί επικουρική 
προστασία, μπορείτε να ασκήσετε προ-
σφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. 
Κατά την διαδικασία αυτή, προϋποτίθεται 
ότι πρέπει έχετε καταχωρήσει τα δακτυλι-
κά σας αποτυπώματα, για να επιβεβαιω-
θεί ότι έχετε ήδη υποβάλει αίτημα ασύλου.

Σε περίπτωση 
που οι αρχές σας 

παραχωρήσουν διεθνή 
προστασία, έχετε το 

δικαίωμα να παραμείνετε 
στην χώρα, όπου και θα 
λάβετε άδεια παραμονής 

με ισχύ για 3 χρόνια

Απάντηση

Για περισσότερες πληροφορίες:
• http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-legal.en.html • https://www.easo.europa.eu/questions-and-answers-relocation
•http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2015/11/RELOCATION_EN.pdf

Δικαιούστε μετεγκατάσταση μόνο αν 
έχετε ξεκάθαρη ανάγκη διεθνούς 

προστασίας και προέρχεστε από τη 
Συρία, την Ερυθραία, το Μπουρούντι, 
τη Μοζαμβίκη, το Μπαχρέιν, το Μπου-
τάν, το Κατάρ, και την Υεμένη. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να επωφε-
ληθείτε από τη μετεγκατάσταση:
• Θα πρέπει πρώτα να κάνετε αίτηση 
για διεθνή προστασία στην Ελλάδα 
και να εκφράσετε την επιθυμία σας να 
μετεγκατασταθείτε.
• Θα πρέπει να δείξετε ότι φτάσατε στην 

Ελλάδα μεταξύ τις 16ης Σεπτεμβρίου 
2015 και της 19ης Μαρτίου 2016.
• Θα πρέπει να περάσετε από τη διαδι-
κασία ταυτοποίησης, καταγραφής και 
δακτυλικής αποτύπωσης που διεξάγουν 
οι ελληνικές αρχές.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει έπειτα 
το αίτημά σας. Αν είστε επιλέξιμοι για 
το πρόγραμμα μετεγκατάστασης της 
ΕΕ, η αίτησή σας θα σταλεί σε ένα άλλο 
Κράτος Μέλος της ΕΕ για θεώρηση.
Προτεραιότητα στην διαδικασία μετε-
γκατάστασης θα δοθεί στα ευάλωτα 

άτομα και το όφελος του παιδιού θα 
είναι πρωταρχική μέριμνα των αρχών.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα στην 
οποία θα μετεγκατασταθείτε.
Σε περίπτωση οικογενειών αιτούντων 
άσυλο, όλα τα μέλη της οικογένειας θα 
μεταφερθούν στο ίδιο κράτος μέλος 
προκειμένου να διασφαλιστεί η οικογε-
νειακή ενότητα.
Αν αρνηθείτε τη μετεγκατάσταση, ή αν η 
χώρα προορισμού αρνηθεί την αίτησή 
σας για μετεγκατάσταση, θα μπορείτε να 
παραμείνετε στην Ελλάδα όσο η αίτηση 
ασύλου σας εξετάζεται εκεί.

Δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση για 
μετεγκατάσταση δύο φορές.
Κατά μέσο όρο, η διαδικασία μετε-
γκατάστασης υπολογίζεται να έχει 
ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες. 
Ωστόσο, το χρονικό διάστημα εξαρτάται 
από την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά 
καθώς και από τις αρχές της χώρας 
προορισμού. Οπωσδήποτε θα διαρκέσει 
μερικούς μήνες.

Δεν μπορείτε να επιλέξετε 
τη χώρα στην οποία θα 

μετεγκατασταθείτε

Απάντηση

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από την παροχή ασύλου στην Ελλάδα με σχόλια όπως: 
“Η διαδρομή προς την Ελλάδα από τη στεριά είναι περιορισμένη και, σε περίπτωση που κάποιος καταφέρει να περάσει τα 
σύνορα, τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην Τουρκία. Δεν είναι καν δυνατό να κάνει κανείς αίτημα ασύλου στην Ελλάδα”

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Γ Ι Α  Ν Ο Μ Ι Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Α

ΦΗΜΕΣ +Απαντήσεις

Φήμη

Φήμη

Κάθε αλλοδαπός ή άπατρις μπορεί 
να υποβάλλει αίτημα ασύλου στην 

Ελλάδα.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για διεθνή 
προστασία, σε περίπτωση που φοβά-

στε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας 
ή στον τόπο της προηγούμενης διαμο-
νής σας, εάν θεωρείτε ότι διατρέχετε 
κίνδυνο εξαιτίας της καταγωγής, της 
θρησκείας, της εθνικότητας, των πολιτι-
κών πεποιθήσεών σας ή απλώς επειδή 

ανήκετε σε μια συγκεκριμένη κοινωνι-
κή ομάδα. Μπορείτε επίσης να κάνετε 
αίτημα ασύλου για να ξεφύγετε από τον 
πόλεμο, τα βασανιστήρια και την απάν-
θρωπη μεταχείριση.
Μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνί-

ας ΕΕ-Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε 
στις 18 Μαρτίου του 2016, ισχύουν δι-
αφορετικές διαδικασίες για τους αιτού-
ντες άσυλο που έφτασαν πριν και για 
αυτούς που έφτασαν μετά τις 20 Μαρ-
τίου του 2016.

Έχουμε ακούσει πολλές ερωτήσεις για τη μετεγκατάσταση σαν κι αυτήν: 
“Άκουσα ότι από φέτος, η Ευρώπη θα μεταφέρει τους πρόσφυγες που έφτασαν πριν τη 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, από την Ελλάδα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες”

1# Εάν φτάσατε στην Ελλάδα πριν τις 20 Μαρτίου 2016:

• Σε περίπτωση που δεν έχετε προχωρήσει ακόμη σε προκαταγραφή 
της αίτησης για παροχή ασύλου στην ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, μπορεί-
τε ακόμα να το κάνετε καλώντας την Υπηρεσία μέσω Skype, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί με βάση τη γλώσσα ομιλίας.
• Σε περίπτωση που έχετε ήδη καταγραφεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 
2016, θα κληθείτε να κάνετε πλήρη καταγραφή στην Υπηρεσία Ασύλου. 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού 
σας, ανατρέχοντας στις διαθέσιμες λίστες στις επίσημες ιστοσελίδες ή 
χρησιμοποιώντας το https://search.rescueapp.org/
• Σε περίπτωση που χάσετε το ραντεβού με την Υπηρεσία Ασύλου, πρέπει 
να επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή, κλείνοντας νέο ραντεβού 
μέσω Skype.



Για περισσότερες πληροφορίες:
• http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/11/Qandanswers_ENG_OCT_V4a-_-25-10-2016-Greek_V2.pdf
• http://w2eu.info/greece.en/articles/greece-family.en.html 

Θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση όσων ισχυρίζεστε (διεύθυνση των συγγενών σας, αριθμούς τηλεφώνου, 
πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικά γεννήσεως, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο της κάρτας προκαταγραφής του συγγενικού προσώπου, 

οικογενειακές φωτογραφίες, κλπ).

Εάν είστε κάτω των 18 ετών και ταξιδεύετε χωρίς τους 
γονείς ή το νόμιμο κηδεμόνα σας, μπορείτε να ζητήσετε να 
μεταφερθείτε στη μητέρα ή τον πατέρα, την αδερφή ή τον 

αδερφό, τους θείους, ή τους παππούδες σας.

• ΜΗΤΕΡΑ / ΠΑΤΕΡΑΣ
• ΑΔΕΡΦΗ / ΑΔΕΡΦΟΣ

• ΘΕΙΑ / ΘΕΙΟΣ
• ΓΙΑΓΙΑ / ΠΑΠΠΟΥΣ

Ή

Εάν είστε ενήλικας (άνω των 18 ετών), 
μπορείτε να ζητήσετε να μείνετε με  

τον/την σύζυγο ή το παιδί σας. 

Αφού έχετε προκαταγραφεί, θα λάβετε ένα μήνυμα SMS που θα σας ενημερώνει ως προς την ημερομηνία και το Περιφερειακό Γραφείο 
Ασύλου που θα πρέπει να πάτε για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Η διαδικασία θα πάρει έως και έξι μήνες, αλλά σε κάποιες 
περιπτώσεις ίσως να κρατήσει περισσότερο.

SMS
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΣΥΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ

REGISTRATION

18-

+

18+

• ΣΥΖΥΓΟΣ

18-

• ΠΑΙΔΙ

+ +

Μετά από θετική απόφαση, 
η Ελλάδα έχει έξι μήνες να 
σας στείλει στη χώρα που 

κάνατε αίτηση να πάτε.

6 
μήνες

Η Ελλάδα έχει τρεις 
μήνες να ζητήσει την 
οικογενειακή επανέ-
νωση από την άλλη 

χώρα της ΕΕ.

3 
μήνες

GR EU

Η άλλη χώρα έχει 
άλλους δύο μήνες 

να στείλει την 
απάντησή της πίσω 

στην Ελλάδα.

2 
μήνες

GR EU

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η  Γ Ι Α  Ν Ο Μ Ι Κ Α  Ζ Η Τ Η Μ Α Τ ΑΦΗΜΕΣ + Απαντήσεις

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για 
οικογενειακή επανένωση 

ανεξάρτητα από το πότε φτάσατε 

στην Ελλάδα ή πού διαμένετε. 
Η προκαταγραφή είναι το πρώτο 
βήμα για την οικογενειακή 

επανένωση. Εάν έχετε συγγενείς 
που ήδη ζουν νόμιμα σε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να 

ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου 
πως θα θέλατε να επανενωθείτε 
μαζί τους.

Π Ρ Ο - Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η

6 
μήνες

μέχρι

Εάν η χώρα προορισμού αρνηθεί το αίτημά 
σας για οικογενειακή επανένωση, θα έχετε τη 

δυνατότητα να παραμείνετε στην Ελλάδα ενώ η 
αίτηση ασύλου σας εξετάζεται στην Ελλάδα.

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Η  Ε Π Α Ν Ε Ν Ω Σ Η

18+ 18+

ΑΣΥΛΟ GR

Απάντηση

Συχνά μας ρωτάνε για την οικογενειακή επανένωση με ερωτήσεις όπως: 
“Εάν έφτασες στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου, μπορείς να κάνεις αίτηση για 
οικογενειακή επανένωση ή πρέπει να παραμείνεις στην Ελλάδα;”Φήμη


