س :آیا خدمات پناهندگی برای عموم باز است؟
ج :خدمات پناهنده گی برای حمایت از بهداشت عمومی (به دلیل کوید-
 )19از تاریخ  2020-03-13تا  2020-04-10برای عموم مردم بسته
شده است .در این دوره ،سرویس پناهنده گی برای عموم باز نخواهد بود.
س :اگر من مصاحبه مشخص شده  /ثبت نام  /در خواست تجدیدنظر
به مهلت تعیین شده داشته باشم بین تاریخ  2020/03/13تا
 2020/04/10آیا امکان دارد ؟
ج :خیر .سرویس پناهندگی هیچ وظیفه اداری مانند مصاحبه پناهندگی ،
ثبت درخواست های جدید پناهندگی  ،ارسال ادعای تازه یا درخواست
تجدیدنظر را انجام نمی دهد .در مورد روشی که پس از 2020/4/10
باید رعایت شود  ،یک اعالمیه جدید منتشر می شود و در مورد تاریخ
مصاحبه پناهندگی جدید یا ثبت نام  ،به شما راهنمایی می شود .در مورد
ارسال درخواست تجدیدنظر  ،تاریخ ارسال تا تاریخ  2020/04/10به
تعویق می افتد و در هر صورت باید خود را در اسرع وقت به محض باز
شدن درخواست تجدیدنظر خود در سرویس پناهندگی ارائه دهید.

س :کارت متقاضی پناهندگی من به پایان رسیده است یا قرار است
بین  2020/03/13تا  2020/04/10وقت اش تمام شود ،باید
چکار کنم؟
ج :در این دوره  ،شما نمی توانید برای تمدید کارت خود را به سرویس
پناهندگی ارائه دهید .اعتبار کارت متقاضی برای این دوره زمانی
تمدید خواهد شد .به عنوان مثال  ،اگر کارت شما در تاریخ
 2020/03/17وقت اش تمام شده باشد  ،همچنان تا
 2020/04/10معتبر ادامه می یابد  ،هنگامی که اعالمیه جدیدی
درباره اعتبار و تمدید کارت متقاضی پناهندگی وجود خواهد داشت.
س :من اجازه اقامت و یا سند مسافرتی (پاسپوت) به عنوان کسیکه
حمایت های بین المللی داشته باشد را دارم  ،که مدارک ام
وقت تمام شده و یا بین تاریخ  2020/03/13تا تاریخ
 2020/04/10وقت اش تمام میشود  .باید چکار کنم؟
ج :در این دوره  ،شما نمی توانید مدارک تان را برای تمدید به سرویس
پناهندگی ارائه دهید .اعتبار کارت شما یا برای این دوره زمانی
تمدید خواهد شد .ما در حال انتظار مقررات قانونی مربوطه هستیم
که چارچوب مربوط به اعتبار کارتها را پس از  2020/04/10و
مهلت جدید تمدید آنها مشخص کند.

س :مصاحبه پناهندگی من بعد از مدت طوالنی برنامه ریزی شده
است .آیا می توانم برای تسریع در تاریخ مصاحبه اقدام کنم؟
ج :در دوره زمانی  2020/03/13تا  2020/04/10خدمات پناهندگی
برای عموم و همچنین برای وکال هم باز نخواهد بود  ،بنابراین به شما
توصیه می شود برای ارائه درخواست خود منتظر انقضاء این دوره باشید.
س :من پیوند خانواده گی ام را از طریق برنامه دوبلین درخواست
کردم  .با پرونده من چه خواهد شد؟
ج :واحد دوبلین فعالً با کارمندان امنیتی کار می کند .شما نمی توانید به
دفاتر آنها دسترسی پیدا کنید اما هنوز هم می توانید اسناد را یا خود تان
و یا از طریق وکیل خود به ایمیل زیر ارسال کنید.
dublingr@asylo.gov.gr
تا آنجا که ما مطلع شدیم  ،در صورت ارائه یک پرونده کامل ،
درخواست های دریافت هزینه به موقع به سایر کشورهای عضو ارسال
می شود.
س :قرار است درخواست تجدیدنظر من در مدت زمانی تا
 2020/04/10توسط مرجع تجدیدنظر بررسی شود .هنوز بررسی
خواهد شد؟ آیا باید الزم است خودم قبل از تجدیدنظر به مرجع
مربوطه حضور داشته باشم ؟

ج :مرجع تجدید نظر هنوز در حال فعالیت است  ،اما آنها برای عموم
آزاد نیستند و نه شما و نه وکیل شما مجاز به ورود به محوطه آنها
نیستید .کمیته های استیناف همچنان طبق برنامه ریزی شده در مورد
تجدید نظرها بحث می کنند  ،اما بدون حضور جسمی شاکی .این بدان
معناست که  ،تا اطالع ثانوی  ،شما موظف نیستید که خود را قبل از
کمیته معرفی کنید تا پرونده شما مطرح شود .اگر مدارکی تکمیلی دارید
که می خواهید آنرا ارسال کنید  ،باید در صورت وجود با وکیل خود
ارتباط برقرار کنید تا آنها را از طرف شما ارسال کنند یا خودتان به
آدرس ایمیل ارسال کنید.
appealsauthority@asylo.gov.gr
س :بررسی تجدیدنظر من هنوز به عنوان پرونده عقب افتاده قبل از
مرجع تجدیدنظر در انتظار است .مطابق قانون جدید پناهندگی (ماده
 113بند  2از . 4636/2019ل) باید خودم به مرجع تجدیدنظر حضور
داشته باشم و تقاضایی رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خود ارائه
كنم و آدرس فعلی خود را نیز بیان كنم .آیا می توانم این کار را انجام
دهم؟

ج :نه .پذیرش متقاضیان و وکال موقتًا متوقف می شود زیرا مرجع
استیناف برای عموم باز نیست .مهلت ارسال درخواست شما برای
رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شما معلق خواهد ماند.

س :آیا می توانم به اداره غیر متمرکز( د ایم ن ) مراجعه کنم ؟
ج :اداره تمرکز زدایی بین  2020/03/12و تا  2020/04/10برای
عموم بسته خواهد بود .

س :من قرار مالقات ام را با اداره متمرکز در گذشته برنامه ریزی
کرده ام،بین تاریخ  2020/03/12تا  2020/04/20تا به درخواست
و پرونده خود را برای اجازه اقامت ارائه دهم  .آیا قرار مالقات من
هنوز ادامه دارد؟
ج  :سرویس مربوطه اعالم خواهد کرد  ،در بعضی مقاطع بین
 ، 2020/04/10- 2020/04/06در مورد قرار مالقات های تعیین شده
که با اداره غیر متمرکز داشتید ،از  2020/03/12تا  ، 2020/04/10که
در طی این زمان به شکل معلق قرار داشت.

س :من قرارمالقات تعیین شده دارم با اداره متمرکز در مدت زمانی
از تاریخ  2020/03/12تا  2020/04/10برای ارسال مدارک
تکمیلی ،استفاده مجدد کارت یا خاتمه کارمن به دلیل کسب تابعیت
.چی کار کرده میتوانم ؟

ج :در صورت نیاز به ارسال مدارک تکمیلی تان می توانید آنها را از
طریق پست ثبت شده (توجه داشته باشید نه از طریق پیک (کوریر ) به
آدرس ساالمیناس  2وپترورالی  ،با کدپستی  11855ارسال کنید.
 اگر می خواهید مجوز اقامت خود را فسخ کنید زیرا تابعیت خود را بهدست آورده اید می توانید آن را از طریق پست ثبت شده (توجه نه از
طریق پیک (کوریر) )به آدرس ساالمیناس  2وپترورالی ،با کد پستی
 11855ارسال کنید.اگر شما می خواهید برای دریافت تصمیم اجازه
اقامت خود را به تعلیق در بیارید  ،همچنین میتوانید وقتی بخش مربوطه
باز شد به شکل حضوری بروید .
 برای قرارهای درخواست شده جهت استفاده مجدد از مجوز اقامت ،منتظر اعالمیه هستیم که طی هفته از تاریخ  2020/04/06تا
 2020/04/10صادر می شود.

س :من دارنده مجوز اقامت  /کاغذ آبی  /گواهینامه ویژه اقامت
قانونی هستم که دردوره بین تاریخ  2020/03/12تا 2020/04/10
وقت اش به پایان میرسد  .چه کار میتوانم بکنم؟
ج :اعتبار موارد فوق در این دوره تمدید می شود .به عبارت دیگر  ،حتی
اگر مجوز اقامت شما  /کاغذ آبی  /گواهینامه خاص اقامت قانونی در این
مدت تمام شود  ،اعتبار آن تا حداقل  2020/04/10ادامه خواهد یافت.
ما منتظر هستیم تا مقررات مربوطه مربوط به اعتبار مجوز اقامت بعد از
 2020/04/10و تعیین مهلت ارسال درخواست تقاضای صدور و تمدید
اولیه کارت های اقامت اعالم شود.
س :من یک دادگاهی دارم که در میان تاریخ  2020/03/16تا
 2020/04/10برگزار میشود .آیا این اتفاق می افتد؟
ج :دادگاههای جنایی یا دادگاههای مدنی که برای دوره فوق الذکر تعیین
شده اند  ،به دالیل حمایت از بهداشت عمومی انجام نمی شود .
الزم نیست به دادگاه بروید  ،پرونده ها بعدًا پس گرفته می شوند و
دوباره تنظیم می شوند  ،برای این کار میتوانید توسط وکیل خود یا با به
دبیرخانه دادگاه مراجعه کنید به شما اطالع داده می شود ،در صورت باز
شدن برای عموم.

استثنائات فوق مواردی راجع به موارد زیر است :جرم و جنایت آشکار،
بزهکاری با متهمین در بازداشت موقت که حد باالیی آن تقریبًا به پایان
رسیده است  ،پرونده های قدیمی که تقریبًا از نظر موقت محروم شده اند
 ،و همچنین پرونده های مدنی که بحث در مورد حکم اولیه در این بازه
زمانی مشخص شده است .این مراحل دادرسی به طور عادی انجام می
شود.
در هر صورت  ،توصیه می شود برای اطمینان از اینكه پرونده شما متعلق
به یكی از استثنائات فوق باشد با وكیل خود تماس بگیرید.
س :من می خواهم برای رسیدگی به دادسرای عمومی بروم  /می
خواهم برای به دست آوردن سند
(پرونده کیفری  ،احکام معوق  ،کپی از تصمیم دادگاه) به دادگاه
مراجعه کنم  ،آیا می توانم این کار را انجام دهم؟
ج :نه  ،از این تاریخ  2020/03/16تا  2020/04/10دادگاهها فقط به
درخواستها و پروندههای بسیار فوری کمک خواهند کرد.

س :آیا ثبت ویژه آتن در خدمت عموم است؟
ج :تعلیق خدمات عمومی در ثبت ویژه آتن تا اطالع ثانوی.

س :آیا دفتر مالیاتی (تکس) در خدمت عموم هستند ؟
ج :خدمات عمومی محدود به اقدامات کامالً ضروری است و ارتباطات به
شرح زیر خواهد بود :شهروندان درخواست های خود را از طریق تلفن یا
ایمیل انجام می دهند .در حالت دوم  ،شهروند باید اطالعات تماس با
ایمیل (ایمیل و تلفن) را درج کند .کلیه اسناد درخواست شده توسط
عالقه مندان برای آنها ایمیل ارسال می شود و باید دارای اطالعات
تماس با مسئول رسمی باشند .در صورتی که امکان دسترسی به شخص
مورد نظر از راه دور وجود نداشته باشد  ،اما باید از این سرویس بازدید
کند  ،این کار فقط با قرار مالقات انجام می شود .درخواست مالقات از
طریق ایمیل یا تلفنی انجام می شود .در ورودی  ،یک کارمند وجود دارد
که بتواند ورود به اداره امور مالیاتی را کنترل کند  ،بررسی کند که آیا
قرار مالقات مشخصی دارند یا آنها را راهنمایی می کنند به گونه ای که
انتظار و ورود آنها کنترل شود .در این راستا تنظیمات الزم در فضاهای
پذیرایی  ،پذیرایی و خدمات رسانی به شهروندان انجام می شود.
س :آیا دفتر کیپ در خدمت عموم قرار دارد ؟
ج :دفتر کیپ از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت  7:30صبح تا  3:00بعد
از ظهر باز است  .به منظور اجتناب از حرکت غیرمترقبه و شلوغی ،
شهروندان فقط درصورتی که از طریق تماس تلفنی رزرو کرده باشند،

خدمت می کنند  .عالوه بر این  ،تلفنهای تماسی در ورودی دفاتر کیپ و
در وب سایتهای شهرداری ها ارسال می شوند که از طریق آنها
شهروندان می توانند برای مشاوره یا اطالعات تماس بگیرند .مدیران
مسئول سلسله مراتب زمان برای پردازش درخواستها هستند .سرانجام ،
وزارت حكومت دیجیتالی با هدف خدمت رسانی از راه دور به شهروندان
و كاهش حضور بدنی آنها در دفاترکیپ  ،اقدامات الزم را برای معرفی
خدمات الکترونیکی بیشتر در پورتال ( ایرمیس.جی آر ) انجام خواهد داد.
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