Q: H Υπηρεσία Ασύλου είναι ανοιχτή για το κοινό;
A: Η Υπηρεσία Ασύλου είναι κλειστή για το κοινό για λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας (λόγω COVID_19) από τις 13/03/2020 έως και τις 10/04/2020.
Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών θα είναι αδύνατη η είσοδος στην Υπηρεσία
για οποιονδήποτε λόγο.

Q: Έχω προγραμματισμένη συνέντευξη/καταγραφή/κατάθεση
προσφυγής από 13/03/2020 μέχρι 10/04/2020. Θα γίνει;
A: Όχι. Δεν θα γίνεται καμία διοικητική ενέργεια. Ούτε συνεντεύξεις, ούτε
καταγραφές νέων ή μεταγενεστέρων αιτημάτων, ούτε καταθέσεις προσφυγής.
Θα βγει νέα ανακοίνωση σχετικά με το τι θα συμβεί μετά τις 10/04/2020 και θα
ενημερωθείτε για νέα ημερομηνία συνέντευξης ή καταγραφής. Ενώ αναφορικά
με την κατάθεση της προσφυγής σας, η προθεσμία που σας έχει ταχθεί
αναστέλλεται μέχρι τις 10/04/2020. Αυτό σημαίνει ότι οι ημέρες που θα είναι
κλειστή η Υπηρεσία δεν προσμετρώνται στην προθεσμία που σας έχει ταχθεί
και θα πρέπει να μετρήσετε τις ημέρες χωρίς να υπολογίσετε αυτές. Σε κάθε
περίπτωση, για τη διασφάλισή σας, καλό θα ήταν να προσέλθετε το
συντομότερο μετά την εκ νέου λειτουργία της Υπηρεσίας για να καταθέσετε
προσφυγή.

Q: Το δελτίο ασύλου μου έληξε ή λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα
από 13/03/2020 μέχρι 10/04/2020. Τι κάνω;
A: Μέσα στην χρονική αυτή περίοδο δεν μπορώ να προσέλθω στην Υπηρεσία
για ανανέωση. Η ισχύς του δελτίου παρατείνεται για το χρονικό αυτό διάστημα.
Για παράδειγμα δελτίο που έληξε στις 17/03/2020, αυτό εξακολουθεί να έχει
ισχύ μέχρι και τις 10/04/2020, οπότε θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τον
καθορισμό προθεσμίας για την ανανέωση αυτού.

Q: Είμαι κάτοχος άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) ή ταξιδιωτικού
εγγράφου ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας που έληξε ή λήγει μέσα
στο χρονικό διάστημα από 13/03/2020 μέχρι 10/04/2020. Τι κάνω;
A: Μέσα στην χρονική αυτή περίοδο δεν μπορώ να προσέλθω στην Υπηρεσία
για ανανέωση. Η ισχύς του δελτίου παρατείνεται για το χρονικό αυτό διάστημα.
Αναμένουμε νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ειδικότερα, τα σχετικά με
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την ισχύ των δελτίων πέραν της 10/04/2020 και τον καθορισμό προθεσμίας για
την ανανέωση αυτών.

Q: Η συνέντευξή μου για το αίτημα ασύλου μου έχει οριστεί πολύ
καιρό μετά και θέλω να υποβάλλω αίτημα επίσπευσης αυτής, ώστε να
γίνει σε πιο σύντομη ημερομηνία. Μπορώ;
A: Κατά το διάστημα από 13/03/2020 μέχρι 10/04/2020, η Υπηρεσία Ασύλου
δεν θα δέχεται κοινό, ούτε Δικηγόρους, οπότε καλό θα ήταν να περιμένετε να
παρέλθει το διάστημα αυτό για να υποβάλλετε την αίτησή σας.

Q: Έχω υποβάλλει αίτημα οικογενειακής επανένωσης (Δουβλίνο). Τι
γίνεται με την υπόθεσή μου;
A: Η Μονάδα Δουβλίνου συνεχίζει να λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας. Δεν
είναι δυνατή η προσέλευση κοινού στα γραφεία της, μπορείτε όμως να
αποστείλετε έγγραφα είτε μέσω του δικηγόρου σας είτε από μόνοι σας στο
email dublingr@asylo.gov.gr . Τα αιτήματα στα κράτη μέλη θα αποστέλλονται
κανονικά και εμπρόθεσμα εφόσον έχετε καταθέσει ήδη στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα έγγραφα.

Q: H προσφυγή μου συζητείται από την Αρχή Προσφυγών μέχρι τις
10/04/2020. Θα συζητηθεί κανονικά; Πρέπει να εμφανιστώ στην
Αρχή Προσφυγών;
A: Η Αρχή Προσφυγών συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, χωρίς να
επιτρέπεται όμως η υποδοχή κοινού στους χώρους της. Οι Επιτροπές συζητούν
κανονικά τις υποθέσεις. Οι προσφεύγοντες δεν έχετε καμία υποχρέωση να
εμφανίζεστε στην Αρχή Προσφυγών κατά τις ημέρες αυτές. Εάν έχετε
συμπληρωματικά έγγραφα που θέλετε να καταθέσετε, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με τον Δικηγόρο σας για να τα αποστείλει για εσάς ή να τα
στείλετε μόνοι σας μέσω του email appealsauthority@asylo.gov.gr .

Q: Η εξέταση της προσφυγής μου εκκρεμεί ως υπόθεση backlog
ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Μπορώ να προσέλθω στην Αρχή
Προσφυγών για να καταθέσω Αίτηση Εξέτασης της προσφυγής μου
(αρ. 113 παρ. 2 του Ν. 4636/2019) και να δηλώσω τα
επικαιροποιημένα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας μου;
A: Αναστέλλεται η υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (και των
πληρεξουσίων συνηγόρων τους) για την υποβολή αιτήσεων σε υποθέσεις
backlog, με αναστολή της καθοριζόμενης προθεσμίας.
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Q: Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι ανοιχτές για το
κοινό;
A: Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι κλειστές για το κοινό από
12/03/2020 έως και 10/04/2020.

Q: Έχω ραντεβού προγραμματισμένο μέσα στο διάστημα
από
12/03/2020 έως και 10/04/2020 για να καταθέσω αίτηση για άδεια
διαμονής. Τι θα γίνει με το ραντεβού μου;
A: Για τα ραντεβού που ήταν προγραμματισμένα για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα θα βγει νέα ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και
θα αναρτηθεί από 06/04/2020 έως 10/04/2020.

Q: Eίχα ραντεβού μέσα στο διάστημα αυτό στην Υπηρεσία Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης για κατάθεση συμπληρωματικών εγγράφων, για
επανέκδοση ή για παραίτηση εξ αιτίας λήψης ιθαγένειας με
αυτοπρόσωπη παρουσία μου. Τι γίνεται με το ραντεβού μου;
A: - Για τα συμπληρωματικά έγγραφα, μπορείτε να στείλετε αυτά μέσω
ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (προσοχή όχι με Courier) στην
διεύθυνση Σαλαμινίας 2 και Πέτρου Ράλλη, τ.κ. 118 55.
-Για τις αιτήσεις παραίτησης για λόγους λήψης ιθαγένειας θα τις στέλνετε και
αυτές ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προσοχή όχι με Courier) στην
διεύθυνση Σαλαμινίας 2 και Πέτρου Ράλλη, τ.κ. 118 55. Για την παραλαβή της
Απόφασης μερικής ανάκλησης της άδειας διαμονής, θα πρέπει να πάτε ο ίδιος
στην Υπηρεσία όταν λειτουργήσει ξανά για το κοινό.
- Για τα ραντεβού αιτημάτων επανέκδοσης αναμένουμε νέα ανακοίνωση που θα
βγει κατά την εβδομάδα 06/04/2020 έως 10/04/2020.

Q: Είμαι κάτοχος Άδειας Διαμονής, Μπλε Βεβαίωσης ή Ειδικής
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που λήγει κατά το χρονικό διάστημα
12/03/2020 μέχρι και 10/04/2020. Τι μπορώ να κάνω;
A: Η ισχύς των ως άνω αδειών παρατείνεται κατά το διάστημα αυτό. Δηλαδή
ακόμα και αν η άδεια διαμονής σας, η μπλε βεβαίωση ή η ειδική βεβαίωση έχει
ημερομηνία λήξης, εντός του χρονικού διαστήματος αυτού, εξακολουθεί να
ισχύει σίγουρα μέχρι και την 10/04/2020. Αναμένουμε νομοθετική ρύθμιση που
θα προβλέπει ειδικότερα, τα σχετικά με την ισχύ των δελτίων πέραν της
10/04/2020 και τον καθορισμό προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης
χορήγησης ή ανανέωσης αυτών.
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Q: Έχω δικαστήριο που εκδικάζεται κατά το χρονικό διάστημα από
16/03/2020 έως και 10/04/2020. Θα γίνει;
A: Tα ποινικά ή αστικά δικαστήρια που είχαν οριστεί κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστημα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, δεν θα γίνουν.
Δεν χρειάζεται να πάτε στο δικαστήριο, οι υποθέσεις θα αποσύρονται και θα
επαναπρογραμματίζονται σε μεταγενέστερη δικάσιμο, την οποία θα
πληροφορηθείτε είτε μέσω του δικηγόρου σας, είτε από μόνοι σας από την
Γραμματεία των Δικαστηρίων όταν αυτά λειτουργήσουν ξανά.
Εξαίρεση αποτελούν και θα δικάζονται κανονικά οι υποθέσεις που αφορούν:
αυτόφωρα αδικήματα, κακουργήματα με κατηγορούμενους που κρατούνται
προσωρινά και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης,
υποθέσεις παλιές που βρίσκονται στο όριο της παραγραφής, καθώς και αστικές
υποθέσεις που αφορούν συζήτηση για προσωρινή διαταγή που έχει
προσδιοριστεί μέσα στις ημερομηνίες αυτές.
Σε κάθε περίπτωση για να είστε σίγουροι για το αν η υπόθεσή σας υπάγεται σε
κάποια από τις εξαιρέσεις, οπότε θα δικαστεί κανονικά, σας συμβουλεύουμε να
έρθετε σε επικοινωνία με τον δικηγόρο σας.

Q: Θέλω να πάω στο δικαστήριο για να κάνω ακρόαση στον Εισαγγελέα
ή για να πάρω οποιοδήποτε έγγραφο (ποινικό μητρώο, εκκρεμείς
καταδίκες, αντίγραφο απόφασης). Μπορώ;
A: Όχι, τα δικαστήρια κατά το χρονικό διάστημα 16/03/2020 έως και
10/04/2020 θα εξυπηρετούν μόνο κατεπείγοντα αιτήματα και υποθέσεις.

Q: Εξυπηρετεί το κοινό το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών?
Α: Αναστέλλεται η εξυπηρέτηση του κοινού στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
μέχρι νεωτέρας.

Q: Εξυπηρετούν το κοινό οι ΔΟΥ?
Α: Η εξυπηρέτηση του κοινού περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο και η
επικοινωνία θα γίνεται ως εξής: Οι συναλλασσόμενοι θα διατυπώνουν τα
αιτήματά τους τηλεφωνικά ή μέσω email. Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη
προϋπόθεση είναι ο συναλλασσόμενος να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας
του (email και τηλέφωνο). Όλα τα έγγραφα, που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι, θα
τους αποστέλλονται μέσω email και θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας
του αρμόδιου υπαλλήλου. Σε περίπτωση, που δεν είναι εφικτό ο
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ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως, αλλά πρέπει να επισκεφθεί
την υπηρεσία, αυτό γίνεται μόνο μέσω ραντεβού. Το αίτημα για ραντεβού
διατυπώνεται μέσω email ή τηλεφώνου. Στην είσοδο των υπηρεσιών, θα
υπάρχει υπάλληλος, που θα υποδέχεται τους συναλλασσόμενους, θα ελέγχει αν
όντως έχουν κλείσει ραντεβού, και θα τους κατευθύνει σχετικά, ώστε να είναι
ελεγχόμενη η αναμονή και η είσοδός τους. Σε αυτή την κατεύθυνση,
πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές των χώρων για την υποδοχή,
αναμονή και εξυπηρέτηση των πολιτών.

Q: Εξυπηρετούν το κοινό τα ΚΕΠ?
Α: Τα ΚΕΠ θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο 7.30 πμ
έως 15.00 μμ. Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής
προσυνεννόησης (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις
και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή
τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών. Επιπλέον, θα αναρτηθούν στην είσοδο των
καταστημάτων ΚΕΠ και στις ιστοσελίδες των δήμων τα τηλέφωνα επικοινωνίας
μέσω των οποίων μπορούν να καλούν οι πολίτες για προσυνεννόηση ή
πληροφορίες. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη της χρονικής ιεράρχησης για τη
διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων. Tέλος, το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή
περαιτέρω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πύλη “ΕΡΜΗΣ” (ermis.gov.gr), με
στόχο την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση
προσέλευσής τους στα ΚΕΠ.
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