
Υπάρχουν δύο είδη διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα:

1. «Προσφυγικό καθεστώς» – σύμφωνα με τη Σύμβαση 
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, πρόσφυγας 
είναι «ένα πρόσωπο το οποίο συνεπεία βάσιμου φόβου 
διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, συμμετοχής 
σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, 
ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι 
σε θέση ή, λόγω αυτού του φόβου, δεν επιθυμεί να θέσει 
εαυτόν υπό την προστασία της χώρας αυτής, ή το οποίο, 
μην έχοντας ιθαγένεια και ευρισκόμενο εκτός της χώρας 
της προηγούμενης συνήθους διαμονής του ως αποτέλεσμα 
τέτοιων γεγονότων, δεν είναι σε θέση ή, λόγω αυτού του 
φόβου, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτή».

2. «Επικουρική προστασία» - «ένα πρόσωπο το οποίο 
δικαιούται επικουρική προστασία είναι ένας υπήκοος τρίτης 
χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά σε σχέση με τον 
οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι, εάν ο 
ενδιαφερόμενος επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή, 
στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούμενης 
συνήθους διαμονής του, θα αντιμετωπίσει πραγματικό 
κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη και δεν είναι σε θέση ή, 
λόγω του κινδύνου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό 
την προστασία της εν λόγω χώρας».

Υπάρχει μια ακόμη μορφή προστασίας η οποία ενδεχομένως 
να εφαρμοστεί, εάν δεν σας χορηγηθεί διεθνής προστασία- 
«Ανθρωπιστικό καθεστώς» το οποίο είναι μια άδεια 
διαμονής ενός έτους, η οποία μπορεί να σας χορηγηθεί από 
το Υπουργείο Εσωτερικών για εξαιρετικούς ανθρωπιστικούς 
λόγους, εάν η αίτησή σας απορριφθεί μετά το στάδιο της 
προσφυγής και η Επιτροπή Προσφυγών παραπέμψει την 
υπόθεσή σας για αυτού του είδους προστασία.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση διεθνούς 
προστασίας οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να δηλώσετε 
την πρόθεσή σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας 
μόλις φτάσετε στη Λέσβο. Μέχρι να δηλώσετε την επιθυμία 
σας να υποβάλετε αίτηση για διεθνή προστασία, μπορεί να 
επιστραφείτε στην Τουρκία. 

Δικαιώματα:
• Δικαίωμα μη επανεισδοχής στην Τουρκία μέχρι την 

ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης ασύλου
• Δικαιούστε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την 

αίτηση ασύλου σας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, 
σε γλώσσα την οποία καταλαβαίνετε.

• Δικαιούστε πρόσβαση σε βασική βοήθεια που 
περιλαμβάνει στέγαση, τροφή, νομική, ιατρική και 
ψυχοκοινωνική συνδρομή.

• Δικαίωμα στην εργασία
• Δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση
• Δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση (τα 

ανήλικα παιδιά σας μπορούν να πάνε σχολείο) 

Υποχρεώσεις:
• Υποχρεούστε να συνεργάζεστε με τις ελληνικές αρχές.
• Υποχρεούστε να τηρείτε την ελληνική νομοθεσία.

Το παρόν φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα διαδικασίας 
διαβούλευσης με την Ομάδα Εργασίας Νομικής Αρωγής 
στη Λέσβο. Οι πληροφορίες που περιέχονται είναι απλώς 
ενδεικτικές και περιλαμβάνουν μια γενική περίληψη των 
κυριότερων νομοθετικών διατάξεων σχετικά με το άσυλο, 
όπως ισχύουν στην Ελλάδα. Εντούτοις δεν είναι εξαντλητικές 
και υπόκεινται σε αλλαγές ή και σε διαφορική εφαρμογή 
εκ μέρους των Αρχών, για τις οποίες οι συγγραφείς δεν 
αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ή βάρος. Συνιστάται σε κάθε 
πρόσωπο που αιτείται ασύλου στη Λέσβο να συμβουλεύεται 
δικηγόρο για κατ’ ιδίαν συμβουλή.

• Υποχρεούστε να μη φύγετε από την Ελλάδα μέχρι την 
ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης ασύλου σας.

• Υποχρεούστε να μη φύγετε από τη Λέσβο, εάν 
βρίσκεστε υπό γεωγραφικό περιορισμό.

• Υποχρεούστε να ανανεώνετε το δελτίο αιτούντος 
άσυλο και να παραστείτε στη συνέντευξη ασύλου σας 
την ημερομηνία που έχει οριστεί.

• Υποχρεούστε να παρέχετε ενημερωμένα στοιχεία 
επικοινωνίας στις υπηρεσίες ασύλου – αυτό είναι 
σημαντικό, για να μπορούν οι υπηρεσίες ασύλου 
να επικοινωνήσουν μαζί σας, για παράδειγμα για να  
επαναπρογραμματίσουν τη συνέντευξή σας ή για να 
ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αίτηση 
ασύλου σας.

Να θυμάστε πως εάν παραβείτε οποιαδήποτε από αυτές τις 
υποχρεώσεις, κινδυνεύετε να τεθείτε υπό κράτηση και/ή να 
διακοπεί η εξέταση της αίτησης ασύλου σας.

Θα διεξαχθεί μια αρχική ιατρική εξέταση από το ιατρικό 
προσωπικό.

Θα σας εκδώσουν ιατρικό δελτίο – μια σελίδα Α4 με 
φωτογραφία πάνω δεξιά, με τα ίδια ιατρικά δεδομένα στα 
ελληνικά και τα αγγλικά.

Το νοσηλευτικό προσωπικό θα ταυτοποιήσει σωματικά 
έκδηλες/εμφανείς ευαλωτότητες –θυμηθείτε να 
ενημερώσετε το νοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με:

• τυχόν ευαλωτότητες που ενδεχομένως να μην είναι 
σωματικά εμφανείς

• εάν έχετε υπάρξει θύμα σεξουαλικής βίας (ειδικά τις 
τελευταίες 72 ώρες) ή εάν είστε θύμα βασανιστηρίων 

Εάν το νοσηλευτικό προσωπικό δεν θεωρεί πως έχετε 
σωματικά έκδηλες/εμφανείς  ευαλωτότητες, θα σας δοθεί 
ένα μεταγενέστερο ραντεβού για να υποβληθείτε σε 
αξιολόγηση ευαλωτότητας. 

Αστυνομία:
• Θα λάβετε μία απόφαση από την αστυνομία η οποία 

θα σας διατάζει να παραμείνετε στη Λέσβο μέχρι να 
ολοκληρωθεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

• Θα λάβετε ένα αστυνομικό έγγραφο – ένα έγγραφο 
μίας ή δύο σελίδων Α4, με φωτογραφία πάνω δεξιά 
της σελίδας και βασικά προσωπικά στοιχεία. Αυτό 
περιλαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό ο οποίος θα σας 
ακολουθεί καθ’ όλη τη διαδικασία ασύλου. 

• Η αστυνομία θα πάρει τα δακτυλικά αποτυπώματά σας 
(για όσους είναι άνω των 14ων ετών) (σύστημα EURO-
DAC).

Να θυμάστε να δώσετε αληθή και ακριβή προσωπικά 
στοιχεία (όνομα, ηλικία κτλ.) – δεν μπορείτε να αλλάξετε 
τα στοιχεία αυτά αργότερα, εκτός εάν έχετε πρωτότυπη 
έντυπη ταυτότητα ή διαβατήριο που να τα αποδεικνύουν. 
Εάν επιθυμείτε να αιτηθείτε την αλλαγή οποιουδήποτε 
προσωπικού στοιχείου σε μεταγενέστερο στάδιο, θα πρέπει 
να επισκεφθείτε την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου και να 
υποβάλετε αίτηση. 

GCR (Greek Council for Refugees)
• Αγίου Θεράποντος 5, Μυτιλήνη
• Email: gcr-lesvos@gcr.gr
• Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:30 – 12:30

ELiL (European Lawyers in Lesvos)
• Κοντέινερ ICRC και BRF στον Ελαιώνα (Μόρια)
• Τηλέφωνο / WhatsApp: + 30 694 505 1969
• Email: info@elil.eu
• Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 14.00 στον 

Ελαιώνα (Μόρια)

HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society)
• Π. Κουντουριώτου 47, 2ος όροφος (πάνω από το 

Loft Café), Μυτιλήνη
• Τηλέφωνο: 2251055488
• Τηλέφωνο (Αραβικά): +306944134335
• Τηλέφωνο (Φαρσί & Γαλλικά): +306944134160 

WhatsApp και Viber
• Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00

DRC (Danish Refugee Council)
• “Info Point”, ΚΥΤ, Μόρια: 12:30 – 15:00
• Ομάδα Προστασίας DRC διαθέσιμη για κλείσιμο 

ραντεβού με δικηγόρο
• στο σημείο πληροφόρησης (“Info Point”), ΚΥΤ, 

Μόρια: Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:30 –15:00
• Τηλέφωνο /WhatsApp: +30 694 840 0494
• Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 17:00

Νομικό Κέντρο Λέσβου (Legal Centre Lesvos)
• Φιλοξενείται στο Κέντρο Στήριξης Mosaik
• Σαπφούς 9
• Μυτιλήνη
• Τηλέφωνο/WhatsApp: +30 6940198997
• Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 14:00

0/Φορείς νομικής βοήθειας: 
3/ Καταγραφή από την αστυνομία:

1/ Ορισμός της διεθνούς  
προστασίας:

2/
Έχετε τα ακόλουθα βασικά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις 
αφότου έχετε υποβάλει αίτηση 
για διεθνή προστασία:

4/ Πρώτη υποδοχή και ιατρική 
εξέταση:

100km
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Αίτημα ασύλου:
 βασικές νομικές πληροφορίες για 
τους αιτούντες διεθνή προστασία
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Υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες «ευαλωτότητας» 
στο ελληνικό δίκαιο. Αυτές είναι οι εξής:

• Ασυνόδευτοι ανήλικοι
• Άτομα με αναπηρία ή που πάσχουν από ανίατη ή 

σοβαρή ασθένεια 
• Οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών)
• Έγκυες γυναίκες ή που έχουν γεννήσει πρόσφατα
• Μόνοι γονείς με ανήλικα τέκνα
• Θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών 

μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή 
εκμετάλλευσης, άτομα με διαταραχή μετατραυματικού 
στρες, πιο συγκεκριμένα επιζώντες και συγγενείς 
θυμάτων ναυαγίων 

• Θύματα εμπορίας ανθρώπων

Θα υποβληθείτε σε αξιολόγηση ευαλωτότητας:

• Ιατρική εξέταση – προγραμματίζεται από τις ελληνικές 
αρχές

• Πιθανή ψυχολογική εκτίμηση – Εάν επιθυμείτε να 
δείτε ψυχολόγο, ενημερώστε τον ιατρό σχετικά 
κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης. Μια 
ψυχολογική εκτίμηση θα προγραμματιστεί από 
τις ελληνικές αρχές σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Εάν αναγνωριστείτε ως «ευάλωτος/η» μετά την 
αξιολόγηση ευαλωτότητας, θα ακολουθήσετε την 
«Συνήθη» διαδικασία. Αυτό, πιο συγκεκριμένα, σημαίνει 
πως: 

• Ο γεωγραφικός περιορισμός σας θα αρθεί, που σημαίνει 
πως μπορείτε να φύγετε από τη Λέσβο.

• Η αξιολόγηση της αίτησης ασύλου σας θα γίνει 
αποκλειστικά βάσει των λόγων για τους οποίους φύγατε 
από τη χώρα σας και επειδή δεν είναι δυνατό για εσάς 
να επιστρέψετε στη χώρα σας – δεν θα χρειαστεί να 
αποδείξετε ότι δεν θα ήσασταν ασφαλής στην Τουρκία 
ή ότι δεν θα μπορούσατε να έχετε πρόσβαση στη διεθνή 
προστασία εκεί.

• 

Να θυμάστε πως όλες οι πληροφορίες που αποκαλύπτετε 
κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ευαλωτότητάς σας 
και της συνέντευξης ασύλου είναι εμπιστευτικές.

Να θυμάστε πως πρέπει να αποκαλύψετε κάθε πιθανή 
ευαλωτότητα το συντομότερο δυνατόν, και όσο γίνεται 
πληρέστερα. Παρ’ όλα αυτά, εάν δεν αποκαλύψετε την 
ευαλωτότητά σας κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 
ευαλωτότητας, μπορείτε να την αποκαλύψετε αργότερα 
και, κυρίως, μπορείτε να την αποκαλύψετε κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης ασύλου.

Να θυμάστε πως η ευαλωτότητα δεν είναι το ίδιο με τη 
χορήγηση διεθνούς προστασίας. Απλώς και μόνο επειδή 
έχετε αναγνωριστεί ως ευάλωτος/η, δεν σημαίνει πως 
αυτόματα θα σας χορηγηθεί διεθνής προστασία και είναι 
ζωτικής σημασίας να παραστείτε και να προετοιμαστείτε 
πλήρως για τη συνέντευξη ασύλου σας.

Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να προσέλθετε στο Γραφείο 
Ασύλου για να υποβάλετε την αίτηση ασύλου – θα λάβετε 
τον αριθμό της υπόθεσής σας, δελτίο αιτούντος άσυλο και 
ημερομηνία συνέντευξης. 

Θα ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματά σας από το 
προσωπικό της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου ή από 
Έλληνες αστυνομικούς.
Θα σας ζητηθεί να πείτε εν συντομία τους λόγους για τους 
οποίους εγκαταλείψατε τη χώρα καταγωγής σας.

Οικογενειακή επανένωση:
• Θυμηθείτε να αναφέρετε εάν έχετε κοντινά μέλη της 

οικογένειάς σας αλλού στην Ευρώπη με τα οποία θα 
θέλατε να επανενωθείτε – π.χ. τον/την σύζυγό σας, 
ανήλικα τέκνα ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς 
σας από το οποίο εξαρτάστε. Είναι πολύ σημαντικό 
να το κάνετε κατά τη διάρκεια της καταγραφής της 
αίτησης ασύλου, ή το συντομότερο δυνατό μετά από 
αυτή, για να αποφύγετε τυχόν καθυστερήσεις.

• Υποβάλετε οποιαδήποτε έγγραφα έχετε τα οποία 
αποδεικνύουν τη διαμονή του μέλους της οικογένειάς 
σας σε άλλο κράτος-μέλος (π.χ. άδεια διαμονής, 
αποδεικτικό διεύθυνσης) και όλα τα έγγραφα τα οποία 
αποδεικνύουν τον οικογενειακό δεσμό.

• Θυμηθείτε να υπογράψετε γραπτή συγκατάθεση της 
αίτησης επανένωσης με το μέλος της οικογένειάς σας 
– το να αναφέρετε την επιθυμία σας να επανενωθείτε 
με το μέλος της οικογένειάς σας κατά τη διάρκεια της 
καταγραφής της αίτησης ασύλου δεν αρκεί.

• Η αίτηση για οικογενειακή επανένωση (δηλ. η υπογραφή 
της γραπτής συγκατάθεσης) πρέπει να γίνει εντός 
τριών μηνών από την καταγραφή της αίτησης ασύλου 
σας, εκτός εάν το μέλος της οικογένειάς σας βρίσκεται 
στη Γερμανία – σε αυτή την περίπτωση η αίτηση 
οικογενειακής επανένωσης πρέπει να γίνει εντός τριών 
μηνών από την άφιξη στη Λέσβο.

Θυμηθείτε να προσκομίσετε αντίγραφα εγγράφων με σωστό 
όνομα, προσωπικά στοιχεία κτλ. για να εξασφαλίσετε τη 
σωστή καταγραφή των στοιχείων σας.

Όλα τα προσωπικά έγγραφά σας θα σας επιστραφούν. Παρ’ 
όλα αυτά, εάν έχετε διαβατήριο, θα το κρατήσουν οι αρχές

Να θυμάστε να δώσετε αληθή και ακριβή προσωπικά 
στοιχεία (όνομα, ηλικία κτλ.) – δεν μπορείτε να αλλάξετε 
αυτά τα στοιχεία αργότερα, εκτός εάν έχετε πρωτότυπη 
ταυτότητα ή διαβατήριο που να τα αποδεικνύουν. 

Να θυμάστε να ακούσετε προσεκτικά κατά τη διάρκεια της 
ανάγνωσης προς επιβεβαίωση στο τέλος της καταγραφής 
σας (δηλ. προτού επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες 
υπογράφοντας τη φόρμα καταγραφής). Ενημερώστε το 
πρόσωπο που σας καταγράφει εάν υπάρχουν λάθη.

Σχετικά με τη συνέντευξη:
• Η ημερομηνία της συνέντευξής σας αναγράφεται στο 

δελτίο αιτούντος άσυλο.
• Η συνέντευξη δεν πραγματοποιείται στη Μόρια – θα 

πραγματοποιηθεί στην Παγανή και θα μεταφερθείτε 
εκεί από τη Μόρια με λεωφορείο.

• Θυμηθείτε να προσκομίσετε όλα τα ιατρικά έγγραφα και 
να περιγράψετε όλα τα ιατρικά προβλήματα (τόσο πώς 

αισθάνεστε εκείνη την ημέρα όσο και μακροπρόθεσμα) 
– θα έχετε την ευκαιρία να αποκαλύψετε πιθανές 
ευαλωτότητες και είναι σημαντικό να το κάνετε και να 
παρέχετε πλήρεις εξηγήσεις. 

• Θυμηθείτε να ενημερώσετε τον χειριστή της υπόθεσης 
εάν δεν έχετε υποβληθεί σε αξιολόγηση ευαλωτότητας.

• Θυμηθείτε να ενημερώσετε τον χειριστή της υπόθεσης 
εάν επίκειται η ψυχολογική εκτίμησή σας ή εάν εκκρεμεί 
οποιοδήποτε ιατρικό ραντεβού και δείξτε το αντίστοιχο 
έγγραφο, εάν είναι διαθέσιμο.

• Να θυμάστε πως αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία σας να 
πείτε την ιστορία σας – βεβαιωθείτε πως αποκαλύπτετε 
τα πάντα και πως παρέχετε κάθε τεκμήριο/αποδεικτικό 
που σχετίζεται με το αίτημά σας, ιδανικά σε πρωτότυπη 
μορφή (π.χ. φωτογραφίες, αναρτήσεις στο Facebook, 
άρθρα από εφημερίδες, επαγγελματικές ταυτότητες 
(π.χ. εάν ο λόγος που φύγατε σχετιζόταν με το 
επάγγελμά σας), γράμματα/απειλές). Μπορείτε να 
υποβάλετε επιπλέον τεκμήρια/αποδεικτικά στοιχεία 
μετά τη συνέντευξη. Η διορία υποβολής επιπλέον 
τεκμηρίων/αποδεικτικών στοιχείων είναι 5 ημέρες μετά 
τη συνέντευξη, αλλά ίσως αυτά να γίνουν δεκτά εάν 
υποβληθούν μετά από αυτή τη διορία

Θα ερωτηθείτε για:
• προσωπικά στοιχεία
• προβλήματα υγείας/ευαλωτότητες
• ανάλογα με την ιθαγένειά σας και το καθεστώς 

ευαλωτότητας, ίσως να ερωτηθείτε εάν η Τουρκία είναι 
ασφαλής χώρα για εσάς και εάν μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση στη διεθνή προστασία εκεί 

• τους λόγους που είχατε να φύγατε από τη χώρα 
σας και γιατί δεν είναι δυνατόν για εσάς να 
επιστρέψετε στη χώρα σας – π.χ. Γιατί έπρεπε 
να φύγετε και τι θα σας συμβεί εάν επιστρέψετε; 
Υπάρχει κάποιο άλλο ασφαλές μέρος στη χώρα σας; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαιούστε να σας συνοδεύσει ο δικηγόρος σας στη 

συνέντευξή σας
• Δικαιούστε να έχετε χρόνο να προετοιμαστείτε για 

τη συνέντευξή σας –μπορείτε να έχετε μία ολόκληρη 
μέρα για να προετοιμαστείτε εάν δεν είστε ευάλωτος/η 
και τουλάχιστον επτά ημέρες εάν είστε ευάλωτος/η.  
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν η συνέντευξή σας  
επισπευτεί ή εάν η συνέντευξή σας έχει προγραμματιστεί  
να διεξαχθεί πολύ σύντομα.

• Δικαιούστε να ζητήσετε άλλον/η διερμηνέα εάν έχετε  
ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα της διερμηνείας.

• Δικαιούστε να επιλέξετε το φύλο του διερμηνέα και του 
ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη.

• Δικαιούστε να επιλέξετε να διεξαχθεί η συνέντευξη στη 
μητρική σας γλώσσα.

• Δικαιούστε να ζητήσετε αναβολή (εάν δεν έχετε ζητήσει 
ξανά αναβολή, αυτή θα σας χορηγηθεί αυτόματα. Εάν 
έχετε αναβάλει τη συνέντευξή σας ξανά, μπορείτε 
ακόμα να ζητήσετε κι άλλη αναβολή εάν έχετε εύλογους 
λόγους (π.χ. σοβαρά ζητήματα υγείας για τα οποία δεν 
μπορείτε να παραστείτε/διεξάγετε τη συνέντευξή σας 
– σε αυτές τις περιπτώσεις, αποδείξεις (π.χ. ιατρικές 
γνωματεύσεις) είναι πολύ χρήσιμες)).

• Δικαιούστε να ζητήσετε διάλειμμα.
• Δικαιούστε να ζητήσετε αντίγραφο της 

απομαγνητοφώνησης/ηχογράφησης της συνέντευξής 
σας.

Έχετε την ακόλουθη υποχρέωση:
• Υποχρεούστε να παραστείτε στη συνέντευξη – εάν 

χάσετε τη συνέντευξη, η υπόθεσή σας θα κλείσει και, 
εάν δεν παρουσιάσετε εύλογους λόγους για τους 
οποίους χάσατε τη συνέντευξή σας, μπορεί να είναι 
δύσκολο να ανοίξει εκ νέου η υπόθεσή σας.

Πληροφορίες:
• Εάν η αίτησή σας απορριφθεί μετά τη συνέντευξη 

ασύλου σας, έχετε το δικαίωμα προσφυγής.
• Εάν έχετε αξιολογηθεί ως ευάλωτος/η, πρέπει να 

καταθέσετε αίτηση προσφυγής εντός 30 ημερών από 
τη λήψη της απόφασής σας. Εάν δεν έχετε αξιολογηθεί 
ως ευάλωτος/η, πρέπει να το κάνετε εντός 5 ημερών.

• Η προσφυγή είναι μια γραπτή διαδικασία. Το υπόμνημα 
της προσφυγής θα κατατεθεί και θα εξεταστεί από 
την Επιτροπή Προσφυγών στην Αθήνα. Εάν δεν σας 
καλέσει η Επιτροπή, δεν θα υπάρξει άλλη συνέντευξη 
και δεν θα χρειαστεί να παραστείτε.

Δικαιώματα:
• Δικαιούστε νομική συνδρομή από το κράτος και ένας 

Έλληνας δικηγόρος θα γράψει το υπόμνημα της 
προσφυγής ατελώς. Αυτό το υπόμνημα πρέπει να 
περιλαμβάνει επιχειρήματα σχετικά με το γιατί πρέπει 
να σας χορηγηθεί διεθνής προστασία και πρέπει να 
υποβληθεί το αργότερο 2 ημέρες πριν από την εξέταση 
της προσφυγής. Όταν υποβάλετε την προσφυγή σας, 
επισημάνετε στον υπεύθυνο της Ελληνικής Υπηρεσίας 
Ασύλου ότι επιθυμείτε νομική συνδρομή. 

• Δικαιούστε να ζητήσετε την αναβολή της εξέτασης 
της προσφυγής σας, εάν δεν σας χορηγηθεί νομική 
εκπροσώπηση (παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή Προσφυγών 
δεν υποχρεούται να δεχτεί το αίτημά σας για αναβολή 
σε αυτή την περίπτωση και η προσφυγή σας δύναται να 
εξεταστεί ακόμα κι εάν δεν σας έχει χορηγηθεί νομική 
συνδρομή/εκπροσώπηση).

Να θυμάστε:
• Να προσκομίσετε είτε στην Υπηρεσία Ασύλου ή στον 

δικηγόρο οποιαδήποτε ιατρικά έγγραφα έχετε, ειδικά 
αυτά τα οποία ίσως να σας δόθηκαν μετά τη συνέντευξη/
απόφασή σας.

• Να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα σχετικά με το αίτημά 
σας στον δικηγόρο σας αρκετό καιρό πριν από την 
ημέρα της προσφυγής σας.

Εάν η προσφυγή σας απορριφθεί μπορεί να τεθείτε σε 
κράτηση και να επιστρέψετε στην Τουρκία ή να απελαθείτε 
στη χώρα καταγωγής σας, ανάλογα με το εάν έχετε 
αξιολογηθεί ως ευάλωτος/η ή όχι.

Νομικές εναλλακτικές – επικοινωνήστε με δικηγόρο για 
μια εξατομικευμένη αξιολόγηση της υπόθεσής σας:
• Δικαστική διαδικασία – εντός 60 ημερών από τη λήψη 

της απόρριψης της προσφυγής σας, έχετε το δικαίωμα 
να υποβάλετε αίτηση ακύρωσης σε ελληνικό διοικητικό 
δικαστήριο, είτε μέσω νομικής υποστήριξης από ΜΚΟ 
(περιορισμένες δυνατότητες, λόγω των διοικητικών 
τελών) ή μέσω της νομικής συνδρομής ιδιώτη δικηγόρου. 
Η δεύτερη εναλλακτική φέρει κάποιο κόστος – πρέπει 
να επικοινωνήσετε με δικηγόρο για να ενημερωθείτε 
σχετικά.

• Μεταγενέστερη αίτηση ασύλου – 60 ημέρες μετά τη 
λήψη της απόρριψης της προσφυγής σας, έχετε το 
δικαίωμα να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση ασύλου. 
Αυτή θα ληφθεί υπόψιν εάν υπάρχουν ουσιώδη νέα 
στοιχεία για το αίτημά σας (π.χ. νέες πληροφορίες 
σχετικά με την περιοχή σας στη χώρα καταγωγής σας 
ή προηγούμενης συνήθους διαμονής, νέοι ισχυρισμοί, 
νέα ιατρικά έγγραφα σχετικά με το αίτημά σας (π.χ. 
πιστοποιητικό που να αποδεικνύει πως είστε θύμα 
βασανιστηρίων).

5/ Ευαλωτότητα:

6/ Καταγραφή αίτησης ασύλου:

7/ Συνέντευξη ασύλου:

8/Προσφυγή:

9/ Εάν η προσφυγή σας απορριφθεί:


