ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β΄
∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ,
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
EKΘΕΣΗ
Της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Ίδρυση Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας
Τάξης και ∆ικαιοσύνης συνήλθε στις 16 και 20 ∆εκεµβρίου 2010 και στις 7 Ιανουαρίου 2011, σε τέσσερις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Ιωάννη Βλατή, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη
για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, ο Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη, κ. Εµµανουήλ Όθωνας, καθώς
και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Λάµπρος Μίχος, η Εισηγήτρια της Μειοψηφίας, κυρία Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, ο
Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Παφίλης, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αθανάσιος Πλεύρης, ο
Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Βασίλειος Μουλόπουλος, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Άγγελος Μανωλάκης, Αθανάσιος ∆αβάκης,
Χρήστος Ζώης, Προκόπης Παυλόπουλος, Γρηγόριος Αποστολάκος, Φωτεινή Πιπιλή, ∆ηµήτριος Καρύδης, Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη, Νικόλαος Τσούκαλης, Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Αθανάσιος Νάκος, Παντελής Οικονόµου, Μαρία Σκραφνάκη, Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος και Κωνσταντίνος Γείτονας.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Γεώργιος Τσαρµπόπουλος, επικεφαλής του Γραφείου για την Ελλάδα της Ύπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και Χρήστος
Φωτόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Αστυνοµικών Υπαλλήλων.
Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας και η Εισηγήτρια της
Μειοψηφίας εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού και ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς το καταψήφισαν.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις

και προσθήκες, που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη.
Τέλος, η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία,
το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο
σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή,
όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - µέλη
για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ι∆ΡΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 1
Ίδρυση – Αποστολή - Συγκρότηση
1. Στo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται
αυτοτελής Yπηρεσία, µε τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και έχει τοπική αρµοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και έχει ως
αποστολή την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ασύλου
και των λοιπών µορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συµβολή στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής
της, είναι αρµόδια ιδίως για:
α. την υποστήριξη του σχεδιασµού και της χάραξης
της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και
την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής,
β. την παραλαβή και εξέταση αιτηµάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθµό,
γ. την ενηµέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία
για τη διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων, καθώς και
για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο
αυτής,
δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά µε την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις
χώρες αυτές, σε συνεργασία µε αρµόδιες για το σκοπό
αυτό άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συµφωνιών,
ε. τον εφοδιασµό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία
νοµιµοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,
στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων,
ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υ-
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λικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς,
η. την προετοιµασία νοµοθετικών κειµένων και διοικητικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της και
θ. τη συνεργασία µε κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες
αρχές και µη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισµούς για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολής της.
3. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική
Υπηρεσία και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Τα
Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου υπάγονται στην Κεντρική
Υπηρεσία. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου µε έδρα την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, τα Ιωάννινα, τον Βόλο, την Πάτρα, το Ηράκλειο,
τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου
που συνιστώνται µε την παρούσα διάταξη καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με όµοια απόφαση κατανέµεται στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου το προσωπικό που προβλέπεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και µπορεί να ιδρύονται
αυτοτελή κλιµάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που εδρεύουν και λειτουργούν σε εγκαταστάσεις
Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή συµµετέχουν σε κινητές ή
έκτακτες Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νοµοθετικού
Έργου, το οποίο µελετά, αξιολογεί προτάσεις, σχεδιάζει
την πολιτική του ασύλου, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, καταρτίζει σχέδια νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και
εγκυκλίων, και µεριµνά για την εκπροσώπηση της χώρας
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
β. Τµήµα Συντονισµού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, µεριµνά
για την επικοινωνία και συνεργασία µε τις Μονάδες του
∆ικτύου Πρώτης Υποδοχής και µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και µε ανεξάρτητες αρχές, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις, τηρεί καταλόγους πιστοποιηµένων φορέων,
διερµηνέων και διαµεσολαβητών, παρακολουθεί την υλοποίηση της πολιτικής ασύλου της χώρας από τα επιµέρους όργανα της Υπηρεσίας Ασύλου και τους συναρµοδίους φορείς και αρχές και συντάσσει σχετικές εκθέσεις
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης.
γ. Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, το οποίο διαχειρίζεται τα θέµατα προσωπικού
της Υπηρεσίας Ασύλου, οργανώνει την εκπαίδευση και
συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού της Υπηρεσίας και
µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόµενων υπηρεσιών ασύλου.
δ. Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας και Τεκµηρίωσης, το
οποίο αναζητεί, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική
κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών σε

συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες αρχές ή αντίστοιχες
αρχές κρατών-µελών Ε.Ε,, στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών, δέχεται και διαβιβάζει αιτήµατα ανάληψης ευθύνης, µεριµνά για την εφαρµογή του Κανονισµού
343/2003 του Συµβουλίου της Ε.Ε. (L 50/25.2.2003) ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας και συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και άλλες συναρµόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και
τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων διεθνή προστασία.
ε. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο αναλαµβάνει τη γραµµατειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά δεδοµένα από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου,
οργανώνει και παρακολουθεί το σύστηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και µεριµνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του µε αρχεία τηρούµενα από άλλες υπηρεσίες του ιδίου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντιστοίχων αρχών κρατών-µελών Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών.
στ. Τµήµα Οικονοµικών, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου, διερευνά, συντάσσει προτάσεις και διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά
και άλλα προγράµµατα χρηµατοδότησης στον τοµέα του
ασύλου και διαχειρίζεται τις προµήθειες υλικού της Υπηρεσίας Ασύλου.
Άρθρο 2
Στελέχωση
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται θέση
∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δηµόσια
πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε θητεία τριών ετών που
µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία ακόµη έτη. Ο
∆ιευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους,
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα.
Ο ∆ιευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και ελέγχεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ενώ
µπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν αίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των
καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται
στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του ∆ιευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη. Ο ∆ιευθυντής
υποστηρίζεται από γραµµατεία, στο πλαίσιο της οποίας
λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Ενηµέρωσης, το οποίο αναλαµβάνει και διεκπεραιώνει
τα ζητήµατα επικοινωνίας, ενηµέρωσης του κοινού και
δηµοσίων σχέσεων.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δηµόσιους
πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δηµοσίου,
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2, ν. 3861/2010,
ΦΕΚ 112 Α΄) ή Ν.Π.∆.∆. ή από πρόσωπα που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου
συνιστώνται οι εξής οργανικές θέσεις:
α. 25 θέσεις κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.
β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής.
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
δ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής.
ε. 10 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού.
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στ. 10 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
4. Για τη στελέχωση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου συνιστώνται οι εξής οργανικές θέσεις:
α. 90 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε µετατάξεις, µεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (άρθρο 2, ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α΄) ή
Ν.Π.∆.∆. και µε προσωπικό που προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
β. 90 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού.
Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε µετατάξεις, µετακινήσεις
ή αποσπάσεις προσωπικού του δηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆..
5. Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού των προηγούµενων παραγράφων είναι τα οριζόµενα
στο άρθρο 2 του π.δ.50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄). Το γνωστικό
αντικείµενο των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου καλύπτουν τίτλοι σπουδών ανθρωπιστικών, νοµικών και
κοινωνικών επιστηµών. Η πλήρωση των θέσεων των
προηγούµενων παραγράφων µε µετατάξεις, µεταφορές
και αποσπάσεις υπαλλήλων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Οι µετατάξεις και µεταφορές του προσωπικού για τη
στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου ενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και του συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενους ή συγχωνευόµενους φορείς του δηµοσίου
και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα προς την Υπηρεσία
Ασύλου διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν το µισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόµατα και λοιπές απολαβές της οργανικής
τους θέσης. Ο µισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόµατα εξακολουθούν να καταβάλλονται από την Υπηρεσία από την οποία αποσπώνται.
6. Tα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε διερµηνείς,
οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική
Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της.
Οι διερµηνείς αποζηµιώνονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών ή µε ωριαία αποζηµίωση.
7. Αν Περιφερειακό Γραφείο αντιµετωπίζει προβλήµατα οµαλής λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρκούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υποβολής εξαιρετικά µεγάλου αριθµού αιτηµάτων, η διεκπεραίωση επί µέρους
αρµοδιοτήτων του Γραφείου, µε εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, µπορεί να ανατίθεται για ορισµένο
χρόνο µε βάση τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού
σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζονται οι
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να
πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και οι επί
µέρους αρµοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που µπορεί να τους ανατίθενται. Στην Κεντρική Υ-

πηρεσία Ασύλου τηρείται Μητρώο τέτοιων φορέων.
Άρθρο 3
Αρχή Προσφυγών
1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται
Αρχή Προσφυγών, η οποία εξετάζει τις προσφυγές αιτούντων διεθνή προστασία κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 5.
2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν
µία ή περισσότερες τριµελείς Επιτροπές Προσφυγών,
που συγκροτούνται, ανάλογα µε τον αριθµό των προσφυγών που υποβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη µε θητεία δύο ετών που µπορεί
να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η τοπική τους αρµοδιότητα.
3. Οι Επιτροπές Προσφυγών απαρτίζονται από ένα
πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, µε εξειδίκευση ή εµπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες µε επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή
έναν Έλληνα υπήκοο που υποδεικνύεται από αυτήν και
έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. µε τίτλο σπουδών νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών µε εξειδικευµένες γνώσεις
στα ζητήµατα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και το τρίτο µέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της.
4. Τα µέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαµβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας.
Ο πρόεδρος και τα µέλη των Επιτροπών αυτών αµείβονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετική σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή µίσθωσης έργου που συνάπτεται, είτε µε τους ίδιους είτε µε τον φορέα στον οποίο ανήκουν.
∆ικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως µέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαµβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων
χωρών που αφορούν υποθέσεις µετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον
των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του µέλους της ως άνω Επιτροπής.
5. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραµµατεία και
θέση ∆ιευθυντή, κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. Ως ∆ιευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (άρθρο 2, ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112
Α΄) ή Ν.Π.∆.∆., κατά προτίµηση µε διοικητική εµπειρία. Ο
∆ιευθυντής µετατάσσεται ή µεταφέρεται ή αποσπάται
στην Αρχή Προσφυγών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο ∆ιευθυντής προΐσταται της Γραµµατείας της
Αρχής και µεριµνά για τη διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών.
6. Για τη στελέχωση της Γραµµατείας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται:
α. 8 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, ως εµπειρογνώµονες-εισηγητές. Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού είναι τα οριζόµενα στο άρθρο
2 του π.δ.50/2001. Το γνωστικό αντικείµενο είναι εκείνο
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της παραγράφου 5 του άρθρου 2.
β. 5 θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού, ως γραµµατείς.
7. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 6
µπορούν να µετατάσσονται, να µεταφέρονται ή να αποσπώνται υπάλληλοι από υπηρεσίες του δηµοσίου, του
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (άρθρο 2, ν. 3861/2010) ή
Ν.Π.∆.∆.. Για την πλήρωση των θέσεων διενεργείται δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ενώ η επιλογή γίνεται
από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο ύστερα από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
8. Η Αρχή Προσφυγών εδρεύει στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία παρέχει την αναγκαία
διοικητική υποστήριξη για την εύρυθµη λειτουργία της.
Οι δαπάνες λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου.
Άρθρο 4
Προϋπολογισµός – οικονοµική διαχείριση –
προµήθειες – στέγαση Υπηρεσιών
1. Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιµετώπιση
των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών της και του
προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις
που αφορούν σε δαπάνες για:
α. καταβολή µισθωµάτων για τα οικήµατα που στεγάζονται οι Υπηρεσίες Ασύλου και δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο,
β. αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
γ. αποδοχές του προσωπικού που δεν µισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αποζηµιώσεις µελών
των επιτροπών προσφυγών, αµοιβές υπηρεσιών διερµηνείας, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζηµιώσεις, καθώς και για την ανάθεση σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
δ. λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού και
ε. διενέργεια µελετών ή ερευνών επί θεµάτων αρµοδιότητας της Υπηρεσίας.
2. Στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες
διαλαµβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία
για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
3. Στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον
εξοπλισµό Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο των εγκρινόµενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού
Προϋπολογισµού.
4. Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται πάγια
προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46
του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
5. Η οικονοµική διαχείριση της Υπηρεσίας Ασύλου ασκείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της και οι δαπάνες
πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται ειδικά θέµατα δια-

χείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Οι Υπηρεσίες Ασύλου στεγάζονται σε κτίρια του ∆ηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που
παραχωρούνται ή σε ιδιωτικά κτίρια που µισθώνονται µε
δαπάνες του ∆ηµοσίου.
8. Ακίνητα του ∆ηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται
κατά χρήση δωρεάν από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών
Ασύλου. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, γίνονται από
τις τεχνικές υπηρεσίες των κατά τόπους Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου.
Άρθρο 5
Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση από
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία µε
την ΄Υπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
και άλλους αρµόδιους φορείς, ιδίως δε κατά την πρώτη
εφαρµογή του νόµου.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Προστασίας
του Πολίτη µπορεί και κατά τροποποίηση των διατάξεων
του παρόντος νόµου, να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα και τις επιµέρους αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, να συγχωνεύονται ή
να καταργούνται υφιστάµενες υπηρεσίες και να συνιστώνται νέες, να αυξάνονται ή να µειώνονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ή να συνιστώνται νέες θέσεις και να ρυθµίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών,
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται οι
διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι
διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς
προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος, το περιεχόµενο των καθεστώτων αυτών, καθώς και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών. Με όµοιο διάταγµα ρυθµίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων
διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεµούν κατά
την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αρχής Προσφυγών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή της και Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, µετά από
γνώµη του ∆ιευθυντή της και των Προέδρων των Επιτροπών, όπου ρυθµίζονται επί µέρους θέµατα εσωτερικής
διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και
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της Αρχής Προσφυγών αντιστοίχως.
5. Κατά των αποφάσεων ασύλου που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου
3.
6. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
7. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου
και της Αρχής Προσφυγών, µέσα σε 12 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ι∆ΡΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Άρθρο 6
Ίδρυση - αποστολή
Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έχει τοπική αρµοδιότητα σε όλη την
επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσµατική
διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται
παρανόµως στη χώρα, σε συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειάς τους, µε την υπαγωγή τους σε διαδικασίες
πρώτης υποδοχής.
Άρθρο 7
∆ιαδικασίες Πρώτης Υποδοχής
1. Σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής υποβάλλονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαµβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα. Οι
διαδικασίες πρώτης υποδοχής για τους υπηκόους τρίτων
χωρών περιλαµβάνουν:
α. την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς
τους,
β. την καταγραφή τους,
γ. τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν
αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
δ. την ενηµέρωσή τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως δε για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και
ε. τη µέριµνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες,
ώστε να υποβληθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόµενη διαδικασία.
2. Στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής µπορούν µε απόφαση των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών να υπάγονται
και οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι συλλαµβάνονται
να διαµένουν στη χώρα παράνοµα και δεν αποδεικνύουν
την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους µε έγγραφο δηµόσιας αρχής.
Άρθρο 8
Οργάνωση - Λειτουργία – Προϋπολογισµός
1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συγκροτείται από

την Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) και τις έκτακτες ή κινητές Μονάδες
Πρώτης Υποδοχής που αποτελούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραµµατίζει, κατευθύνει,
παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους σε συνεργασία
µε τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό η
Κεντρική Υπηρεσία µπορεί να αναπτύσσει διεθνή συνεργασία ιδίως µε αρµόδιες αλλοδαπές αρχές και φορείς
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συµµετέχει αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε προγράµµατα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή άλλους φορείς.
3. Το πρόγραµµα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής
διάγνωσης και παραποµπής των δικαιούχων σε δοµές υποστήριξης και φιλοξενίας, καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται ΚΕ.Π.Υ. σε επιλεγµένα σηµεία της χώρας όπου παρατηρείται σταθερή ροή
παρανόµως εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών και
καθορίζεται η τοπική αρµοδιότητά τους. Με όµοια απόφαση κατανέµονται µεταξύ των περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται γι΄ αυτές.
5. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
µπορεί να συνιστάται έκτακτη ή κινητή µονάδα Πρώτης
Υποδοχής σε περιοχή που:
α. δεν καλύπτεται από τη τοπική αρµοδιότητα υφιστάµενου ΚΕ.Π.Υ. και παρατηρείται αξιόλογη ροή παρανόµως εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών, ή
β. το υφιστάµενο ΚΕ.Π.Υ. δεν επαρκεί για την κάλυψη
των αναγκών που δηµιουργούνται από την εντεινόµενη
ροή παρανόµως εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών ή
γ. παρίσταται ανάγκη παροχής υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής στον τόπο πρώτης εισόδου των παρανόµως εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών.
6. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών και
του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για:
α. καταβολή µισθωµάτων για τα οικήµατα που στεγάζονται οι Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και δεν ανήκουν
στο ∆ηµόσιο,
β. αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
γ. αποδοχές του προσωπικού που δεν µισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αµοιβές υπηρεσιών
διερµηνείας, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζηµιώσεις, καθώς και για την ανάθεση σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
δ. λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού και
ε. διενέργεια µελετών ή ερευνών επί θεµάτων αρµοδιότητας της Υπηρεσίας.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής πιστώσεις για κά-
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θε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες διαλαµβάνονται στην
παράγραφο 6, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των
Υπηρεσιών της.
8. Στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον
εξοπλισµό υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, στο πλαίσιο των εγκρινόµενων ετήσιων πιστώσεων
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
9. Στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 46 του ν. 2362/1995.
10. Η οικονοµική διαχείριση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ασκείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της και οι
δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
12. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, να ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις επί µέρους αρµοδιότητες και να συνιστώνται ή
να καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη θεσπίζεται ο Γενικός
Κανονισµός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων
Πρώτης Υποδοχής, όπου καθορίζονται επί µέρους θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων
και των Μονάδων αυτών.
13. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
ΚΕ.Π.Υ. επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων υπηρεσιών ή
έργου, η δαπάνη των οποίων µπορεί να καλύπτεται από
εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού. Η παράγραφος 8 του άρθρου 4 έχει ανάλογη εφαρµογή και για τις Υπηρεσίες
Πρώτης Υποδοχής.
Άρθρο 9
Στελέχωση
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συνιστάται θέση ∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής διοορίζεται, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µε θητεία
τριών ετών που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά για τρία
ακόµη έτη. Ο ∆ιευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα. Ο ∆ιευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής και ελέγχεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ενώ µπορεί να παύεται πριν τη λήξη
της θητείας του είτε κατόπιν αίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
του. Ο ∆ιευθυντής υποστηρίζεται από γραµµατεία. Οι αποδοχές του ∆ιευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.

2. Τη θέση του επικεφαλής των Κέντρων και των Μονάδων Πρώτης Υποδοχής καταλαµβάνουν για θητεία
τριών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για
τρία ακόµη έτη, υπάλληλοι του δηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., µόνιµοι ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι επικεφαλής επιλέγονται από το υπηρεσιακό συµβούλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µετά από
δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος κατά προτίµηση µεταξύ εκείνων που έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας
και διοικητική εµπειρία.
3. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στελεχώνεται από
προσωπικό που µετατάσσεται, µεταφέρεται ή αποσπάται
από υπηρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα (άρθρο 2, ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α΄) ή Ν.Π.∆.∆. ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος ή προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποσπάσεις του
προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής διενεργούνται και ανανεώνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του
συναρµόδιου Υπουργού, µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, κατά παρέκκλιση
από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενους ή συγχωνευόµενους φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα προς την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής διενεργούνται κατά προτεραιότητα.
4. Τα Κέντρα και οι Μονάδες Πρώτης Υποδοχής µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε
διερµηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η
Κεντρική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της. Οι διερµηνείς αποζηµιώνονται µε δελτίο
παροχής υπηρεσιών ή µε ωριαία αποζηµίωση.
5. Σε περίπτωση που η αποτελεσµατική λειτουργία Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής κωλύεται λόγω έλλειψης επαρκούς ή κατάλληλου προσωπικού, η διεκπεραίωση επί µέρους διαδικασιών υποδοχής, εξαιρουµένων αυτών που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας,
όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, µπορεί να ανατίθεται για ορισµένο χρόνο µε βάση τις κείµενες διατάξεις
περί δηµοσίου λογιστικού σε φορείς της κοινωνίας των
πολιτών, που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζονται
οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας που πρέπει να πληρούν φορείς της κοινωνίας
των πολιτών, για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Στην Κεντρική Υπηρεσία ιδρύεται Μητρώο τέτοιων
φορέων. Η δαπάνη της ανάθεσης µπορεί να καλύπτεται
από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους.
6. Για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών που δηµιουργούνται από µαζική εισροή µεταναστών επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν. 2190/1994.
7. Τα στελέχη των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής επιµορφώνονται για το αντικείµενο της αποστολής τους, µε µέριµνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τα
συναρµόδια Υπουργεία. Ειδικότερα, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στα ΚΕ.Π.Υ. εκπαιδεύονται στην πιστοποίηση θυµάτων βασανιστηρίων, µε µέριµνα των ως άνω
Υπηρεσιών σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του
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ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
8. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια
που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 10
∆ιοίκηση και διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών
Πρώτης Υποδοχής
1. Ο επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής ή της
Μονάδας Πρώτης Υποδοχής, κινητής ή έκτακτης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών αυτών και µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία τους σε συνεργασία µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο
και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις.
2. Τα Κέντρα και οι Μονάδες Πρώτης Υποδοχής διαρθρώνονται σε λειτουργικώς διακριτά κλιµάκια, ως εξής:
κλιµάκιο διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο
για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδας, κλιµάκιο εξακρίβωσης, το οποίο είναι αρµόδιο για
την εξακρίβωση της ταυτότητας και των λοιπών στοιχείων των υπηκόων τρίτων χωρών, κλιµάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το οποίο µεριµνά
για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και κλιµάκιο ενηµέρωσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την ενηµέρωση των
υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις τους. Τα κλιµάκια έχουν επιπλέον αρµοδιότητες σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες
κανονιστικές πράξεις.
Άρθρο 11
∆ιαχωρισµός και παραποµπή
1. Οι υπηρεσίες πρώτης υποδοχής ενηµερώνουν τους
υπηκόους τρίτων χωρών για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Οι αιτούντες διεθνή προστασία παραπέµπονται στο κατά τόπο αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου, κλιµάκιο του οποίου µπορεί να λειτουργεί στο
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής. Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής, η υποβολή αιτήµατος υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας υποχρεώνει στο
διαχωρισµό του αιτούντος και την παραποµπή του στο
κατά τόπο αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Η
παραλαβή των αιτηµάτων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων µπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης Υποδοχής, οι ίδιοι δε παραµένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήµατός τους, µε την επιφύλαξη των προθεσµιών της παραγράφου 5. Αν µετά την παρέλευση των
προθεσµιών αυτών δεν έχει περατωθεί η εξέταση του αιτήµατος διεθνούς προστασίας το αρµόδιο Περιφερειακό
Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον ενδιαφερόµενο δελτίο αιτήσαντος άσυλο και τον παραπέµπει σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας για τη λειτουργία των οποίων µεριµνά το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εφόσον το αίτηµα και η προσφυγή απορριφθεί ενόσω οι υπήκοοι τρίτων χωρών παραµένουν στο Κέντρο ή τη Μονάδα Πρώτης Υποδοχής, αυτοί παραπέµπονται στην αρµόδια αρχή για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής.

2. Ο επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα
από εισήγηση του προϊσταµένου του κλιµακίου ιατρικού
ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραπέµπει
τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες στον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή
προστασίας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Ως ευάλωτες οµάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος:
α. οι ασυνόδευτοι ανήλικοι,
β. τα άτοµα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια,
γ. οι υπερήλικες,
δ. οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία,
ε. οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα,
στ. τα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής
βίας ή εκµετάλλευσης και
ζ. τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
3. Οι εναποµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών παραπέµπονται στην αρχή που είναι κατά νόµο αρµόδια να αποφασίσει την υπαγωγή τους σε διαδικασία επανεισδοχής,
απέλασης ή επιστροφής. Την παραποµπή αποφασίζει ο
επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας, κατόπιν εισήγησης του κλιµακίου που διενήργησε τον έλεγχο κατά
την πρώτη υποδοχή. Τα άτοµα αυτά µπορεί να παραµένουν στις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής µέχρι την επαναπροώθησή τους ή την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή απέλασης, οπότε και εφαρµόζεται η προβλεπόµενη διαδικασία. Εφόσον η αρχή που είναι αρµόδια να
αποφασίσει την απέλαση ή την αναγκαστική επιστροφή
του υπηκόου τρίτης χώρας κρίνει ότι αυτή πρέπει να αναβληθεί ή ότι η κράτηση δεν είναι αναγκαία, ο υπήκοος
τρίτης χώρας εφοδιάζεται µε γραπτή βεβαίωση και του
επιτρέπεται να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής, υπό τους περιοριστικούς όρους που του
έχουν τυχόν επιβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3.
4. Αν η εισήγηση για την παραποµπή σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1 έως 3, δεν γίνεται δεκτή από τον επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής η
απόφαση λαµβάνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τον επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης
Υποδοχής και τους Προϊσταµένους των κλιµακίων του
Κέντρου ή της Μονάδας και ενηµερώνεται σχετικά η Κεντρική Υπηρεσία.
5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 το παραπεµπτικό σηµείωµα προς την κατά περίπτωση αρµόδια
αρχή εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπαγωγή του υπηκόου τρίτης χώρας σε
διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος υπαγωγής στις διαδικασίες εξακρίβωσης
και διαχωρισµού µπορεί να παρατείνεται αιτιολογηµένα
για άλλες δέκα (10) το πολύ ηµέρες. Εφόσον η καθυστέρηση της εξακρίβωσης οφείλεται σε υπαίτια ή καταχρηστική συµπεριφορά του υποκείµενου στη διαδικασία
πρώτης υποδοχής, αυτός λογίζεται ως αρνούµενος να
συνεργαστεί για την προετοιµασία της επιστροφής του
και παραπέµπεται για επαναπροώθηση, απέλαση ή επιστροφή.
Άρθρο 12
Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας
1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας
κάθε Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής ανατίθεται
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σε Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη από:
α. τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το Κέντρο ή η Μονάδα
Πρώτης Υποδοχής, ως πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του,
β. έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του που ορίζονται από το οικείο
περιφερειακό συµβούλιο,
γ. έναν εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών που
δραστηριοποιείται στην περιοχή τοπικής αρµοδιότητας
του Κέντρου ή της Μονάδας, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του που προτείνονται από τον επικεφαλής της περιφερειακής υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και
δ. έναν εκπρόσωπο της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας (∆.Υ.ΠΕ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται
από τον ∆ιοικητή τους, ως µέλη.
2. Η Επιτροπή µπορεί στο πλαίσιο της αποστολής της
να ζητήσει τη συνδροµή στελεχών και άλλων φορέων,
δηµοσίων ή ιδιωτικών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τα οποία προβλέπονται στον κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ή προσκληθεί από
τον ∆ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.
4. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας του Κέντρου ή της
Μονάδας ορίζονται οι αρµοδιότητες των Επιτροπών, στις
οποίες περιλαµβάνονται ιδίως:
α. η παρακολούθηση και αξιολόγηση της γενικής λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής και η υποβολή ετήσιας έκθεσης προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ∆ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
β. η διατύπωση προτάσεων για τη ρύθµιση ειδικότερων
θεµάτων εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας,
γ. η διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων, ιδίως σε ζητήµατα συνεργασίας µε την τοπική κοινωνία και
δ. η διατύπωση γνώµης για κάθε άλλο ζήτηµα, το οποίο τίθεται από τον ∆ιευθυντή.
Άρθρο 13
Καθεστώς παραµονής σε
εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής
1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαµβάνονται να
εισέρχονται παράνοµα στη Χώρα οδηγούνται άµεσα µε
ευθύνη της αρχής που διενήργησε τη σύλληψη στο Κέντρο ή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής στα όρια της τοπικής
αρµοδιότητας των οποίων συνελήφθησαν.
2. Για τις ανάγκες της εξακρίβωσης και των λοιπών
διαδικασιών πρώτης υποδοχής οι υποκείµενοι σε αυτές
τελούν υπό καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας τους.
Παραµένουν υποχρεωτικά εντός των εγκαταστάσεων
του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής ή εντός άλλων κατάλληλων εγκαταστάσεων, που φυλάσσονται, η δε εκεί παραµονή τους ρυθµίζεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας
τους, το περιεχόµενο του οποίου τους έχει γίνει κατάλληλα γνωστό. Οι υποκείµενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής µπορούν να εξέρχονται µόνο ύστερα από ειδική γραπτή άδεια του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μο-

νάδας.
3. Σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών πρώτης υποδοχής ο επικεφαλής και το προσωπικό του Κέντρου ή της Μονάδας µεριµνούν, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα ανά περίπτωση, ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών:
α. να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και
να έχουν κατά το δυνατόν κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών,
β. να διατηρούν κατά το δυνατόν την οικογενειακή
τους ενότητα,
γ. να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη,
δ. να τυγχάνουν εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες της κατάλληλης κατά περίπτωση µεταχείρισης,
ε. να ενηµερώνονται επαρκώς για τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τους,
στ. να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νοµική
συµβουλή σχετικά µε τη κατάστασή τους και
ζ. να διατηρούν επαφή µε κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις.
Άρθρο 14
Φύλαξη - Εγκαταστάσεις
1. Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης των εγκαταστάσεων του Κέντρου ή της Μονάδας έχει η αρµόδια αστυνοµική αρχή, η οποία λαµβάνει κατάλληλα µέτρα περιορισµού σε µισθωµένες ή παραχωρηµένες εγκαταστάσεις. Η εξωτερική φύλαξη µπορεί, µετά από έγκριση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να ανατίθεται και σε
εξειδικευµένη ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
2. Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις
για τη διεξαγωγή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής ή οι
υφιστάµενες δεν επαρκούν, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων χρήση άλλων δηµοσίων
εγκαταστάσεων, µετά από κατάλληλη διαρρύθµιση, καθώς και η µίσθωση ακινήτων µε κατάλληλη υποδοµή ή,
σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η µίσθωση τουριστικών
εγκαταστάσεων.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι υφιστάµενοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών, τα υφιστάµενα αρχεία και η λοιπή υλικοτεχνική υποδοµή τους περιέρχονται κατά χρήση στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από την ηµεροµηνία
κατάργησης των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
µπορεί να καθορίζεται η χρήση των υφιστάµενων χώρων
προσωρινής φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών είτε ως
Ειδικών Χώρων Παραµονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) του άρθρου 81 του ν. 3386/2005 είτε ως εγκαταστάσεων του
άρθρου 31 του παρόντος νόµου είτε ως Κέντρων Πρώτης Υποδοχής του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος νόµου
και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία αυτών.
3. Τυχόν εγγεγραµµένες πιστώσεις και επιχορηγήσεις
από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους φορείς που αφορούν δράσεις των ΕΧΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτελούνται κανονικά άλλως µεταφέρονται ώστε να εκτελεστούν από τα ΚΕ.Π.Υ..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2008/115/ΕΚ
Άρθρο 16
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2008/115/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 2008 «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» (ΕΕ L
348/24.12.2008), σύµφωνα µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα
που εγγυώνται η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν τη Χώρα και οι γενικώς αναγνωρισµένες αρχές του διεθνούς δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων προστασίας των
προσφύγων.
Άρθρο 17
Πεδίο Εφαρµογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν
παράνοµα στην ελληνική επικράτεια.
2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α. Υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύµφωνα µε το
άρθρο 13 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης
Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από
τα σύνορα (ΕΕ L 105/13.4.2006) ή συλλαµβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρµόδιες αρχές σε σχέση µε
παράνοµη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.
2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, στους οποίους δεν έχει
χορηγηθεί στη συνέχεια άδεια ή δικαίωµα να παραµείνουν στη Χώρα.
β. Υπόκεινται σε απέλαση που επιβάλλεται µε δικαστική απόφαση, ως µέτρο ασφαλείας ή ως παρεπόµενη ποινή ή υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης σύµφωνα µε τις
διατάξεις διεθνούς σύµβασης που δεσµεύει τη Χώρα ή
των άρθρων 436 - 456 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ή
του ν.3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και
γ. Απολαµβάνουν του δικαιώµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερης κυκλοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και το
π.δ.106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄).
Άρθρο 18
Ορισµοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, νοούνται ως:
α. «Υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν
είναι πολίτης της ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 17
παρ. 1 της Συνθήκης και δεν απολαύει του κοινοτικού δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας όπως ορίζεται στο

άρθρο 2 παρ. 5 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν.
β. «Παράνοµη παραµονή»: παρουσία στην ελληνική επικράτεια υπηκόου τρίτης χώρας που δεν πληροί ή δεν
πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, ή τις
λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραµονής ή διαµονής
της κείµενης νοµοθεσίας.
γ. «Επιστροφή»: διαδικασία επανόδου υπηκόου τρίτης
χώρας είτε µε οικειοθελή συµµόρφωσή του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα διέλευσης, σύµφωνα µε κοινοτικές ή διµερείς συµφωνίες επανεισδοχής ή άλλες
ρυθµίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός.
δ. «Απόφαση επιστροφής»: διοικητική πράξη µε την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνοµη η παραµονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής.
ε. «Αποµάκρυνση»: εκτέλεση της απόφασης επιστροφής µε φυσική µεταφορά του υπηκόου τρίτης χώρας εκτός της ελληνικής επικράτειας.
στ. «Απαγόρευση εισόδου»: διοικητική πράξη, η οποία
συνοδεύει την απόφαση επιστροφής και µε την οποία απαγορεύεται, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, η είσοδος
και η παραµονή στην ελληνική επικράτεια ή στην επικράτεια άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ. «Κίνδυνος διαφυγής»: η βάσιµη εικασία, στηριζόµενη σε συρροή αντικειµενικών κριτηρίων, ότι σε συγκεκριµένη ατοµική περίπτωση ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπόκειται σε διαδικασία επιστροφής, µπορεί να
διαφύγει. Τέτοια αντικειµενικά κριτήρια αποτελούν ενδεικτικά:
ζα) η µη συµµόρφωση µε την υποχρέωση οικειοθελούς
αναχώρησης,
ζβ) η ρητή εκδήλωση της πρόθεσης για µη συµµόρφωση µε την απόφαση επιστροφής,
ζγ) η κατοχή πλαστών εγγράφων,
ζδ) η παροχή ψευδών πληροφοριών στις αρχές,
ζε) η ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων για ποινικά
αδικήµατα, εκκρεµών ποινικών διώξεων ή σοβαρών ενδείξεων ότι έχει διαπραχθεί ή επίκειται η διάπραξη ποινικού αδικήµατος από το συγκεκριµένο άτοµο,
ζστ) η έλλειψη ταξιδιωτικών ή άλλων βεβαιωτικών της
ταυτότητας εγγράφων,
ζη) η προηγούµενη διαφυγή και
ζθ) η µη συµµόρφωση µε υφιστάµενη απαγόρευση εισόδου.
η. «Οικειοθελής αναχώρηση»: η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσµίας που ορίζεται για
το σκοπό αυτόν στην απόφαση επιστροφής.
θ. «Ευάλωτα άτοµα»: ανήλικοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι,
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένοι, έγκυες, γυναίκες
σε κατάσταση λοχείας, µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα και θύµατα βασανιστηρίων, βιασµών ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης, καθώς και θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 19
Ευνοϊκότερες διατάξεις
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν υπό
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την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α. διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών-µελών της και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών,
β. διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή/και περισσοτέρων κρατών-µελών
και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και
γ. που περιέχονται, για τους υπηκόους τρίτων χωρών,
στο κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί µετανάστευσης και ασύλου.
2. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 περίπτωση α΄, οι αρµόδιες
ελληνικές αρχές: α) µεριµνούν, ώστε η µεταχείριση και
το επίπεδο προστασίας τους να µην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23 παράγραφοι 4
και 5 (περιορισµοί της χρήσης αναγκαστικών µέτρων), το
άρθρο 24 παρ. 2, πρώτη περίπτωση (αναβολή της αποµάκρυνσης για λόγους που ανάγονται στη φυσική ή διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας), το άρθρο 29 παρ. 1, περί επείγουσας υγειονοµικής περίθαλψης, θεραπευτικής αγωγής και συνυπολογισµού των αναγκών των ευάλωτων ατόµων) και τα άρθρα 30 και 31
(όροι κράτησης) και β) τηρούν την αρχή της µη επαναπροώθησης.
Άρθρο 20
Μη επαναπροώθηση, βέλτιστα συµφέροντα
του παιδιού, οικογενειακή ζωή
και κατάσταση της υγείας
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)
Οι αρµόδιες αρχές κατά την εφαρµογή του παρόντος
Κεφαλαίου λαµβάνουν δεόντως υπόψη: α) το βέλτιστο
συµφέρον του παιδιού, β) την οικογενειακή ζωή, γ) την
κατάσταση της υγείας του συγκεκριµένου υπηκόου τρίτης χώρας και τηρούν την αρχή της µη επαναπροώθησης.
Άρθρο 21
Απόφαση Επιστροφής
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, η αρµόδια αρχή
εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της απόφασης απόρριψης του αιτήµατος διαµονής ή ανάκλησης του τίτλου διαµονής. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν παράνοµα σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής
από τα αρµόδια, κατά το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 3386/
2005, όργανα. Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται µε
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 2 έως 5.
2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν παρανόµως στο ελληνικό έδαφος και διαθέτουν έγκυρο τίτλο
διαµονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωµα παραµονής
και έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να µεταβαίνουν αµέσως στο
έδαφος αυτού του άλλου κράτους. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης του υπηκόου τρίτης χώρας µε την ανωτέ-

ρω υποχρέωση ή όταν η άµεση αναχώρηση του υπηκόου
τρίτης χώρας επιβάλλεται για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές.
3. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να µην εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος
διαµένει παράνοµα στην ελληνική επικράτεια, εφόσον
άλλο κράτος-µέλος αναλαµβάνει τον εν λόγω υπήκοο
δυνάµει διµερών συµφωνιών ή διευθετήσεων που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας
2008/115/ΕΚ (13.1.2009). Εφόσον η Ελλάδα αναλαµβάνει υπήκοο τρίτης χώρας δυνάµει των συµφωνιών ή διευθετήσεων του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές.
4. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές µπορούν ανά
πάσα στιγµή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαµονής για
λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαµένει παράνοµα στην ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ του ν. 3386/2005 ή της παρ. 4 του
άρθρου 15 του ν. 1975/1991. Στην περίπτωση έκδοσης
της ανωτέρω άδειας διαµονής, δεν εκδίδεται απόφαση
επιστροφής. Εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη
εκδοθεί, τότε αυτή ανακαλείται ή αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω άδειας.
5. Σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας που έχει καταθέσει
εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαµονής µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έχει
λάβει τη βεβαίωση που προβλέπεται από το άρθρο 11
παρ. 4 του ν.3386/2005 ή από άλλη ανάλογη ειδική διάταξη, δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης επιστροφής
για λόγους παράνοµης διαµονής, έως ότου το αίτηµά
του κριθεί οριστικά. Οµοίως, δεν είναι δυνατή η έκδοση
απόφασης επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας για τον
οποίο έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή
διαταγή αναστολής του διοικητικού πρωτοδικείου επί διοικητικής πράξης κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση
ακύρωσης και αφορά την απόρριψη αιτήµατος έκδοσης
άδειας διαµονής ή την ανάκληση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 22
Οικειοθελής αναχώρηση
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Η απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας
προβλέπει κατάλληλο χρονικό διάστηµα για την οικειοθελή αναχώρησή του, το οποίο κυµαίνεται µεταξύ επτά
(7) έως τριάντα (30) ηµέρες, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4. Το χρονικό αυτό διάστηµα χορηγείται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τον υπήκοο τρίτης χώρας. Η χορήγηση προθεσµίας για την οικειοθελή αναχώρηση δεν αποκλείει τη δυνατότητα των υπηκόων τρίτων χωρών να
αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια νωρίτερα.
2. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές µπορούν, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους,
να παρατείνουν την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης, όπως η διάρκεια της παραµονής
του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των
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τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσµών.
3. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές µπορούν να επιβάλουν καθ’ όλο το χρονικό
διάστηµα της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης χώρας, µε σκοπό την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής, όπως την τακτική εµφάνιση ενώπιον αρχών, την κατάθεση κατάλληλης οικονοµικής εγγύησης, την κατάθεση εγγράφων ή την υποχρέωση παραµονής σε ορισµένο µέρος. Το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης οικονοµικής εγγύησης καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
4. Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή η αίτηση για νόµιµη παραµονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιµη ή
καταχρηστική ή ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν χρονικό διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης ή
χορηγούν χρονικό διάστηµα αναχώρησης µικρότερο των
επτά (7) ηµερών.
5. Η απόφαση επιστροφής µε οικειοθελή αναχώρηση
επιδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας και παρέχει, κατά
το χρονικό διάστηµα της προθεσµίας αναχώρησης, προσωρινό δικαίωµα νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα και, εφόσον αυτό προβλεπόταν από τον τίτλο διαµονής που
αυτός τυχόν έφερε, πρόσβαση στην απασχόληση, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 23
Αποµάκρυνση
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές λαµβάνουν όλα τα
αναγκαία µέτρα για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής εφόσον: α) δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 4 και β) ο υπήκοος τρίτης
χώρας δεν έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση επιστροφής εντός της ταχθείσας προθεσµίας οικειοθελούς
αναχώρησης.
2. Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, στην περίπτωση
που έχει χορηγηθεί προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22, εκτελούν
την απόφαση επιστροφής µόνο µετά τη λήξη του ως άνω
χρονικού διαστήµατος, εκτός αν, κατά τη διάρκεια αυτού
ανακύψει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 22.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 δεν εκδίδεται
αυτοτελής απόφαση αποµάκρυνσης. Στην περίπτωση
που η απόφαση επιστροφής καθίσταται άµεσα εκτελεστή πριν τη λήξη της ταχθείσας προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης για τους λόγους του άρθρου 22 παρ.
4, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη η οποία επιδίδεται στον
υπήκοο τρίτης χώρας.
4. Σε βάρος του υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος ανθίσταται κατά την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να εφαρµόζουν τα µέτρα καταναγκασµού που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 και της υπ’ αριθµ.
4000/4/46-α΄ από 27.7.2009 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1535 Β΄). Στην
περίπτωση αυτή τα µέτρα λαµβάνονται µε σεβασµό στην
προσωπικότητα και τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ατό-

µου, χωρίς υπέρβαση του αναγκαίου µέτρου, σύµφωνα
και µε την αρχή της αναλογικότητας.
5. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης µε αεροπορική πτήση,
λαµβάνονται υπόψη οι κοινές κατευθυντήριες γραµµές,
σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας των κοινών αποµακρύνσεων δια αέρος, που προβλέπονται στην Απόφαση
2004/573/ΕΚ (EE L 261/ 6.8.2004).
6. Οι διαδικασίες της αποµάκρυνσης υπόκεινται σε σύστηµα εξωτερικού ελέγχου, που λειτουργεί µε µέριµνα
της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», η οποία συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν µε διεθνείς οργανισµούς και µη κυβερνητικές οργανώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Συνηγόρου του
Πολίτη, ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία του ως άνω συστήµατος ελέγχου.
Άρθρο 24
Αναβολή της αποµάκρυνσης
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Η αποµάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής αναβάλλεται υποχρεωτικά
στις περιπτώσεις που: α) παραβιάζεται η αρχή της µη επαναπροώθησης ή β) έχει ανασταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 2.
2. Οι αρµόδιες για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής αστυνοµικές αρχές µπορούν, µε αιτιολογηµένη
απόφασή τους, να αναβάλουν την αποµάκρυνση, για εύλογο χρόνο, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης και ιδίως: α) τη φυσική ή διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας και β) τεχνικούς λόγους, όπως είναι η έλλειψη µέσων µεταφοράς ή
η έλλειψη δυνατότητας αποµάκρυνσης, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας διαπίστωσης της ταυτότητας.
3. Εάν αναβληθεί η αποµάκρυνση, κατά τα προβλεπόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, οι ως άνω αρχές δύνανται να επιβάλουν στον υπήκοο τρίτης χώρας
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 3.
4. Η απόφαση αναβολής της αποµάκρυνσης επιδίδεται
στον υπήκοο τρίτης χώρας και συνιστά γραπτή βεβαίωση
ότι η απόφαση επιστροφής δεν µπορεί να εκτελεσθεί
προσωρινά (βεβαίωση αναβολής της αποµάκρυνσης). Η
βεβαίωση αυτή έχει εξάµηνη ισχύ και µπορεί να ανανεώνεται µετά από νέα κρίση σχετικά µε την εξακολούθηση
του ανεφίκτου της αποµάκρυνσης. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της γραπτής βεβαίωσης, ο κάτοχός της έχει προσωρινό δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα και οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να παραµένει στη διάθεση των
αρµόδιων για την εκτέλεση της αποµάκρυνσης αρχών
και να συνεργάζεται µαζί τους, ώστε αυτή να καταστεί
δυνατή σε σύντοµο χρόνο.
Άρθρο 25
Επιστροφή και αποµάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση απόφασης επιστροφής
ασυνόδευτου ανήλικου, και αφού ληφθούν υπόψη τα
βέλτιστα συµφέροντά του, παρέχεται συνδροµή από κατάλληλους φορείς, άλλους από τις αρχές που διενεργούν την επιστροφή, οι οποίοι µνηµονεύονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ.220/2007 (ΦΕΚ 251 Α΄) και οι
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οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Πριν αποµακρυνθεί ασυνόδευτος ανήλικος από τη
Χώρα, οι αρµόδιες αρχές εξακριβώνουν ότι αυτός θα επιστραφεί σε µέλος της οικογένειάς του, σε ορισθέντα κηδεµόνα ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο
κράτος επιστροφής.
Άρθρο 26
Απαγόρευση εισόδου
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Απαγόρευση εισόδου του υπηκόου τρίτης χώρας
στην Ελλάδα εκδίδεται υποχρεωτικά µε την απόφαση επιστροφής, εφόσον: α) δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης ή β) ο υπήκοος τρίτης
χώρας δεν έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση επιστροφής. Επιπλέον, απαγόρευση εισόδου µπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που από την παρουσία του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα προκύπτει κίνδυνος για τη
δηµόσια τάξη και ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια ή τη
δηµόσια υγεία.
2. Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου καθορίζεται
αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις κάθε µεµονωµένης περίπτωσης και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της αποµάκρυνσης. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να υπερβαίνει την πενταετία, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια. Η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία.
3. Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν την ανάκληση ή την αναστολή απαγόρευσης εισόδου όταν υπήκοος τρίτης
χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απαγόρευση εισόδου
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση β΄, υποβάλει
αίτηση και µπορεί να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από
το ελληνικό έδαφος συµµορφούµενος πλήρως µε την απόφαση επιστροφής. Τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων,
καθώς και τα θύµατα παράνοµης διακίνησης µεταναστών
στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής, σύµφωνα µε
τα άρθρα 46 - 51 του ν. 3386/2005, δεν υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, εφόσον δεν αποτελούν απειλή για
τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια και υπό τον όρο ότι συµµορφώνονται πλήρως
στην απόφαση επιστροφής που εκδίδεται σε περίπτωση
που απωλέσουν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωµα διαµονής στη Χώρα. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να µην εκδίδουν, να αναστέλλουν ή να ανακαλούν την απαγόρευση εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 8 του ν.3386/2005 και της κ.υ.α. 4000/4/32ιβ΄ της 4.9.2006.
4. Όταν εξετάζεται η έκδοση άδειας διαµονής ή άλλης
άδειας που παρέχει δικαίωµα διαµονής σε υπήκοο τρίτης
χώρας, στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου
από άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρµόδια υπηρεσία διαβουλεύεται µέσω του εθνικού Γραφείου SIRENE µε το κράτος-µέλος που εξέδωσε την απαγόρευση εισόδου, µε βάση το δηµόσιο συµφέρον,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 της Σύµβασης Σένγκεν.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος διεθνούς προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο
α΄ του π.δ.96/2008 (ΦΕΚ 152 Α΄).

Άρθρο 27
Τύπος
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Οι αποφάσεις επιστροφής και οι αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου, που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος Κεφαλαίου, περιβάλλονται τον έγγραφο
τύπο και περιλαµβάνουν σαφή αιτιολογία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
(ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α΄), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Οι προαναφερθείσες αποφάσεις κοινοποιούνται στον
ενδιαφερόµενο και αναφέρουν τους νοµικούς και πραγµατικούς λόγους για την έκδοσή τους, καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιµα ένδικα µέσα. Οι πληροφορίες
σχετικά µε την αιτιολογία της απόφασης επιστροφής
µπορούν να είναι περιορισµένες, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της άµυνας
και της δηµόσιας ασφάλειας, καθώς και σε περιπτώσεις
πρόληψης, διερεύνησης, βεβαίωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων.
2. Οι αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών υπηρεσίες εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, τη γραπτή ή προφορική µετάφραση των βασικών σηµείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένων
πληροφοριών σχετικά µε τα διαθέσιµα ένδικα µέσα, σε
γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί
ο υπήκοος τρίτης χώρας.
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται για τους υπηκόους τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει παράνοµα στο ελληνικό έδαφος και δεν τους έχει χορηγηθεί στη συνέχεια άδεια ή δικαίωµα να παραµείνουν στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που αφορούν την επιστροφή κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 εκδίδονται µέσω τυποποιηµένου εντύπου που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
4000/4/46-α΄ από 22.7.2009 κ.υ.α.. Το έντυπο αυτό µεταφράζεται σε τουλάχιστον πέντε από τις γλώσσες τις οποίες χρησιµοποιούν συχνότερα ή κατανοούν καλύτερα
οι υπήκοοι τρίτης χώρας που εισέρχονται παράνοµα
στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 28
Ένδικα βοηθήµατα
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται
από τις αστυνοµικές αρχές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών
µπορούν να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή του
άρθρου 77 του ν.3386/2005. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που ενσωµατώνονται σε αποφάσεις απόρριψης
του αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωµα
προσφυγής σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
2. Τα διοικητικά όργανα που είναι αρµόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών της παραγράφου 1 έχουν την
αρµοδιότητα να επανεξετάζουν αυτεπαγγέλτως, τόσο
τη νοµιµότητα, όσο και την ουσία των αποφάσεων επιστροφής και να αναστέλλουν προσωρινώς την εφαρµογή τους. Σε περίπτωση άσκησης αίτησης ακύρωσης, ισχύουν οι δικονοµικές διατάξεις του π.δ.18/1989 περί
προσωρινής δικαστικής προστασίας.
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3. Οι αρµόδιες για θέµατα αλλοδαπών αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδροµή στον υπήκοο τρίτης χώρας που αιτείται νοµικές
συµβουλές, εκπροσώπηση από δικηγόρο και γλωσσική
συνδροµή, προκειµένου να ασκήσει τα δικαιώµατα του
παρόντος άρθρου.
4. Η απαραίτητη νοµική βοήθεια και εκπροσώπηση παρέχεται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α΄), εφόσον κατά την
κρίση του δικαστή η αίτηση ακύρωσης δεν είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφοι 3 έως 6 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική
έννοµη τάξη µε το π.δ.114/2010 (ΦΕΚ 195 Α΄). Η ισχύς
της παραγράφου αυτής αρχίζει από 24.12.2011.
5. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) ∆ιοικητική Απέλαση ή Απόφαση Επιστροφής».
Άρθρο 29
Εγγυήσεις εν όψει της επιστροφής
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Κατά το χρονικό διάστηµα της οικειοθελούς αναχώρησης υπηκόου τρίτης χώρας, το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 22 και κατά το χρονικό διάστηµα που
αναβάλλεται η αποµάκρυνση σύµφωνα µε το άρθρο 24 οι
αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές µεριµνούν για να λαµβάνονται κατά το δυνατό µέτρα ώστε: α) να εξασφαλίζεται η οικογενειακή ενότητα του υπηκόου τρίτης χώρας
µε τα µέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται στην Ελλάδα, β) να υπάρχει πρόσβαση των ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ανάλογα µε τη διάρκεια της διαµονής τους, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3386/2005,
γ) να παρέχεται επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και η
απαραίτητη θεραπευτική αγωγή, σύµφωνα µε το άρθρο
84 παρ. 1 του ν.3386/2005 και δ) να λαµβάνονται υπόψη
οι ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων ατόµων. Η κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών που τελούν υπό κράτηση ρυθµίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 31 και 32.
2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 χορηγούνται τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 22 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 24.
Άρθρο 30
Κράτηση
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής τίθενται υπό κράτηση για την προετοιµασία της επιστροφής και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποµάκρυνσης, εκτός εάν στη συγκεκριµένη περίπτωση δύνανται να εφαρµοσθούν αποτελεσµατικά άλλα
επαρκή αλλά λιγότερο επαχθή µέτρα, όπως εκείνα που
προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 3. Το µέτρο της κράτησης εφαρµόζεται όταν: α) υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή
β) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή παρεµποδίζει
την προετοιµασία της επιστροφής ή τη διαδικασία αποµάκρυνσης ή γ) συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
Η κράτηση επιβάλλεται και διατηρείται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσης της διαδικασίας αποµάκρυνσης, η οποία εξελίσσεται και εκτε-

λείται µε τη δέουσα επιµέλεια. Σε κάθε περίπτωση, για
την επιβολή ή τη συνέχιση του µέτρου της κράτησης
λαµβάνεται υπόψη η διαθεσιµότητα κατάλληλων χώρων
κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών
συνθηκών διαβίωσης για τους κρατουµένους.
2. Η κράτηση διατάσσεται εγγράφως, µε απόφαση των
οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν.3386/2005 και
συνοδεύεται από πραγµατική και νοµική αιτιολόγηση. Ο
υπήκοος τρίτης χώρας που κρατείται, παράλληλα µε τα
δικαιώµατα που έχει σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, µπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησής
του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόµενου
πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του οποίου κρατείται. Κατά τα λοιπά για την αίτηση
αντιρρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν.3386/2005
(ΦΕΚ 212 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 55
του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α’). Η απόφαση κράτησης και
η απόφαση επί της αίτησης αντιρρήσεων µπορούν να ανακληθούν, ύστερα από αίτηση των διαδίκων, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 205 παρ. 5 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Για τα δικαιώµατά του σύµφωνα µε την
παράγραφο αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας ενηµερώνεται
αµέσως. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, απολύεται αµέσως εάν διαπιστωθεί ότι η κράτησή του δεν είναι νόµιµη.
3. Σε κάθε περίπτωση η συνδροµή των προϋποθέσεων
της κράτησης επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ανά τρίµηνο, από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση κράτησης. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της κράτησης, οι σχετικές αποφάσεις διαβιβάζονται στον πρόεδρο
ή τον υπ’ αυτού οριζόµενο πρωτοδίκη του διοικητικού
πρωτοδικείου της παρ. 2, ο οποίος κρίνει για τη νοµιµότητα της παράτασης της κράτησης και εκδίδει παραχρήµα την απόφασή του την οποία διατυπώνει συνοπτικώς
σε τηρούµενο πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζει αµέσως στην αρµόδια αστυνοµική αρχή.
4. Όταν καθίσταται πρόδηλο ότι δεν υφίσταται πλέον
λογικά προοπτική αποµάκρυνσης για νοµικούς ή άλλους
λόγους ή όταν παύουν να ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1, η κράτηση αίρεται και ο υπήκοος τρίτης χώρας απολύεται αµέσως.
5. Η κράτηση συνεχίζεται για το χρονικό διάστηµα που
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και είναι αναγκαία
για να διασφαλισθεί η επιτυχής αποµάκρυνση. Το ανώτατο όριο κράτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το εξάµηνο.
6. Το χρονικό όριο της παραγράφου 5 µπορεί να παραταθεί για περιορισµένο µόνο χρόνο που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα µήνες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρµόδιων υπηρεσιών
η επιχείρηση αποµάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει
περισσότερο επειδή: α) ο υπήκοος της τρίτης χώρας αρνείται να συνεργασθεί ή β) καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων εγγράφων από τρίτες χώρες.
Άρθρο 31
Όροι κράτησης
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)
1. Η κράτηση λαµβάνει χώρα, κατά κανόνα, σε ειδικές
εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται χωριστά από τους κρατούµενους του κοινού ποινικού δικαίου.
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2. Επιτρέπεται στους υπό κράτηση υπηκόους τρίτων
χωρών, κατόπιν αιτήµατος, να έρχονται σε επαφή µε
τους νόµιµους αντιπροσώπους τους, τα µέλη της οικογένειάς τους και τις αρµόδιες προξενικές αρχές.
3. Στους υπό κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών παρέχεται επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται
στις περιπτώσεις ευάλωτων ατόµων.
4. Οι σχετικές και αρµόδιες εθνικές, διεθνείς και Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και όργανα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στο βαθµό που χρησιµοποιούνται για την κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών
σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις αυτές υπόκεινται σε αδειοδότηση από την αρµόδια για τη φύλαξη της εγκατάστασης αστυνοµική αρχή.
5. Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών λαµβάνουν
συστηµατικά πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο κανονισµός που εφαρµόζεται στην εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν και το δικαίωµά τους να
έρχονται σε επαφή µε τις οργανώσεις και τα όργανα που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Άρθρο 32
Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες µε ανήλικους κρατούνται, ως έσχατη λύση, µόνο εφόσον δεν
µπορούν να εφαρµοσθούν για τον ίδιο σκοπό άλλα επαρκή αλλά λιγότερο επαχθή, µέτρα και για το ελάχιστο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα.
2. Στις οικογένειες που κρατούνται σε αναµονή της αποµάκρυνσής τους παρέχεται χωριστό κατάλυµα, µε το
οποίο εξασφαλίζεται επαρκής ιδιωτική ζωή.
3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως δραστηριότητες παιγνιδιού και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που αρµόζουν στην ηλικία τους και ανάλογα µε τη διάρκεια της παραµονής τους, έχουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3386/
2005.
4. Στους ασυνόδευτους ανήλικους παρέχεται κατά το
δυνατόν κατάλυµα σε ιδρύµατα τα οποία διαθέτουν προσωπικό και εγκαταστάσεις που λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.
5. Τα βέλτιστα συµφέροντα του παιδιού λαµβάνονται
πρωτίστως υπόψη κατά την κράτηση ανηλίκων σε αναµονή αποµάκρυνσης.
Άρθρο 33
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξαιρετικά υψηλός
αριθµός υπηκόων τρίτων χωρών προς επιστροφή δηµιουργεί απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το δυναµικό της εγκατάστασης κράτησης ή στο διοικητικό ή δικαστικό
προσωπικό της χώρας µπορεί ενόσω διαρκεί η έκτακτη
κατάσταση, να αποφασισθεί η επιµήκυνση της προθεσµίας δικαστικής εξέτασης του άρθρου 30 παράγραφος
2 και να λαµβάνονται επείγοντα µέτρα όσον αφορά τις
συνθήκες κράτησης, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπό-

µενα στο άρθρο 31 παράγραφος 1 και στο άρθρο 32 παράγραφος 2.
2. Στις ως άνω περιπτώσεις, στις οποίες λαµβάνονται
έκτακτα µέτρα, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν σχετικώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η Επιτροπή ενηµερώνεται αµέσως µόλις παύσουν να ισχύουν οι λόγοι
για την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων.
3. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να
ερµηνευθεί ότι επιτρέπει στις κατά περίπτωση αρµόδιες
αρχές να παρεκκλίνουν από τη γενική υποχρέωση να
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα είτε γενικά είτε ειδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Κεφάλαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Άρθρο 34
Επανεισδοχή
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται της
εφαρµογής του Κεφαλαίου Γ΄ σύµφωνα µε το άρθρο 17
παράγραφος 2 εδάφιο α΄ εφαρµόζονται άµεσα, µετά την
παράνοµη διέλευση, οι όροι και οι διαδικασίες επανεισδοχής των σχετικών διεθνών συµφωνιών που δεσµεύουν τη χώρα αυτοτελώς ή στο πλαίσιο συµµετοχής της
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή απορρέουν από κανόνες του
διεθνούς εθιµικού δικαίου, καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄).
Άρθρο 35
Ρύθµιση θεµάτων επιστροφών
1. Οι αποφάσεις επιστροφής και κάθε σχετικό µε αυτές στοιχείο, όπως η συµµόρφωση του υπηκόου τρίτης
χώρας προς την υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης
εντός της τεθείσας προθεσµίας και η υλοποίηση της αποµάκρυνσης καταχωρούνται άµεσα από τις αρµόδιες Υπηρεσίες στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία ή µητρώα, που
αυτές τηρούν σύµφωνα µε το νόµο, και τα οποία, σε περίπτωση συµµετοχής περισσότερων υπηρεσιών στη διαδικασία επιστροφής, τελούν σε πλήρη λειτουργική διασύνδεση µεταξύ τους.
2. Για την ενηµέρωση του υπηκόου τρίτης χώρας επί
της απόφασης επιστροφής, σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 27, οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν να απευθύνονται και να αξιοποιούν τη συνεισφορά φορέων
και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και
προσώπων που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για
την επαρκή διαµεσολάβηση και επικοινωνία µεταξύ των
υπηρεσιών και του ενδιαφερόµενου.
3. Οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου κρατούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 ιδρύονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών.
4. Οι υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης και θεραπευτικής αγωγής της παραγράφου 3 του άρθρου 31 µπορούν επικουρικώς να παρέχονται και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή άλλους αρµόδιους φορείς.
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Άρθρο 36
Ρύθµιση θεµάτων οικειοθελούς αναχώρησης
1. Η παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22 γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσµίας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της, κατά τη διάρκεια της οποίας η προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης
λογίζεται ως σιωπηρώς παραταθείσα. Στην περίπτωση
µη απάντησης της αρµόδιας υπηρεσίας εντός της τεθείσας προθεσµίας, η παράταση συνεχίζει να ισχύει έως ότου η αρµόδια αρχή αποφανθεί επί του αιτήµατος. Η παράταση της προθεσµίας χορηγείται µόνο για τη διευθέτηση των εκκρεµών υποχρεώσεων που απορρέουν από
τις περιστάσεις αυτές, ενόψει της αναχώρησης. Κατά τη
διάρκεια της ως άνω προθεσµίας ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστηµα διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας, στο πλαίσιο της παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης, δεν µπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων
του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α΄) περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια.
2. Η προθεσµία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει
από την επίδοση της σχετικής απόφασης ή από την ηµεροµηνία αποδεδειγµένης ειδοποίησης του ενδιαφερόµενου να προσέλθει να την παραλάβει, σε περίπτωση που
αρνείται να πράξει τούτο αµελλητί ή µετά την πάροδο διµήνου από της εκδόσεως της σχετικής απόφασης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν ανευρέθη παρότι έγινε επανειληµµένως προσπάθεια µε βάση τα δηλωθέντα από τον ίδιο στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση µη
εµπρόθεσµης υποβολής από τον υπήκοο τρίτης χώρας
αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής, η αρµόδια αρχή
εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας
προβλέποντας αυτοδικαίως χρονικό διάστηµα για την οικειοθελή αναχώρησή του. Η ανωτέρω απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή της κατά τόπον αρµόδιας υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1. Η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή η κατά
τόπον αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης µετά το πέρας της προθεσµίας για την οικειοθελή αναχώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις αδυναµίας γνωστοποίησης (επίδοσης) της απόφασης στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας, ιδίως λόγω ανακριβούς διεύθυνσης, ενηµερώνει εντός τριών ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας την αρµόδια αστυνοµική αρχή,
για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής µε αποµάκρυνση.
3. Στις αποφάσεις επιστροφής µε τις οποίες χορηγείται προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης αναγράφεται
υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας του υπηκόου τρίτης
χώρας, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία
που εξέδωσε την πράξη κάθε µεταβολή της διεύθυνσής
του, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα.
4. Αρµόδια για την επιβεβαίωση της οικειοθελούς αναχώρησης είναι η αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής. Προς τούτο, η αρχή αυτή µπορεί να συνεργά-

ζεται µε τις αστυνοµικές ή δηµοτικές αρχές του τόπου
κατοικίας ή διαµονής του αλλοδαπού, καθώς και κάθε
άλλη αρχή ή φορέα που δύναται να παράσχει σχετική
πληροφόρηση, όπως οι προξενικές και διπλωµατικές αρχές, οι αστυνοµικές αρχές των αεροδροµίων, τα φυσικά
και νοµικά πρόσωπα που αναπτύσσουν οικονοµική δραστηριότητα στον τοµέα της µεταφοράς προσώπων, οι
διεθνείς οργανισµοί και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
που αναπτύσσουν δράση στον τοµέα της µετανάστευσης και οι αστυνοµικοί σύνδεσµοι.
5. Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο της ευρύτερης προγραµµατικής συνεργασίας τους µε τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, µπορούν να αναθέτουν στις οικείες αρχές της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
την αρµοδιότητα επίδοσης των ανωτέρω διοικητικών
πράξεων στους ενδιαφερόµενους υπηκόους τρίτων χωρών.
Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων αποµάκρυνσης
1. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης ανακύψει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4 του
άρθρου 22, καθώς και στην περίπτωση που ο υπήκοος
τρίτης χώρας παραβιάσει τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου οικειοθελούς αναχώρησης ή της παράτασής της, δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 3, η απόφαση επιστροφής εκτελείται αµέσως και η χορήγηση προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης ή η παράταση της προθεσµίας
αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσες.
2. Για την κάλυψη των δαπανών της αποµάκρυνσης εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80
του ν. 3386/2005 και της υπ’ αριθµ. 4000/4/46-α΄ από
27.7.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1535 Β΄).
3. Η αρµόδια αρχή αξιολογεί το εφικτό της αποµάκρυνσης σε κάθε περίπτωση µε βάση τα ειδικότερα στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, συνεκτιµώντας
όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες αναφορικά µε την ακολουθητέα πρακτική εκάστης τρίτης χώρας, ως προς τη
συνεργασία σε θέµατα επανεισδοχής. Προς το σκοπό
αυτό η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητά τη συνδροµή του
αρµόδιου Τµήµατος της Υπηρεσίας Ασύλου.
4. Αν διαπιστωθεί παραβίαση των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση το άρθρο 22 παρ. 3, η απόφαση επιστροφής εκτελείται αµέσως και η απόφαση αναβολής της αποµάκρυνσης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα. Εφόσον η αποµάκρυνση δεν είναι τεχνικώς δυνατή επιβάλλονται µε νέα απόφαση πρόσθετοι περιοριστικοί όροι, όπως προβλέπονται
στο άρθρο 22 παρ. 3, ενώ σε περίπτωση υποτροπής, µπορεί να επιβληθεί µέχρι και διοικητική κράτηση, µε την επιφύλαξη, των προβλεπόµενων στο άρθρο 30, χρονικών
ορίων.
5. Σε περίπτωση αδυναµίας των αρµόδιων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν µε ίδιους πόρους ή µέσα
ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η αποµάκρυνση
έχει αναβληθεί, απολαµβάνουν κατά το χρονικό διάστηµα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δηµόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα ότι καλύπτουν τις άµεσες βιοτικές τους ανάγκες, µπορεί να επιτραπεί, µετά
από σχετική άδεια, να απασχολούνται ως µισθωτοί σε
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τοµείς απασχόλησης σε συγκεκριµένες περιοχές της
Χώρας. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι
τοµείς απασχόλησης και οι περιοχές της Χώρας όπου
µπορούν να ασχολούνται ως µισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων
χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η αποµάκρυνση, το
καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια
του χρόνου αναβολής της αποµάκρυνσης ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστηµα
διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας δεν µπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3838/2010 περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια ή στην περίπτωση εφαρµογής διατάξεων που αφορούν την πρόσβαση σε καθεστώς µακροχρόνιας διαµονής.
Άρθρο 38
Ρύθµιση θεµάτων απαγόρευσης εισόδου
1. Η απαγόρευση εισόδου του άρθρου 26 επιβάλλεται
µε την εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών που τηρείται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 3386/2005 και του Κεφαλαίου IV του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 σχετικά
µε τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (ΕΕ L
381/28.12.2006). Η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία.
2. Ως πλήρης συµµόρφωση µε την απόφαση επιστροφής για την εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 26
λογίζεται και η οικειοθελής αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό καθεστώς αναβολής αποµάκρυνσης, καθώς και η οικειοθελής αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας µετά το πέρας της σχετικής προθεσµίας, εφόσον η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Η αίτηση υποβάλλεται µέσω των
ελληνικών προξενικών αρχών του τόπου διαµονής του
ενδιαφερόµενου.
Άρθρο 39
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί
να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα που αναφέρεται
στην εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Επιστροφή υπηκόων κρατών-µελών της ΕΕ και µελών
των οικογενειών τους, καθώς και µελών
οικογένειας Έλληνα πολίτη
1. Για την επιστροφή προσώπων που απολαµβάνουν
του κοινοτικού δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 5 του Κώδικα Συ-

νόρων Σένγκεν, καθώς και τις διατάξεις του π.δ.
106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄), ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος νόµου που αφορούν τα όργανα,
τις διαδικασίες, τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τη δικαστική προστασία των υπό επιστροφή αλλοδαπών, µε την
επιφύλαξη ότι στα άρθρα 22 έως 24 του π.δ. 106/2007
δεν περιέχονται ευνοϊκότερες διατάξεις.
2. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και όρους
έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος των
προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 22 έως 24 του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄).
3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις µελών οικογένειας Έλληνα πολίτη.
Άρθρο 41
Προστασία από την επιστροφή
1. Απαγορεύεται η επιστροφή αλλοδαπού εφόσον:
α. Είναι ανήλικος και οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιµέλειά του διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
β. Είναι γονέας ηµεδαπού ανηλίκου και έχει την επιµέλεια ή έχει υποχρέωση διατροφής, την οποία εκπληρώνει.
γ. Έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.
δ. Του έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας
ή έχει ζητήσει την παροχή τέτοιου καθεστώτος και το αίτηµά του δεν έχει κριθεί οριστικά, υπό την επιφύλαξη
των άρθρων 32 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης του
1951.
ε. Είναι ανήλικος στον οποίο έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά µέτρα µε απόφαση του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων.
στ. ∆ιαπιστώνεται η οµογενειακή του ιδιότητα.
Στην απαγόρευση της επιστροφής περιλαµβάνονται
και οι έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και
για έξι µήνες µετά τον τοκετό.
2. ∆εν απαγορεύεται η απέλαση στις περιπτώσεις β΄,
γ΄ και στ΄ της προηγούµενης παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.
3. Στις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 και του άρθρου 25.
4. Η προστασία που παρέχουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν και τα πρόσωπα που τελούν εκτός του πεδίου εφαρµογής του Κεφαλαίου Γ΄
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 42
Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 3386/2005
1. Το άρθρο 44 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής
για ανθρωπιστικούς λόγους
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών που εµπίπτουν σε κάποια
από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον αυτοί δεν αποτε-
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λούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια:
α. Θύµατα εµπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται µε τις διωκτικές αρχές, εφόσον υφίσταται σχετική
πράξη χαρακτηρισµού από τον αρµόδιο Εισαγγελέα
Πρωτοδικών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 1.
β. Θύµατα εγκληµατικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α΄)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3304/2005
(ΦΕΚ 16 Α΄), εφόσον έχει ασκηθεί γι΄ αυτές ποινική δίωξη και µέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή, η
άδεια διαµονής εξακολουθεί να χορηγείται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραπεία τους.
γ. Ενήλικοι, θύµατα ενδοοικογενειακής βίας ή ανίκανοι
να επιµεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι που αποδεδειγµένα χρήζουν προστατευτικών µέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη.
δ. Ανήλικοι, η επιµέλεια των οποίων έχει ανατεθεί µε
απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή στη Χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεµής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών.
ε. Θύµατα εργατικών ατυχηµάτων και λοιπών ατυχηµάτων που καλύπτονται από την ελληνική νοµοθεσία,
για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραπεία ή λαµβάνουν σύνταξη για την ίδια αιτία. Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της άδειας διαµονής σε πρόσωπα της εν λόγω κατηγορίας είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής, εκτός
εάν πρόκειται για θύµατα ιδιαίτερα καταχρηστικών όρων
εργασίας και η παραµονή τους στη χώρα είναι αναγκαία
για την εκκαθάριση των έναντι αυτών εργοδοτικών υποχρεώσεων.
στ. Πάσχοντες από σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η
συνδροµή σοβαρών προβληµάτων υγείας, καθώς και η
διάρκεια της θεραπείας, διαπιστώνονται µε πρόσφατο
ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση, κατά την οποία το
πρόβληµα υγείας αναφέρεται σε λοιµώδες νόσηµα, για
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύµφωνη
γνώµη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής για
πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά προβλήµατα υγείας
είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής.
ζ. Ανήλικοι φιλοξενούµενοι σε οικοτροφεία, που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρµόδιων Υπουργείων.
η. Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και
όσοι φοίτησαν σε έξι τουλάχιστον τάξεις ελληνικού σχολείου πριν ενηλικιωθούν, εφόσον εξακολουθούν να διαµένουν µόνιµα στη χώρα
θ. Σύζυγοι, γονείς ανηλίκων ηµεδαπών και συντηρούµενα µέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε
πρόσωπα των παραπάνω κατηγοριών είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαµονής
χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής αδυναµίας εφοδιασµού του ενδιαφερόµενου µε
διαβατήριο εφόσον αυτή διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολο-

γηµένης αίτησης του ενδιαφερόµενου και γνώµης της
αρµόδιας Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 84 του ν. 3386/2005.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής της περίπτωσης α΄ είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη µόνο µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται
η διερεύνηση της σχετικής ποινικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή περατωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ή τεθεί στο αρχείο, η άδεια διαµονής µπορεί
να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος ύστερα από γνώµη επιτροπής της παραγράφου 1
του άρθρου 89 και µόνον εφόσον κρίνεται σκόπιµη εκ
των εν γένει περιστάσεων και των στοιχείων του φακέλου ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος προς τούτο.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ζ΄ είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των
περιπτώσεων ε΄ και στ΄ είναι διετής και µπορεί να ανανεώνεται ανά διετία εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των περιπτώσεων η΄ και θ΄ είναι ετήσια και µπορεί να ανανεωθεί µόνον
για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόµου.
Για την εξέταση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν καταβάλλεται παράβολο, εκτός των περιπτώσεων η΄ και θ΄ για
τις οποίες καταβάλλεται παράβολο ύψους 150 ευρώ.
Οι κάτοχοι άδειας διαµονής των περιπτώσεων α΄, β΄,
η΄ καθώς και όσοι αποκτούν άδεια διαµονής ως σύζυγοι
Ελλήνων πολιτών µε βάση την περίπτωση του στοιχείου
θ΄ έχουν δικαίωµα να εργαστούν µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί κατ΄ εξαίρεση να χορηγεί µετά από γνώµη Επιτροπής της παραγράφου 1 του
άρθρου 89 άδεια διαµονής διάρκειας ενός έτους σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς
µε τη Χώρα, εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους
λόγοι δηµόσιας τάξης. Η άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους µπορεί να ανανεώνεται µόνο για έναν από
τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόµου.
Αίτηµα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται µόνον εφόσον ο ενδιαφερόµενος υπήκοος
τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) θεώρηση εισόδου ή άδειας διαµονής έστω και εάν αυτές έχουν λήξει, (β) διαβατήριο σε ισχύ, (γ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και
(δ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη Χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραµονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.
Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόµιση των υπό
στοιχείου α΄ εγγράφων εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη Χώρα για δώδεκα τουλάχιστον συνεχή χρόνια. Με απόφαση του ο Υπουργός
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να καθορίζει περιοριστικά τα έγγραφα
βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν τη δωδεκαετή
συνεχή παραµονή του αιτούντος στη Χώρα.
∆εν απαιτείται επίσης η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον συντρέχει διαπιστωµένη αντικειµενική αδυναµία
του ενδιαφερόµενου να εφοδιαστεί µε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
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84 του ν. 3386/2005.
Στην περίπτωση που ο ειδικός δεσµός που ο ενδιαφερόµενος επικαλείται, συνδέεται µε σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου ή ανηλίκου τέκνου του, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι λόγοι αυτοί προέκυψαν µετά την είσοδό του στη Χώρα και συνδέονται µε τη διαµονή του σε
αυτή.
Για τη διαπίστωση της συνδροµής ιδιαίτερων δεσµών
µε τη Χώρα συνεκτιµώνται ιδίως: (α) η πολύ καλή γνώση
της ελληνικής γλώσσας, (β) η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, (γ)
το διάστηµα διαµονής του στην Ελλάδα και κυρίως της
νόµιµης, (δ) ο χρόνος τυχόν ασφάλισής του σε ελληνικό
οργανισµό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, (ε) ο συγγενικός δεσµός του µε
Έλληνα πολίτη ή οµογενή.
3. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω
αιτήσεων είναι η ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους δεν
συνεπάγεται τη νόµιµη διαµονή του αιτούντος για το
χρόνο που θα απαιτηθεί µέχρι την εξέταση του φακέλου.
Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
4. Στις περιπτώσεις των προσώπων της παραγράφου 1
που τα µέλη της οικογένειάς τους είναι κάτοχοι άδειας
διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είναι
δυνατή η ανανέωση της άδειας διαµονής τους για ίσο
χρονικό διάστηµα µε την ισχύ της άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από τον
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Στην
περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 53, η άδεια µπορεί να χορηγηθεί
κατά παρέκκλιση της διάταξης αυτής.
5. Η άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις
β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄, της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς
λόγους του νόµου αυτού, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι
για τους οποίους εκδόθηκε.
6. Οι άδειες διαµονής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παρέχουν στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στη µισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. ∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην
περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής
κατείχε προηγουµένως άδεια διαµονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής του προηγούµενου εδαφίου θα εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαµονής για ανεξάρτητη
οικονοµική δραστηριότητα.»
2. Τo τρίτο και το τέταρτο εδάφιo της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκαν µε την
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007, αντικαθίστανται
ως εξής:
«Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπήκοος
τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκοµίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας διαµονής µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς και αιτιολογηµένως αντικειµενι-

κή αδυναµία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, κατόπιν γνώµης της κατωτέρω Επιτροπής, εκτός
αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τον ανωτέρω σκοπό συνιστάται ειδική τριµελής Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί
σχετικά µε την ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης ισχυρού διαβατηρίου και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ως εξής:
α. έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ως πρόεδρο,
β. τον προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
γ. έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος
προτείνεται από τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας αυτής.
Μέχρι τον ορισµό του ανωτέρω υπαλλήλου, στην ως άνω Επιτροπή µετέχει ως µέλος αξιωµατικός της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
Εισηγητής στην Επιτροπή ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του υπάλληλος του αρµόδιου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης συνιστώνται τρεις Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωµοδοτούν σχετικά µε τη συνδροµή σε υπηκόους τρίτων χωρών ιδιαίτερων δεσµών µε
την κοινωνική ζωή της χώρας προκειµένου να χορηγηθεί
άδεια διαµονής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που παραπέµπεται σε αυτές στο πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης
άδειας διαµονής µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Με απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και
ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τους και
οι γραµµατείς µε τους αναπληρωτές τους. Κάθε µία από
αυτές αποτελείται από:
α. Έναν υπάλληλο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, προϊστάµενο θέσης ευθύνης, ως Πρόεδρο.
β. Έναν αξιωµατικό της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών που
προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.
Εισηγητές στις Επιτροπές Μετανάστευσης ορίζονται
υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 καταργείται.
5. Η παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 ως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14, παρ. 3 του ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπήκοος τρίτης χώρας, που παραβιάζει την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, διαµένει παράνοµα στη Χώρα για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ηµέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο
του προβλεπόµενου παραβόλου για άδεια διαµονής ετή-
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σιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνοµης διαµονής
είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής.
Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω
προστίµου καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
Εξαιρούνται από την επιβολή προστίµων: α) οι ανήλικοι, β) όσοι έχουν την ιδιότητα του οµογενούς, γ) όσοι έχουν την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ηµεδαπού, οµογενούς ή κοινοτικού, δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες
και προγράµµατα οικειοθελούς επαναπατρισµού, ε) όσοι
παραβιάζουν το νόµιµο χρόνο παραµονής τους στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδροµή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνοµική αρχή
που πραγµατοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.»
6. Το άρθρο 79 του ν. 3386/2005 καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν
στις επιµέρους διατάξεις του ορίζεται άλλος χρόνος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Ι. Ραγκούσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 43
Μεταβατική διάταξη
Εκκρεµείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, όπως τροποποιούνται
µε τις διατάξεις του άρθρου 42 του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Άρθρο 44
Επιτροπές Προσφυγών
1. Οι ιδιώτες που συµµετέχουν µε πλήρη απασχόληση
στις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ.
114/2010 (ΦΕΚ 195 Α΄) αµείβονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετική σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή µίσθωσης έργου που συνάπτεται, είτε µε τους ίδιους είτε
µε τον φορέα στον οποίο ανήκουν.
2. Στις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ.
114/2010 µπορεί να ορίζονται ως Πρόεδροι υπάλληλοι
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή νοµικών προσώπων που
εποπτεύονται από αυτά, περιλαµβανοµένων των Ο.Τ.Α.,
κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, νοµικών και
κοινωνικών επιστηµών οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον οικείο Υπουργό.

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΑΝΑΠΛ.
Ι. Ραγκούσης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Λ. Κατσέλη

Α. ∆ιαµαντοπούλου

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Χ. Καστανίδης

Α. Λοβέρδος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χ. Παπουτσής

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ

