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Τι σημαίνει διεθνής 
προστασία ή άσυλο; 

Στην Ευρώπη, το άσυλο 
αναφέρεται ως διεθνής 
προστασία. 

Το να ζητήσει κάποιος άσυλο 
σε άλλη χώρα, επειδή είναι 
επικίνδυνο για τον ίδιο να 
επιστρέψει στη χώρα 
καταγωγής του, αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα. Άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά, έχουν 
όλοι τους το δικαίωμα να ζουν 
με ασφάλεια και με σεβασμό 
των θεμελιωδών ελευθεριών 
τους. 

Η κατάσταση στην οποία φοβάστε μήπως βρεθείτε πρέπει να συνιστά σοβαρή παραβίαση των 
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σας. 

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να πλήξουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά με διάφορους τρόπους. 

Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να προκληθούν από το κράτος, μέσω των αξιωματούχων του 
ή από άλλα πρόσωπα που δεν ανήκουν στο κράτος ή στις αρχές. 

Το άσυλο χορηγείται μόνον εφόσον το κράτος ή άλλες αρχές της χώρας σας δεν είναι 
σε θέση ή δεν είναι πρόθυμες να σας προστατεύσουν από τον κίνδυνο που 
αντιμετωπίζετε. 

Τι είναι η διεθνής προστασία (άσυλο); 

Μπορείτε να ζητήσετε άσυλο σε περίπτωση που 
απειλείται η ζωή ή η ελευθερία σας λόγω: 

 φυλής,
 εθνικότητας,
 θρησκείας,
 πολιτικών πεποιθήσεων,
 συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε άσυλο σε μία από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 όταν βρίσκεστε σε κίνδυνο θανατικής
ποινής ή εκτέλεσης, ή

 όταν κινδυνεύετε να υποστείτε βασανιστήρια
ή άλλου είδους απάνθρωπη μεταχείριση, ή

 όταν προέρχεστε από κράτος το οποίο
πλήττεται από ένοπλες συγκρούσεις που
απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια του άμαχου
πληθυσμού.

Η ζωή ή η ελευθερία σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, για 
παράδειγμα, σε περιπτώσεις: 

 σωματικής ή ψυχικής βίας,
 βάναυσης μεταχείρισης και τιμωρίας από τις

κρατικές αρχές,
 περιορισμών που εισάγουν διακρίσεις.
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Αφού ενημερώσετε τις αρχές ότι ζητάτε άσυλο, οι αρχές θα σας καθοδηγήσουν κατά τη διαδικασία ασύλου. Η 
διαδικασία ασύλου είναι η διαδικασία μέσω της οποίας καθορίζεται αν θα σας χορηγηθεί άσυλο ή όχι. Η 
διαδικασία αυτή περιλαμβάνει διεξοδική εξέταση των λόγων της φυγής σας και των κινδύνων που θα 
αντιμετωπίσετε εάν χρειαστεί να επιστρέψετε στη χώρα σας. 

Αφού ζητήσετε άσυλο, υπάρχουν διάφορα στάδια της διαδικασίας. 

Πρώτον, η αίτησή σας πρέπει να καταγραφεί. 

Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν τα παρακάτω. 

• Θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα ταυτότητάς σας.

• Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλεχθούν και θα αποθηκευτούν στο εθνικό
σύστημα.

• Θα φωτογραφηθείτε.

• Θα πραγματοποιηθεί λήψη των δακτυλικών σας αποτυπωμάτων.

• Θα σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εσάς και την οικογένειά σας, το
ταξίδι σας στην Ευρώπη, καθώς και τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείψατε τη
χώρα σας και φοβάστε να επιστρέψετε σε αυτήν.

• Για λόγους ασφαλείας, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί έρευνα τόσο σε εσάς τους
ίδιους όσο και στα προσωπικά σας αντικείμενα. Σε περίπτωση που η έρευνα
πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιηθεί από άτομο του ίδιου φύλου, με σεβασμό της
αξιοπρέπειας και της ακεραιότητάς σας. Τα προσωπικά σας αντικείμενα παραμένουν
ατομική σας ιδιοκτησία και θα σας επιστραφούν.

• Θα υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση. Κατά τη διάρκειά της μπορεί να τεθείτε σε
καραντίνα για
την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών και προστασία της γενικής υγείας.

Οι διαδικασίες αυτές είναι τυποποιημένες για όλους και είναι υποχρέωσή σας να συνεργαστείτε 

Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας ασύλου; 

Πώς μπορώ να λάβω άσυλο; 
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Υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησής σας είναι ένα και μόνο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Εντός της Ευρώπης, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα στην οποία υποβάλλετε 
αίτηση ασύλου. Όταν υποβάλετε αίτηση ασύλου, αναμένεται να το κάνετε το 
συντομότερο δυνατό στην πρώτη χώρα στην οποία θα φτάσετε. Οι αρχές θα 
καθορίσουν ποια χώρα θα είναι αρμόδια για την εξέταση της αίτησής σας. 
Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως διαδικασία του Δουβλίνου. Είναι σημαντικό να 
ενημερώσετε τις αρχές εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας βρίσκεται στην 
Ευρώπη. Η διαδικασία του Δουβλίνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
επανένωση με το εν λόγω μέλος της οικογένειας, εφόσον το μέλος αυτό βρίσκεται 
σε μία από τις χώρες οι οποίες εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες. 

Δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε άλλη χώρα με δική σας πρωτοβουλία 
πριν από το τέλος της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, θα επιστρέψετε 
στη χώρα που είναι αρμόδια για την αίτησή σας. 

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιείτε στην αρχή θα παραμείνουν 
εμπιστευτικές. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες τις οποίες κοινοποιείτε 
δεν θα κοινοποιηθούν περαιτέρω χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καθένας μπορεί να ζητήσει άσυλο σε ατομική βάση. 
Ακόμη και αν φτάσατε με την οικογένειά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 
ασύλου μόνοι σας. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αίτηση μαζί με την οικογένειά 
σας. Κατά την εξέταση θα ληφθούν υπόψη όλοι οι λόγοι για τους οποίους 
δηλώνετε τόσοι οι ίδιοι όσο και τα μέλη της οικογένειάς σας ότι υποβάλλετε 
αίτηση ασύλου. Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους δεν θέλετε τα 
μέλη της οικογένειάς σας να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους υποβάλλετε 
αίτηση ασύλου και τις σχετικές πληροφορίες, θα πρέπει να το δηλώσετε στις 
αρμόδιες αρχές ασύλου. 
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Εξέταση της αίτησής σας 

Θα κληθείτε σε προσωπική συνέντευξη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα σας 
ζητηθεί να εκθέσετε λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους ζητάτε άσυλο. 

Μετά την προσωπική συνέντευξη, η αίτησή σας θα αξιολογηθεί και θα σας 
κοινοποιηθεί η απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχές θα σας γνωστοποιήσουν εάν 
σας έχει χορηγηθεί άσυλο ή όχι. Θα ενημερωθείτε επίσης για τους λόγους της 
απόφασης. 

Εάν η αίτησή σας απορριφθεί και θεωρείτε ότι έχει γίνει λάθος, μπορείτε να 
υποβάλετε προσφυγή κατά της απόφασης. 

Θα λάβετε λεπτομερέστερες πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο της 
διαδικασίας, ανάλογα με την περίπτωση της αίτησής σας και όποτε αυτό κριθεί 
σκόπιμο. 

Πόσο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης; 

Η διαδικασία ασύλου μπορεί να διαρκέσει σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, 
καθώς οι αρχές πρώτα θα ελέγξουν όλα τα στοιχεία της αίτησής σας και μετά θα 
αποφασίσουν σχετικά με την αίτησή σας. Η κανονική διαδικασία μπορεί να 
διαρκέσει από 6 έως 21 μήνες κατ’ ανώτατο όριο. 

Ωστόσο, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες ενδέχεται να διαφέρουν εάν η αίτησή 
σας αξιολογηθεί στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας, όπως η ταχύρρυθμη 
διαδικασία, η διαδικασία στα σύνορα ή η διαδικασία του παραδεκτού. Μπορεί 
επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην αίτησή σας. Στις περιπτώσεις αυτές, θα 
σας παρασχεθούν συγκεκριμένες πληροφορίες από τις εθνικές αρχές ασύλου. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι αυτή η περίοδος αναμονής για την έκδοση 
απόφασης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι δύσκολη σε συναισθηματικό 
επίπεδο. 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε άτομο 
ηλικίας κάτω των 18 ετών θεωρείται παιδί. 
Το βέλτιστο συμφέρον και η ευημερία του 
παιδιού αποτελούν πρωταρχικό μέλημα σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια, η ευημερία, η κοινωνική 
ανάπτυξη κ.λπ. 

Πώς μπορούν τα παιδιά μου, τα οποία με συνοδεύουν, να λάβουν άσυλο; 

Εάν φτάσετε με τα παιδιά σας, μπορείτε να υποβάλετε μία μόνο αίτηση για εσάς και 
τα παιδιά σας ηλικίας κάτω των 18 ετών. Υπό ορισμένες συνθήκες, τα παιδιά σας 
ενδέχεται να μπορούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου μόνα τους. Ζητήστε περαιτέρω 
πληροφορίες από τις εθνικές αρχές. 

Είμαι κάτω των 18 ετών, χωρίς γονέα ή άλλο υπεύθυνο ενήλικα 

Εάν είστε κάτω των 18 ετών και είστε μόνοι/ες, χωρίς γονέα ή άλλον υπεύθυνο 
ενήλικα, θεωρείστε ασυνόδευτος ανήλικος. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει στην περίπτωσή 
σας, ενημερώστε τις εθνικές αρχές και ζητήστε περαιτέρω στήριξη. 
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Ποια είναι τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου; 

Μπορείτε να παραμείνετε στη 
χώρα της ΕΕ που εξετάζει την 
αίτηση ασύλου σας.

Η αίτηση ασύλου σάς παρέχει 
το δικαίωμα να παραμείνετε 
στη χώρα αυτή μέχρι την 
ολοκλήρωση της αίτησής σας. 

Ανάλογα με την κατάστασή σας, 
θα λάβετε κατάλυμα, τροφή ή 
χρήματα για την αγορά τροφής, 
βασική και αναγκαία ιατρική 
περίθαλψη και κοινωνική 
πρόνοια. Οι εθνικές αρχές θα σας 
παράσχουν περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά σας. 

Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα.

Εάν οι κρατικές αρχές επικοινωνούν μαζί σας σε 
γλώσσα την οποία δεν κατανοείτε, μπορείτε να 
ζητήσετε διερμηνέα. Δεν πληρώνετε για τον 
διερμηνέα. Κάποιος διερμηνέας που ομιλεί μια 
γλώσσα την οποία κατανοείτε θα είναι παρών 
κατά τη διάρκεια της προσωπικής σας 
συνέντευξης. 

Ο διερμηνέας σας βοηθά να επικοινωνείτε με τις 
κρατικές αρχές, μόνο όμως για θέματα που 
αφορούν την αίτησή σας. Ο διερμηνέας είναι 
ουδέτερος και τηρεί την εμπιστευτικότητα· ο 
διερμηνέας δεν ευνοεί κανέναν, δεν κοινοποιεί 
τίποτα από όσα λέτε σε κανέναν και δεν 
επηρεάζει την απόφαση η οποία θα ληφθεί 
σχετικά με την αίτησή σας. 

Ενημερώστε αμέσως τις κρατικές αρχές σε 
περίπτωση που δεν κατανοείτε τον διερμηνέα. 
Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε εάν έχετε τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον δικό σας 
διερμηνέα. 

Μπορείτε πάντα να θέτετε ερωτήσεις· έχετε δικαίωμα στην πληροφόρηση. 

Εάν υπάρχει κάποια ασάφεια όσον αφορά τα δικαιώματά σας, τις υποχρεώσεις σας, τη 
διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, την τρέχουσα κατάσταση της αίτησής σας ή άλλα θέματα 
σχετικά με την αίτησή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρχές και την Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). 

Θα λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας. 
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Χρειάζεστε ειδική υποστήριξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας; 

Εάν έχετε ιδιαίτερες ανάγκες ή έχετε υποστεί, για παράδειγμα, ψυχολογική, σωματική ή σεξουαλική βία ή 
αντιμετωπίζετε οποιεσδήποτε άλλες δυσκολίες, όπως αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, θα πρέπει να 
ενημερώσετε σχετικά τις αρμόδιες αρχές για το άσυλο. Αυτές θα αξιολογήσουν περαιτέρω την κατάστασή 
σας και, εάν χρειαστεί, ενδέχεται να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετες εγγυήσεις και υποστήριξη. Η 
υποστήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την παροχή επιπλέον χρόνου ή τον διορισμό 
εξειδικευμένου προσωπικού για την εξέταση της υπόθεσής σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε ακρόαση από 
άνδρα ή γυναίκα χειριστή υπόθεσης και διερμηνέα εάν, για τους λόγους που υποβάλλετε αίτηση ασύλου, 
δεν μπορείτε να εκφραστείτε πλήρως με άλλο τρόπο. 

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη εάν 
σκοπεύετε να επιστρέψετε στη χώρα σας 
οικειοθελώς

Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη για την 
οικειοθελή επιστροφή σας στη χώρα σας ανά πάσα 
στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου. 

Εάν θέλετε να αποσύρετε την αίτησή σας για 
διεθνή προστασία (άσυλο), επικοινωνήστε με τις 
αρχές. Όταν παραιτηθείτε από την αίτησή σας, δεν 
θα έχετε πλέον το δικαίωμα να παραμείνετε ως 
αιτών άσυλο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
οικειοθελή επιστροφή και τη βοήθεια που μπορεί 
να λάβετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις 
αρχές. 

Μπορείτε να έρχεστε σε επαφή και να 
επικοινωνείτε με την Ύπατη Αρμοστεία των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) ή με τις οργανώσεις-εταίρους της σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ασύλου.

Η UNHCR προστατεύει τα συμφέροντα των 
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. 
Παρέχει επίσης νομική συνδρομή και 
συμβουλές σχετικά με τη δίκαιη και 
αποτελεσματική εξέταση της αίτησής σας. 
Η UNHCR μπορεί να παρίσταται σε 
συνεντεύξεις και ακροάσεις προσφυγών ή να 
υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με 
την αίτηση ασύλου. Στοιχεία επικοινωνίας της 
UNHCR και πληροφορίες

Μπορείτε να έχετε δικηγόρο. 

Οι δικηγόροι είναι πρόσωπα τα οποία 
παρέχουν νομική βοήθεια, συμβουλές 
και συνδρομή και σας εκπροσωπούν 
ενώπιον των αρχών. Για παράδειγμα, 
κάποιος δικηγόρος μπορεί να σας 
βοηθήσει κατά την υποβολή της 
αίτησης ασύλου σας, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, 
στην επίσημη επικοινωνία κ.λπ. Οι 
δικηγόροι λειτουργούν ανεξάρτητα 
από τις κρατικές αρχές και αποτελεί 
δικαίωμά σας να τους 
συμβουλεύεστε. 

Οι δικηγόροι μπορούν να παρέχονται 
δωρεάν. Ζητήστε περισσότερες 
πληροφορίες από τις εθνικές αρχές. 

Επιπλέον, μπορείτε πάντα να ζητάτε 
από τις αρχές δωρεάν νομικές και 
διαδικαστικές πληροφορίες. Τις 
πληροφορίες αυτές μπορεί επίσης να 
είναι σε θέση να παρέχουν μη 
κυβερνητικές οργανώσεις. 

Μόλις αποκτήσετε δικηγόρο ή 
οποιουδήποτε άλλου τύπου νομική 
συνδρομή ή σε περίπτωση αλλαγών σε 
σχέση με αυτό το θέμα, ενημερώστε 
τις αρχές σχετικά με τα στοιχεία (τα 
προσωπικά στοιχεία του δικηγόρου ή 
τα όποια στοιχεία έχουν αλλάξει), 
ώστε οι αρχές να μπορούν να τηρούν 
ενήμερο τον δικηγόρο σας σχετικά με 
την αίτησή σας. 

https://help.unhcr.org/
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Πρέπει να συνεργάζεστε με τις αρχές. 

Είναι προς το συμφέρον σας να συνεργάζεστε με 
τις κρατικές αρχές, να επικοινωνείτε μαζί τους, να 
απαντάτε στα αιτήματα και τις απαιτήσεις τους 
και να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας. 
Αυτό δίνει στις αρχές τη δυνατότητα να εξετάσουν 
δεόντως την αίτησή σας. 

Πρέπει να εμφανίζεστε αυτοπροσώπως 
ενώπιον των αρχών, εφόσον σας ζητηθεί. 

Μπορεί να κληθείτε σε κάποια ραντεβού 
σχετικά με την αίτησή σας. 

Πρέπει να παρουσιάζεστε σε όλα τα ραντεβού 
κάθε φορά που θα λαμβάνετε κάποια ειδοποίηση 
από τις αρχές, κάποια επιστολή ή οποιουδήποτε 
άλλου είδους ειδοποίηση στην οποία θα 
αναφέρεται κάποια ημερομηνία και ώρα, ώστε η 
αίτησή σας να εξεταστεί δεόντως. Πρέπει να 
εμφανίζεστε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και 
ώρα. 

Να λέτε την αλήθεια. Οτιδήποτε λέτε είναι πολύ 
σημαντικό για την αξιοπιστία της αίτησής σας. 
Για τον λόγο αυτό πρέπει να είστε ειλικρινείς, να 
δώσετε πλήρεις, ακριβείς και ορθές 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα, την 
οικογένειά σας, τη χώρα καταγωγής σας, τους 
λόγους για τους οποίους εγκαταλείψατε τη 
χώρα καταγωγής σας και τους λόγους για τους 
οποίους δεν μπορείτε να επιστρέψετε εκεί. 

Εάν δεν γνωρίζετε ή δεν θυμάστε κάτι, 
δηλώστε το σαφώς· μην προσπαθήσετε να 
επινοήσετε κάποια απάντηση. 

Πρέπει να ενημερώνετε τις αρχές για τυχόν 
αλλαγές στη διεύθυνσή σας και στα στοιχεία 
επικοινωνίας σας 

Οι αρχές πρέπει να είναι σε θέση να 
επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με την αίτηση 
ασύλου σας, για παράδειγμα, προκειμένου να σας 
καλέσουν σε ραντεβού ή να σας ενημερώσουν 
σχετικά με την αίτησή σας. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό οι αρχές να έχουν τη σωστή τρέχουσα 
διεύθυνσή σας και τα σωστά στοιχεία 
επικοινωνίας σας, ώστε να είναι δυνατή η 
επικοινωνία μαζί σας ανά πάσα στιγμή. 

Εάν η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική 
σας διεύθυνση ταχυδρομείου ή ο αριθμός 
τηλεφώνου σας αλλάξουν, πρέπει να ενημερώνετε 
τις αρχές το συντομότερο δυνατόν 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα 
επικοινωνίας. Ενημερωθείτε από τις αρχές εάν 
χρειάζεται να αποστείλετε τα νέα σας στοιχεία 
επικοινωνίας, για παράδειγμα, μέσω συστημένης 
επιστολής η οποία να περιέχει τη νέα σας 
διεύθυνση ή μέσω της συμπλήρωσης ειδικού 
εντύπου. 

Μην ξεχνάτε ότι δεν πρέπει να φύγετε ή να 
επιχειρήσετε να φύγετε από τη χώρα της ΕΕ που 
είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησής σας. 
Εάν λάβετε κατάλυμα σε κάποιο κέντρο, δεν θα 
πρέπει να φύγετε από το κέντρο χωρίς την 
απαιτούμενη έγκριση κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης της αίτησής σας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις; 
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Πρέπει να προσκομίσετε όλα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αίτησή σας για 
να υποστηρίξετε όσο το δυνατόν περισσότερο όσα λέτε ή δηλώνετε. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα παρακάτω έγγραφα. 

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε έγγραφα που περιέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χώρα σας. Οι 
αρμόδιες αρχές για το άσυλο γνωρίζουν τη γενική κατάσταση στη χώρα σας. 

Είναι σημαντικό, όπου είναι δυνατόν, να υποβάλλετε πρωτότυπα έγγραφα. 

Δεν πρέπει να καταστρέψετε ούτε να πετάξετε τυχόν έγγραφα ταυτότητας. Δεν πρέπει να 
αποκρύψετε κανένα σχετικό έγγραφο. Δεν πρέπει να υποβάλετε κάποιο πλαστό ή παραποιημένο 
έγγραφο. 

Εάν δεν διαθέτετε προς υποβολή κανένα έγγραφο το οποίο να είναι σχετικό με την περίπτωσή σας, 
εξηγήστε τους λόγους κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Εάν είναι δυνατόν, ζητήστε από τους φίλους ή 
τους συγγενείς σας να σας στείλουν τα έγγραφά σας, εφόσον αυτό δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο 
εσάς ή τους ίδιους. 

Έγγραφα ταυτοποίησης:

διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας, σχολικό 
δελτίο ταυτότητας, πιστοποιητικό 
γέννησης, άδεια οδήγησης, 
πιστοποιητικό γάμου, οικογενειακό 
βιβλιάριο, στρατιωτικό δελτίο 
ταυτότητας, οποιοδήποτε αποδεικτικό 
εργασίας, πιστοποιητικά 

Έγγραφα σχετικά με την κατάστασή σας:
δικαστικές αποφάσεις, εντάλματα 
σύλληψης, εκθέσεις αστυνομικών ερευνών, 
άλλα έγγραφα της αστυνομίας ή των 
δικαστηρίων, απειλητικές ή 
προειδοποιητικές επιστολές, άρθρα 
εφημερίδων (συμπεριλαμβανομένης της 
αναφοράς σε συγκεκριμένα ονόματα), 
πιστοποιητικό βάπτισης, δελτίο συμμετοχής 
σε πολιτικό κόμμα, φωτογραφίες, 
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, έγγραφα ιατρών ή ψυχολόγων 
κ.λπ. 
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Ποιες είναι οι συνέπειες της μη συνεργασίας με τις αρχές; 

Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους δεν 
είστε σε θέση να εκπληρώσετε κάποια από τις 
υποχρεώσεις σας, ενημερώστε αμέσως τις αρχές 
σχετικά με τους λόγους. 
Διαφορετικά, εάν παραβείτε τις υποχρεώσεις σας, 
ενδέχεται να υπάρξουν διάφορες συνέπειες. 
Επίσης κινδυνεύετε να χάσετε τα δικαιώματά σας 
ως αιτών άσυλο. 

Η αίτησή σας μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ανακληθεί ή ότι έχετε παραιτηθεί από αυτή 

Η διαδικασία ασύλου σας μπορεί να διακοπεί και να χάσετε την ιδιότητά σας ως αιτών άσυλο 
στην αρμόδια χώρα της ΕΕ και όλα τα σχετικά δικαιώματα, εάν οι κρατικές αρχές θεωρήσουν 
ότι δεν ζητάτε πλέον προστασία. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν εγκαταλείψετε τη χώρα ή το κέντρο 
φιλοξενίας χωρίς τη δέουσα έγκριση ή εάν οι αρχές δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. 

Μπορεί επίσης να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος για την αίτησή σας. 

Εάν δώσετε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας ή την αίτησή σας ή εάν 
καταστρέψετε ή πλαστογραφήσετε έγγραφα, αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
αξιολόγηση της αίτησης ασύλου σας. 
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Χρειάζεστε ειδική ιατρική βοήθεια

Αγνοείται κάποιο μέλος της οικογένειάς σας 

Εάν αναζητάτε μέλη της οικογένειάς σας, ενημερώστε τις αρχές. Μπορούν 
να σας βοηθήσουν να τα βρείτε. 

Ενημερώστε τις αρχές εάν έχετε προβλήματα υγείας, εάν είστε έγκυος ή εάν έχει 
χρησιμοποιηθεί ποτέ βία εναντίον σας στο παρελθόν. 

Μπορείτε να λάβετε ιατρική βοήθεια. 

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου, εάν πιστεύετε ότι 
έχει συμβεί κάποιο από τα παρακάτω γεγονότα 

 Οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας έχει παραβιαστεί.
 Οι κανόνες της διαδικασίας έχουν παραβιαστεί.
 Έχετε υποστεί ακατάλληλη ή αντιδεοντολογική μεταχείριση από οποιαδήποτε κρατική αρχή.

Είναι προς το συμφέρον σας να αναφέρετε τα ζητήματα αυτά το συντομότερο δυνατόν. Η καταγγελία δεν 
αποτελεί προσφυγή κατά της απόφασης που αφορά την αίτηση ασύλου σας. Είναι δυνατή η υποβολή 
καταγγελίας πριν τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση ασύλου σας. 

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία: 

 αυτοπροσώπως στο γραφείο των αρχών.
 γραπτώς, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδεχομένως μέσω ειδικού

εντύπου, στην επίσημη ταχυδρομική διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της αρχής.

 μέσω του δικηγόρου σας, εάν διαθέτετε.
 μέσω της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ενημερώστε τις αρχές εάν 
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