ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ΄, 31 Οκτωβρίου 2019,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΔΗΓΙΑ 2011/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 13ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 «ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ
ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ή ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός των διατάξεων των άρθρων 2 έως 38 είναι η
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Δεκεµβρίου 2011 σχετικά µε τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας για ένα ενιαίο καθεστώς
για τους πρόσφυγες ή για τα άτοµα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας (αναδιατύπωση).
Άρθρο 2
(Άρθρο 2 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια:
α) «Σύµβαση της Γενεύης» είναι η Σύµβαση περί της
Νοµικής Καταστάσεως των Προσφύγων, η οποία υπε-

γράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε µε
το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου
1967, το οποίο κυρώθηκε µε τον α.ν. 389/1968 (Α΄ 125),
β) «αίτηση διεθνούς προστασίας» ή «αίτηση ασύλου»
ή «αίτηση» είναι η αίτηση παροχής προστασίας από το
Ελληνικό Κράτος που υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας
ή ο ανιθαγενής µε την οποία ζητά την αναγνώριση στο
πρόσωπό του της ιδιότητας του πρόσφυγα, σύµφωνα µε
τη Σύµβαση της Γενεύης, ή τη χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας, εφόσον ο ίδιος δεν ζητά ρητώς
να του χορηγηθεί άλλη µορφή προστασίας, που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και
µπορεί να ζητηθεί αυτοτελώς,
γ) «αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σηµεία εισόδου στην
Ελληνική Επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστασία στη χώρα µας ή µε οποιονδήποτε
τρόπο ζητά να µην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου
δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών
πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη σύµφωνα µε το άρθρο
15 και επί του αιτήµατος του οποίου δεν έχει ληφθεί ακόµη τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος - µέλος της ΕΕ κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, ή σε άλλο κράτος που
δεσµεύεται από και εφαρµόζει τον ως άνω Κανονισµό,
και µεταφέρεται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του
ως άνω Κανονισµού,
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δ) «δικαιούχος διεθνούς προστασίας» είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στα
στοιχεία στ΄ και η΄,
ε) «πρόσφυγας» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιµου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, βρίσκεται εκτός της
χώρας της ιθαγένειάς του και δεν µπορεί ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυµεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, βρισκόµενος εκτός της χώρας της προηγούµενης συνήθους
διαµονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους,
δεν µπορεί ή λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυµεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρµογή το
άρθρο 12,
στ) «καθεστώς πρόσφυγα» είναι η αναγνώριση από
την αρµόδια ελληνική αρχή ενός υπηκόου τρίτης χώρας
ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα,
ζ) «πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία» είναι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 17, ο υπήκοος τρίτης
χώρας ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
για να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας αλλά στο πρόσωπο
του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή,
στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 και που δεν
µπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυµεί να θέσει
εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας,
η) «καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι η αναγνώριση από την αρµόδια ελληνική αρχή ενός υπηκόου
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς ως δικαιούχου επικουρικής
προστασίας,
θ) «µέλη της οικογένειας» του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται
στην Ελληνική Επικράτεια σε σχέση µε την αίτηση διεθνούς προστασίας και εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη
στη χώρα καταγωγής θεωρούνται:
αα. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφός του, µε τον
οποίο διατηρεί σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγµένη.
ββ. Τα ανήλικα άγαµα τέκνα του, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάµο ή εκτός γάµου των γονέων τους ή είναι
υιοθετηµένα.
γγ. Ο πατέρας ή η µητέρα ή άλλος ενήλικος που ασκεί
την επιµέλεια του αιτούντος, σύµφωνα µε το Ελληνικό
Δίκαιο, εάν ο εν λόγω αιτών είναι ανήλικος.
δδ. Τα ενήλικα άγαµα τέκνα που πάσχουν από πνευµατική ή σωµατική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση,
ι)«ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος
φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, τη γονική
του µέριµνα ή την επιµέλειά του ή από ενήλικο συγγενή
που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί
σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε τον νόµο. Στον ορισµό αυτόν περιλαµβάνεται και ο ανήλικος που παύει να
συνοδεύεται µετά την είσοδό του στην Ελλάδα,
ια) «χώρα καταγωγής» είναι η χώρα της ιθαγένειας ή,
για τους ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής τους,
ιβ) «Άδεια διαµονής» είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδε-

ται από τις Ελληνικές Αρχές, σύµφωνα µε τον τύπο που
προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία και η οποία επιτρέπει
σε υπήκοο τρίτης χώρας ή σε ανιθαγενή τη διαµονή του
στην Ελληνική Επικράτεια,
ιγ) «Αρµόδιες αρχές παραλαβής της αίτησης διεθνούς
προστασίας» ή «αρµόδιες αρχές παραλαβής», «αρµόδιες αρχές εξέτασης της αίτησης παροχής διεθνούς
προστασίας» ή «αρµόδιες αρχές εξέτασης», «αποφαινόµενη αρχή» και «αρµόδιες αρχές απόφασης» είναι οι αρµόδιες αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο Μέρος Τρίτο
του παρόντος.
Άρθρο 3
Ερµηνεία και εφαρµογή
Η ερµηνεία και εφαρµογή του παρόντος τελεί σε συµφωνία µε τη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 περί της Νοµικής Καταστάσεως των Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του
1967, καθώς και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συµβάσεις
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου που έχουν
επικυρωθεί από την Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Υποβολή και αξιολόγηση στοιχείων
1. Οι αρµόδιες αρχές παραλαβής ή/και εξέτασης ενηµερώνουν τον αιτούντα για την υποχρέωση του να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκµηρίωση της αίτησης διεθνούς
προστασίας και αξιολογούν τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία µε τον αιτούντα.
2. Στα στοιχεία της παραγράφου 1 περιλαµβάνονται οι
δηλώσεις του αιτούντος, τα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του σχετικά µε την ηλικία του, το ιστορικό του ιδίου
και των µελών της οικογενείας του, την ταυτότητα, την ιθαγένεια, τη χώρα και τον τόπο προηγούµενης διαµονής
του, προηγούµενες συναφείς αιτήσεις, το δροµολόγιο
που ακολούθησε, το δελτίο ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ζητά διεθνή προστασία.
3. Η αξιολόγηση της αίτησης διεθνούς προστασίας γίνεται σε εξατοµικευµένη βάση και περιλαµβάνει τη συνεκτίµηση:
α) των συναφών στοιχείων που σχετίζονται µε τη χώρα καταγωγής, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας της χώρας αυτής
και του τρόπου εφαρµογής της,
β) των συναφών δηλώσεων και των εγγράφων που υπέβαλε ο αιτών, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων
που επικαλείται σχετικά µε το αν έχει ήδη ή ενδέχεται
να υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη,
γ) της ατοµικής κατάστασης και των προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, όπως το προσωπικό ιστορικό,
το φύλο και η ηλικία, ώστε να εκτιµηθεί αν, βάσει των
προσωπικών περιστάσεων του αιτούντος, οι πράξεις στις
οποίες έχει ήδη εκτεθεί ή θα µπορούσε να εκτεθεί ισοδυναµούν µε δίωξη ή σοβαρή βλάβη,
δ) του ενδεχόµενου οι δραστηριότητες του αιτούντος
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από τότε που εγκατέλειψε τη χώρα καταγωγής του να ανελήφθησαν µε αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, ώστε να εκτιµηθεί αν ο ενδιαφερόµενος θα εκτεθεί, συνεπεία των δραστηριοτήτων
αυτών, σε δίωξη ή σοβαρή βλάβη σε περίπτωση επιστροφής του στην εν λόγω χώρα,
ε) εάν θα ήταν εύλογο να αναµένεται ότι ο αιτών θα
θέσει εαυτόν υπό την προστασία άλλης χώρας την ιθαγένεια της οποίας θα µπορούσε να διεκδικήσει.
4. Το γεγονός ότι ο αιτών έχει ήδη υποστεί δίωξη ή σοβαρή βλάβη ή άµεσες απειλές τέτοιας δίωξης ή βλάβης,
αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι είναι βάσιµος ο φόβος του
ότι θα υποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο
σοβαρής βλάβης, εκτός εάν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να
θεωρείται ότι η προηγούµενη δίωξη ή σοβαρή βλάβη δεν
θα επαναληφθεί.
5. Όταν στοιχεία των δηλώσεων του αιτούντος δεν
τεκµηριώνονται µε έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, τα
στοιχεία αυτά δεν χρειάζονται επιβεβαίωση, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α) ο αιτών έχει καταβάλει πραγµατική προσπάθεια να
τεκµηριώσει την αίτησή του,
β) ο αιτών έχει υποβάλει όλα τα συναφή στοιχεία, τα
οποία διαθέτει και έχει δώσει ικανοποιητική εξήγηση για
την τυχόν έλλειψη άλλων λυσιτελών στοιχείων,
γ) οι δηλώσεις του θεωρούνται συνεπείς και ευλογοφανείς και δεν έρχονται σε αντίθεση µε διαθέσιµα ειδικά
και γενικά στοιχεία που αφορούν την περίπτωσή του,
δ) αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το ταχύτερο δυνατόν, εκτός αν προβάλει βάσιµο λόγο που τον
εµπόδισε να το πράξει,
ε) η γενική αξιοπιστία του αιτούντος είναι θεµελιωµένη.
Σε κάθε περίπτωση ισχύει το ευεργέτηµα της αµφιβολίας.
6. Η αίτηση διεθνούς προστασίας δεν µπορεί να γίνει
δεκτή απλώς και µόνον επειδή ένα µέλος της οικογένειας του αιτούντος έχει βάσιµο φόβο δίωξης ή αντιµετωπίζει πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης. Εντούτοις, στο
πλαίσιο της εξατοµικευµένης αξιολόγησης της αίτησης
διεθνούς προστασίας του αιτούντος, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απειλές δίωξης και σοβαρών βλαβών σε
βάρος µέλους της οικογένειας του αιτούντος, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών αντιµετωπίζει ο ίδιος ατοµικά τέτοιες απειλές, λόγω του οικογενειακού δεσµού
µε το απειλούµενο πρόσωπο.

Γενεύης, δεν αναγνωρίζεται καταρχήν καθεστώς διεθνούς προστασίας στον αιτούντα που υποβάλλει µεταγενέστερη αίτηση, αν ο κίνδυνος δίωξης βασίζεται σε
περιστάσεις που ο αιτών προκάλεσε σκόπιµα µετά την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής του.

Άρθρο 5
(Άρθρο 5 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας
οι οποίες ανακύπτουν επιτόπου

Άρθρο 8
(Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Εγχώρια προστασία

1. Ο βάσιµος φόβος δίωξης ή ο πραγµατικός κίνδυνος
σοβαρής βλάβης µπορεί να στηρίζεται σε:
α) γεγονότα τα οποία επήλθαν µετά την αναχώρηση
του αιτούντος από τη χώρα καταγωγής του,
β) δραστηριότητες στις οποίες ο αιτών επιδόθηκε µετά
την αναχώρηση του από τη χώρα καταγωγής, ιδίως αν αποδεικνύεται ότι οι δραστηριότητες τις οποίες επικαλείται αποτελούν εκδήλωση και προέκταση πεποιθήσεων ή
προσανατολισµών, τις οποίες ο αιτών είχε ήδη στη χώρα
καταγωγής του.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύµβασης της

Άρθρο 6
(Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης
Στους φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης συµπεριλαµβάνονται: α) το κράτος, β) οµάδες ή οργανώσεις, που ελέγχουν το κράτος ή σηµαντικό µέρος του εδάφους του,
γ) µη κρατικοί φορείς, αν µπορεί να καταδειχθεί ότι οι
φορείς υπό α) και β), συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών οργανισµών δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµούν να
παράσχουν προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής
βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7.
Άρθρο 7
(Άρθρο 7 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Φορείς προστασίας
1. Προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης
µπορεί να παρέχεται µόνο από:
α) το κράτος ή
β) οµάδες ή οργανώσεις, συµπεριλαµβανοµένων διεθνών οργανισµών, που ελέγχουν το κράτος ή σηµαντικό
µέρος του εδάφους του, υπό την προϋπόθεση ότι επιθυµούν να προσφέρουν προστασία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και είναι σε θέση να το πράξουν.
2. Η προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης πρέπει να είναι αποτελεσµατική και µη προσωρινή. Η
προστασία αυτή παρέχεται γενικά όταν οι φορείς της
παραγράφου 1 λαµβάνουν εύλογα µέτρα για να αποτρέψουν τη δίωξη ή την πρόκληση σοβαρής βλάβης, µεταξύ
άλλων µε τη λειτουργία αποτελεσµατικού νοµικού συστήµατος για τον εντοπισµό, την ποινική δίωξη και τον
κολασµό πράξεων που συνιστούν δίωξη ή σοβαρή βλάβη, και όταν ο αιτών έχει πρόσβαση στην προστασία αυτή.
3. Κατά την αξιολόγηση, αν διεθνής οργανισµός ελέγχει ένα κράτος ή σηµαντικό µέρος του εδάφους του και
παρέχει προστασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο
2, λαµβάνονται υπόψη τυχόν κατευθυντήριες οδηγίες
που περιέχονται σε οικείες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αρµόδιες αρχές απόφασης αποφασίζουν ότι ο αιτών δεν χρήζει διεθνούς προστασίας, αν
σε τµήµα της χώρας καταγωγής:
α) δεν υπάρχει βάσιµος φόβος ότι θα υποστεί δίωξη ή
δεν διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή
β) ο αιτών έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της δίωξης ή της σοβαρής βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7, και µπορεί νόµιµα και µε ασφάλεια να ταξιδέψει
και να γίνει δεκτός σε εκείνο το τµήµα της χώρας και
µπορεί λογικά να αναµένεται να εγκατασταθεί εκεί.
2. Εξετάζοντας εάν ο αιτών έχει βάσιµο φόβο ότι θα υ-
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ποστεί δίωξη ή ότι διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή έχει πρόσβαση σε προστασία κατά της
δίωξης ή της σοβαρής βλάβης σε τµήµα της χώρας καταγωγής σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι αρµόδιες αρχές
απόφασης, κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης επί της
αίτησης, λαµβάνουν υπόψη της γενικές περιστάσεις που
επικρατούν στο εν λόγω τµήµα της χώρας και τις προσωπικές περιστάσεις του αιτούντος σύµφωνα µε το άρθρο 4. Για τον σκοπό αυτόν οι αρµόδιες αρχές απόφασης
µεριµνούν για τη λήψη ακριβών και επικαιροποιηµένων
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, από σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, καθώς και τα κράτη - µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Πράξεις δίωξης
1. Μία πράξη για να θεωρηθεί ως πράξη δίωξης κατά
την έννοια του άρθρου 1Α της Σύµβασης της Γενεύης
πρέπει:
α) να είναι αρκούντως σοβαρή λόγω της φύσης ή της
επανάληψής της, ώστε να συνιστά σοβαρή παραβίαση
βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ειδικά των δικαιωµάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση σύµφωνα µε το
άρθρο 15 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για
την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών (ν.δ. 53/1974, Α΄ 256), ή
β) να αποτελεί σώρευση διαφόρων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
η οποία να είναι αρκούντως σοβαρή, ούτως ώστε να θίγεται το άτοµο κατά τρόπο αντίστοιχο µε τον αναφερόµενο στο στοιχείο α΄.
2. Οι πράξεις που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως
πράξεις δίωξης σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο µπορούν µεταξύ άλλων να έχουν τη µορφή:
α) πράξεων σωµατικής ή ψυχολογικής βίας, συµπεριλαµβανοµένων πράξεων σεξουαλικής βίας,
β) νοµοθετικών, διοικητικών, αστυνοµικών ή/και δικαστικών µέτρων, τα οποία ενέχουν διακρίσεις αφ’ εαυτά ή
εφαρµόζονται κατά τρόπο που ενέχει διακρίσεις,
γ) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής η οποία είναι δυσανάλογη ή ενέχει διακρίσεις,
δ) άρνησης ενδίκων µέσων µε αποτέλεσµα την επιβολή ποινής δυσανάλογης ή µεροληπτικής,
ε) ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής για την άρνηση
εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας σε σύρραξη, αν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας θα συµπεριλάµβανε
εγκλήµατα ή πράξεις που εµπίπτουν στις ρήτρες αποκλεισµού που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12,
στ) πράξεων που στρέφονται κατά προσώπου λόγω
φύλου ή παιδικής ηλικίας.
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 (ε) πρέπει να υπάρχει συσχετισµός µεταξύ των λόγων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και των ως άνω πράξεων δίωξης ή της έλλειψης
προστασίας κατά των πράξεων αυτών.

Άρθρο 10
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Λόγοι δίωξης
1. Κατά την αξιολόγηση των λόγων της δίωξης, οι αρµόδιες αρχές εξέτασης και απόφασης, λαµβάνουν υπόψη ότι:
α) η έννοια της φυλής περιλαµβάνει ιδίως το στοιχείο
του χρώµατος, της καταγωγής ή του γεγονότος ότι το άτοµο ανήκει σε συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα,
β) η έννοια της θρησκείας περιλαµβάνει ιδίως την υιοθέτηση θεϊστικών, αγνωστικιστικών ή αθεϊστικών πεποιθήσεων, τη συµµετοχή σε τυπική λατρεία, σε ιδιωτικό ή
δηµόσιο χώρο, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, την αποχή
από τη λατρεία αυτή, άλλες θρησκευτικές πράξεις ή εκδηλώσεις απόψεων ή µορφές ατοµικής ή συλλογικής συµπεριφοράς που στηρίζονται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις ή υπαγορεύονται από αυτές,
γ) η έννοια της εθνικότητας δεν περιορίζεται µόνο
στην ιθαγένεια ή την έλλειψή της, αλλά περιλαµβάνει ιδίως την ιδιότητα του µέλους της οµάδας, η οποία προσδιορίζεται από την πολιτιστική, εθνοτική ή γλωσσική της
ταυτότητα, τις κοινές γεωγραφικές ή πολιτικές καταβολές ή τη σχέση της µε τον πληθυσµό της χώρας,
δ) η οµάδα θεωρείται ως ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα όταν µεταξύ άλλων:
i) τα µέλη της οµάδας της έχουν κοινό εγγενές χαρακτηριστικό ή κοινό ιστορικό παρελθόν το οποίο δεν µπορεί να µεταβληθεί ή έχουν κοινά χαρακτηριστικά ή πεποιθήσεις τόσο θεµελιώδους σηµασίας για την ταυτότητα ή τη συνείδηση, ώστε ένα πρόσωπο να µην πρέπει να
αναγκαστεί να τις αποκηρύξει και
ii) η οµάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα,
διότι γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική οµάδα από τον
περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο.
Ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα
καταγωγής µία ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα µπορεί να περιλαµβάνει οµάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του σεξουαλικού προσανατολισµού. Ο
σεξουαλικός προσανατολισµός δεν µπορεί να νοηθεί ότι
περιλαµβάνει πράξεις θεωρούµενες αξιόποινες κατά τις
ισχύουσες διατάξεις. Κατά τον καθορισµό της συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα ή τον προσδιορισµό
χαρακτηριστικού της οµάδας λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόµενες µε το φύλο, συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας φύλου,
ε) η έννοια των πολιτικών πεποιθήσεων περιλαµβάνει
ιδίως την υποστήριξη άποψης, ιδέας ή πεποίθησης, επί
ζητήµατος που σχετίζεται µε τους ενδεχόµενους φορείς
δίωξης, και µε τις πολιτικές ή τις µεθόδους τους, ανεξαρτήτως του αν ο αιτών έχει εκδηλώσει εµπράκτως την
εν λόγω άποψη, ιδέα ή πεποίθηση.
2. Κατά την αξιολόγηση για το βάσιµο του φόβου του
αιτούντος ότι θα υποστεί δίωξη, δεν ασκεί επιρροή εάν ο
αιτών χαρακτηρίζεται πράγµατι από το φυλετικό, θρησκευτικό, εθνικό, κοινωνικό ή πολιτικό στοιχείο, το οποίο
προκαλεί τη δίωξη, υπό την προϋπόθεση ότι το χαρακτηριστικό αυτό τού αποδίδεται από τον φορέα της δίωξης.
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Άρθρο 11
(Άρθρο 11 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Παύση καθεστώτος πρόσφυγα
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής παύει να είναι πρόσφυγας, εάν:
α) εξασφαλίσει εκ νέου οικειοθελώς την προστασία
της χώρας της ιθαγένειάς του ή
β) ανακτήσει οικειοθελώς την ιθαγένεια που απώλεσε
κατά το παρελθόν ή
γ) αποκτήσει νέα ιθαγένεια και απολαύει της προστασίας της χώρας που του χορήγησε τη νέα ιθαγένεια ή
δ) έχει εγκατασταθεί εκ νέου οικειοθελώς στη χώρα
που είχε εγκαταλείψει ή εκτός της οποίας είχε παραµείνει, εξαιτίας του φόβου ότι θα υποστεί δίωξη ή
ε) δεν µπορεί πλέον να εξακολουθεί να αρνείται την
προστασία που του παρέχει η χώρα της ιθαγένειας, διότι
έχουν παύσει να υφίστανται οι συνθήκες που οδήγησαν
στην αναγνώριση του ως πρόσφυγα ή
στ) στην περίπτωση ανιθαγενούς, αυτός αποκτήσει τη
δυνατότητα να επιστρέψει στη χώρα της πρώην συνήθους διαµονής του, διότι έχουν παύσει να υφίστανται οι
συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση του ως πρόσφυγα.
2. Για την εφαρµογή των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 1, εξετάζεται κατά πόσον η µεταβολή των
συνθηκών είναι τόσο ουσιαστικής και µη προσωρινής φύσεως, ώστε ο φόβος του πρόσφυγα ότι θα υποστεί διώξεις να µην µπορεί πλέον να θεωρείται βάσιµος.
3. Τα στοιχεία ε΄ και στ’ της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται σε πρόσφυγα, ο οποίος είναι σε θέση να επικαλεστεί επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από προηγούµενη δίωξη για να αρνηθεί την προστασία που του
παρέχει η χώρα ιθαγένειας ή στην περίπτωση ανιθαγενούς, η χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής
του.
Άρθρο 12
(Άρθρο 12 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Αποκλεισµός από το καθεστώς πρόσφυγα
1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το καθεστώς του πρόσφυγα εφόσον:
α) εµπίπτει στο πεδίο του άρθρου 1Δ της Σύµβασης
της Γενεύης, το οποίο αφορά την παροχή προστασίας ή
συνδροµής από όργανα ή Οργανισµούς των Ηνωµένων
Εθνών, εκτός της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Σε περίπτωση που η εν λόγω
προστασία ή συνδροµή έχει παύσει για οποιονδήποτε
λόγο, χωρίς να έχει διευθετηθεί οριστικά η κατάσταση
των προσώπων αυτών µε σχετικό ψήφισµα της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται αυτοδικαίως τα ευεργετήµατα του παρόντος,
β) αναγνωρίζεται από τις αρµόδιες αρχές της Χώρας
όπου έχει εγκατασταθεί ότι έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω χώρας ή δικαιώµατα και υποχρεώσεις
αντίστοιχα προς αυτά.
2. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αποκλείεται από το καθεστώς του πρόσφυγα όταν υπάρχουν σοβαροί
λόγοι να θεωρείται ότι:
α) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα
πολέµου ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήµατα αυτά ορίζονται στις οικείες διεθνείς συµβά-

σεις που έχουν καταρτισθεί µε σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών µε τα εγκλήµατα αυτά,
β) έχει διαπράξει σοβαρό µη πολιτικό έγκληµα πριν
την είσοδό του στην Ελληνική Επικράτεια. Ως σοβαρό µη
πολιτικό έγκληµα µπορεί να χαρακτηριστούν και εγκλήµατα που η αντικειµενική τους υπόσταση συνίσταται σε
αποτρόπαιη πράξη έστω και αν φέρεται ότι διαπράχθηκε
µε πολιτικό στόχο,
γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους
σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών, όπως ορίζονται στο προοίµιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.
3. Η παράγραφος 2 έχει εφαρµογή και σε άτοµα τα οποία είναι ηθικοί αυτουργοί ή συµµετέχουν άλλως στη
διάπραξη των προβλεπόµενων στην εν λόγω παράγραφο
εγκληµάτων ή πράξεων. Σε κάθε περίπτωση εκτιµάται η
βαρύτητα της συµµετοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 13
(Άρθρο 13 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα
Το καθεστώς πρόσφυγα χορηγείται από τις αρµόδιες
αρχές απόφασης σε υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που πληρούν της προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα κεφάλαια Β΄ και Γ΄.
Άρθρο 14
(Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης
του καθεστώτος του πρόσφυγα
1. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται από την αποφαινόµενη αρχή, εφόσον το πρόσωπο
αυτό παύσει να είναι πρόσφυγας σύµφωνα µε το άρθρο
11.
2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρόσφυγα
να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκοµίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεση
του, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, η αποφαινόµενη αρχή καταδεικνύει σε εξατοµικευµένη βάση ότι ο
ενδιαφερόµενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν
υπήρξε ποτέ πρόσφυγας.
3. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα αν, µετά τη χορήγησή
του, θεµελιώσει ότι:
α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί
ή αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα σύµφωνα µε
το άρθρο 12,
β) η εκ µέρους του ενδιαφεροµένου παραποίηση ή παράλειψη γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης
πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.
4. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί, ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά
κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
β) το πρόσωπο αυτό, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία
της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συµπεριλαµβανο-
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µένων και των αδικηµάτων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
5. Τα πρόσωπα στα οποία έχει εφαρµογή η παράγραφος 4, απολαµβάνουν των δικαιωµάτων που προβλέπονται ή είναι ανάλογα εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης,
εφόσον βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 15
(Άρθρο 15 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Σοβαρή βλάβη
Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε:
α) θανατική ποινή ή εκτέλεση, ή
β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή τιµωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής
του, ή
γ) σοβαρή και προσωπική απειλή κατά της ζωής ή της
σωµατικής ακεραιότητας αµάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.
Άρθρο 16
(Άρθρο 16 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Παύση επικουρικής προστασίας
1. Ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής παύει να δικαιούται επικουρική προστασία όταν έχουν εκλείψει οι
περιστάσεις που οδήγησαν στην αναγνώριση του καθεστώτος αυτού ή όταν οι περιστάσεις αυτές έχουν µεταβληθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην είναι πλέον αναγκαία η παρασχεθείσα προστασία.
2. Κατά την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου εξετάζεται κατά πόσον η µεταβολή των συνθηκών
είναι τόσο ουσιαστικής και µη προσωρινής φύσης, ώστε
ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας να µην αντιµετωπίζει πλέον πραγµατικό κίνδυνο να υποστεί σοβαρή βλάβη.
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε δικαιούχο επικουρικής προστασίας, ο οποίος είναι σε θέση να επικαλεστεί επιτακτικούς λόγους που απορρέουν από προηγούµενη σοβαρή βλάβη για να αρνηθεί την προστασία
που του παρέχει η χώρα ιθαγένειας ή στην περίπτωση ανιθαγενούς, η χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του.
Άρθρο 17
(Άρθρο 17 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Αποκλεισµός από την επικουρική προστασία
1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δεν δικαιούται
επικουρικής προστασίας όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι
να θεωρείται ότι:
α) έχει διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, έγκληµα
πολέµου ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όπως τα εγκλήµατα αυτά ορίζονται στις οικείες διεθνείς συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί µε σκοπό τη θέσπιση διατάξεων σχετικών µε τα εγκλήµατα αυτά,
β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκληµα. Ως σοβαρό έγκληµα µπορεί να χαρακτηριστεί κακούργηµα ή πληµµέληµα

που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών
(3) ετών, καθώς και τα αδικήµατα της αρπαγής ανηλίκων
(ΠΚ 324), της βαριάς σωµατικής βλάβης (ΠΚ 310), σωµατικής βλάβης αδύναµων ατόµων (ΠΚ 312), βιασµού (ΠΚ
336), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ.
2-5), γενετήσιας πράξης µε ανηλίκους ή ενώπιόν τους
(ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), µαστροπείας (ΠΚ 349), γενετήσιας πράξης µε ανήλικο έναντι αµοιβής (ΠΚ 351Α),
ληστείας (ΠΚ 380) και εκβίασης (ΠΚ 385),
γ) είναι ένοχος πράξεων που αντιβαίνουν προς τους
σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών, όπως ορίζονται στο προοίµιο και στα άρθρα 1 και 2 του καταστατικού Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών,
δ) συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της Χώρας ή για την κοινωνία της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήµατος κατά
την έννοια του στοιχείου (β).
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή στα πρόσωπα, που είναι ηθικοί αυτουργοί ή
συµµετέχουν άλλως στη διάπραξη των εγκληµάτων ή
πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. Σε
κάθε περίπτωση εκτιµάται η βαρύτητα της συµµετοχής.
3. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής δεν δικαιούται
επικουρικής προστασίας, αν διέπραξε, πριν από την είσοδό του στη χώρα, ένα ή περισσότερα εγκλήµατα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα
οποία θα επέσυραν ποινή φυλάκισης αν είχαν διαπραχθεί εντός της Ελληνικής Επικράτειας και εγκατέλειψε
τη χώρα καταγωγής του αποκλειστικά και µόνο για να αποφύγει τις κυρώσεις συνεπεία των εγκληµάτων αυτών,
εκτός εάν οι κυρώσεις στη χώρα καταγωγής είναι υπέρµετρα δυσανάλογες σε σχέση µε την ποινή φυλάκισης
που προβλέπεται για το ίδιο έγκληµα στην Ελλάδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 18
(Άρθρο 18 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας
Καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται από τις
αρµόδιες αρχές απόφασης σε υπηκόους τρίτων χωρών ή
ανιθαγενείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια Β΄ και Ε΄.
Άρθρο 19
(Άρθρο 19 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης καθεστώτος
επικουρικής προστασίας
1. Το καθεστώς επικουρικής προστασίας ανακαλείται,
ή δεν ανανεώνεται από την αποφαινόµενη αρχή, εφόσον
το πρόσωπο αυτό παύσει να δικαιούται επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 16.
2. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας ενός υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, εφόσον µετά τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας το
πρόσωπο αυτό θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί από το δικαίωµα επικουρικής προστασίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 17.
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3. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας υπηκόου
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, αν µετά τη χορήγηση του
καθεστώτος διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος:
α) έπρεπε να αποκλεισθεί ή αποκλείεται της επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 17 ή
β) προέβη σε διαστρέβλωση ή παράλειψη γεγονότων,
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης πλαστών εγγράφων,
η οποία υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας.
4. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του υπηκόου
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκοµίζει κάθε σχετικό έγγραφο το
οποίο έχει στη διάθεσή του, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, η αποφαινόµενη αρχή κρίνει αιτιολογηµένα
σε εξατοµικευµένη βάση αν ο ενδιαφερόµενος έχει παύσει να δικαιούται ή δεν δικαιούται επικουρική προστασία
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 20
(Άρθρο 20 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Γενικοί κανόνες
1. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει τα δικαιώµατα που
προβλέπει η Σύµβαση της Γενεύης.
2. Το παρόν Κεφάλαιο έχει εφαρµογή στους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου λαµβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, ασυνόδευτοι ή µη, άµεσοι συγγενείς θυµάτων ναυαγίων (γονείς και αδέρφια), τα άτοµα
µε αναπηρία, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά, τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, τα άτοµα µε σοβαρές ασθένειες, τα
άτοµα µε νοητική και ψυχική αναπηρία και τα άτοµα που
έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές
µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύµατα ακρωτηριασµού των γεννητικών οργάνων. Η διαπίστωση της ειδικής κατάστασης των ως άνω
προσώπων, πραγµατοποιείται µετά από εξατοµικευµένη
αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης.
4. Το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό µέληµα κατά την εφαρµογή των διατάξεων που
αφορούν ανηλίκους.
Άρθρο 21
(Άρθρο 21 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Προστασία από την αποµάκρυνση
1. Οι αρµόδιες αρχές σέβονται την αρχή της µη επαναπροώθησης σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της
Χώρας.
2. Εφόσον δεν απαγορεύεται από διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας και τηρουµένων των σχετικών διαδικαστικών εγγυήσεων, οι αρµόδιες αρχές δύνανται να αποµακρύνουν πρόσφυγα όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το εν λόγω πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του κράτους ή
β) συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία λόγω τελεσίδικης

καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των αδικηµάτων που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 17.
3. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να χορηγήσει ή να ανανεώσει την άδεια διαµονής πρόσφυγα εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούµενης
παραγράφου.
Άρθρο 22
(Άρθρο 22 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ενηµέρωση
Οι αρµόδιες αρχές παραλαβής ή εξέτασης παρέχουν
στα άτοµα που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, το συντοµότερο δυνατόν µετά την αναγνώριση της, πρόσβαση σε πληροφορίες, σε γλώσσα που κατανοούν, σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το καθεστώς τους.
Άρθρο 23
(Άρθρο 23 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας
1. Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε να λαµβάνονται
όλα τα αναγκαία µέτρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση
της οικογενειακής ενότητας.
2. Στα µέλη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον δεν πληρούν ατοµικά
τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, µετά από αίτησή τους και µε τις ίδιες
διαδικασίες, χορηγούνται τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 24 έως και 36, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε άλλο καθεστώς που τα µέλη αυτά τυχόν απολαµβάνουν.
3. Τα ως άνω δικαιώµατα δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται όταν το µέλος της οικογένειας παύει να έχει την
ιδιότητα του µέλους της οικογένειας ή αποκλείεται ή θα
αποκλειόταν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας,
κατ’ εφαρµογή των Κεφαλαίων Γ΄ και Ε΄.
4. Ο προϊστάµενος του περιφερειακού γραφείου ασύλου µε απόφασή του αρνείται, περιορίζει, ή ανακαλεί τα
προαναφερόµενα ευεργετήµατα για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
Άρθρο 24
(Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Άδειες διαµονής
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας χορηγείται από την αρµόδια
αρχή παραλαβής, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3
του άρθρου 21, άδεια διαµονής τριετούς διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου του
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου µετά από αίτηση του
ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή παραλαβής, το αργότερο τριάντα (30) ηµερολογιακές
ηµέρες πριν τη λήξη της. Η εκπρόθεσµη χωρίς αιτιολογία
υποβολή της αίτησης ανανέωσης δεν µπορεί από µόνη
της να οδηγήσει σε απόρριψή της. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος
επικουρικής προστασίας χορηγείται από την αρµόδια αρχή παραλαβής, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του
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άρθρου 21, άδεια διαµονής ενός (1) έτους. Η άδεια ανανεώνεται για δύο (2) ακόµα έτη, κατόπιν επανεξέτασης,
µε απόφαση του Προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η
οποία υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή παραλαβής, το
αργότερο τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη λήξη
της.
2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 άδειες διαµονής δεν χορηγούνται ή δεν ανανεώνονται µε απόφαση
του Προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας
τάξης ή εθνικής ασφάλειας.
3. Στην περίπτωση του άρθρου 23 παράγραφος 2, στα
µέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας χορηγούνται άδειες διαµονής για όσο χρόνο ισχύει
η άδεια διαµονής του δικαιούχου, εφόσον διατηρούν την
ιδιότητα του µέλους της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποκτήσει τέκνο στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη χώρα, στο τέκνο
αυτό χορηγείται άδεια διαµονής, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µετά από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη
γέννησης του τέκνου.
4. Σε µέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία δηµιουργείται µετά την είσοδό του στη χώρα και εντός της, χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα
µε την παράγραφο 3, µετά από αίτηση του δικαιούχου
και την προσκόµιση, για τους συζύγους, της σχετικής
ληξιαρχικής πράξης γάµου µε κάτοχο άδειας διαµονής
σε ισχύ και για τα τέκνα δικαιούχου, ληξιαρχικής πράξης
γέννησης ή πράξης αναγνώρισης τέκνου. Η άδεια δεν
χορηγείται αν αυτό δεν είναι συµβατό µε άλλο καθεστώς
που τα µέλη της οικογένειας ήδη απολαµβάνουν.
5. Η ως άνω άδεια διαµονής, η οποία αποδεικνύει την
ταυτοπροσωπία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 25
(Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ταξιδιωτικά έγγραφα
1. Στο δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα, ύστερα
από αίτησή του, που υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή
παραλαβής ή/και εξέτασης, χορηγείται ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage), ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που εµπεριέχεται στο Παράρτηµα της Σύµβασης της Γενεύης, ώστε να µπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός αν στο πρόσωπό του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης ή εκκρεµεί σε βάρος του η διαδικασία εφαρµογής ρήτρας παύσης, αποκλεισµού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος.
2. Το ως άνω ταξιδιωτικό έγγραφο εκτυπώνεται από τη
Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Η διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης και αντικατάστασης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος,
το περιεχόµενο ενδείξεων, η διάρκεια ισχύος, του ως άνω ταξιδιωτικού εγγράφου καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παράγραφος 3 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23).

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εφόσον
αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και στους αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο και υφίστανται αποδεδειγµένα σοβαροί λόγοι υγείας που απαιτούν τη µετάβασή τους στο εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
5. Η απόφαση για τη χορήγηση ή µη ταξιδιωτικών εγγράφων σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις λαµβάνεται από τον Προϊστάµενο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου.
Άρθρο 26
Έγγραφα και πιστοποιητικά
Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου χορηγούν στους δικαιούχους καθεστώτος πρόσφυγα έγγραφα ή πιστοποιητικά, κατά το άρθρο 25 της Σύµβασης της Γενεύης, το
περιεχόµενο των οποίων σχετίζεται και προκύπτει από
τα στοιχεία που διατηρεί η Υπηρεσία Ασύλου.
Άρθρο 27
(Άρθρο 26 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Πρόσβαση στην απασχόληση
1. Επιτρέπεται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας να ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελµατική
δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 4375/2016.
2. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας µπορούν να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες τα
οποία σχετίζονται µε την απασχόληση, επαγγελµατική
κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων κατάρτισης για την αναβάθµιση δεξιοτήτων, πρακτική εξάσκηση
σε χώρους εργασίας και παροχή συµβουλών από υπηρεσίες απασχόλησης, υπό τους όρους που ισχύουν για
τους Έλληνες πολίτες.
3. Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε την αµοιβή,
την πρόσβαση στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όσον αφορά τη µισθωτή ή ανεξάρτητη δραστηριότητα, καθώς και τους όρους εργασίας.
Άρθρο 28
(Άρθρο 27 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Πρόσβαση στην εκπαίδευση
1. Κάθε ανήλικος στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς
διεθνούς προστασίας, υποχρεούται να εντάσσεται στις
µονάδες παροχής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης του δηµόσιου εκπαιδευτικού
συστήµατος µε τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης
αυτής επιβάλλονται σε βάρος των ενηλίκων µελών της
οικογένειας του ανηλίκου, οι κατά τις κείµενες διατάξεις, κυρώσεις που προβλέπονται και για τους Έλληνες
πολίτες.
2. Η πρόσβαση στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα και
σε προγράµµατα περαιτέρω κατάρτισης ή επιµόρφωσης
επιτρέπεται στους ενήλικες δικαιούχους διεθνούς προ-
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στασίας µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους νοµίµως διαµένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών.
Άρθρο 29
(Άρθρο 28 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση τίτλων
1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαµβάνουν
ίσης µεταχείρισης µε τους Έλληνες πολίτες ως την αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών
αποδεικτικών επίσηµων τίτλων.
2. Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι δεν µπορούν να παράσχουν τεκµηριωµένα αποδεικτικά στοιχεία
των τίτλων τους, διευκολύνονται ως προς την πλήρη
πρόσβασή τους σε κατάλληλα προγράµµατα για την αξιολόγηση, την επικύρωση και την πιστοποίηση της
προηγούµενης µάθησής τους. Προς τον σκοπό αυτόν τηρείται το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου
2005 (π.δ. 38/2010, Α΄ 78).
Άρθρο 30
(Άρθρο 29 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Κοινωνική αρωγή
Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας παρέχεται η
αναγκαία συνδροµή σε θέµατα κοινωνικής αρωγής µε
της όρους που ισχύουν για της Έλληνες πολίτες.
Άρθρο 31
(Άρθρο 30 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ιατρική περίθαλψη
1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, µε τους όρους που ισχύουν για
τους Έλληνες πολίτες.
2. Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που έχουν
ιδιαίτερες ανάγκες και ιδίως τις εγκύους, τα άτοµα µε αναπηρία, τα άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής
ή σεξουαλικής βίας ή τους ανηλίκους που υπήρξαν θύµατα οποιασδήποτε µορφής κακοµεταχείρισης, παραµέλησης, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων, βάναυσης, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης ή που έχουν υποφέρει εξαιτίας ενόπλων συγκρούσεων, παρέχεται επαρκής ιατρική περίθαλψη, συµπεριλαµβανοµένης της θεραπείας για νοητική και ψυχική αναπηρία όπου απαιτείται,
µε τους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.
Άρθρο 32
(Άρθρο 31 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι
1. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα κατά το άρθρο 60 του παρόντος νόµου για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης και
προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων.
2. Επίσης η ως άνω αρχή µεριµνά, ώστε οι ανάγκες
του ανήλικου να καλύπτονται επαρκώς κατά την εφαρ-

µογή του παρόντος νόµου από τον διορισµένο επίτροπο
ή εκπρόσωπο και αξιολογούν τακτικά την κατάσταση του
ανηλίκου.
3. Η ως άνω αρχή εξασφαλίζει τη διαµονή των ασυνόδευτων ανηλίκων:
α) µαζί µε τους ενήλικους συγγενείς, ή
β) σε οικογένεια που θα έχει την επιµέλεια του ανηλίκου, ή
γ) σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων, ή
δ) σε άλλου είδους καταλύµατα κατάλληλα για ανηλίκους.
Η γνώµη του ανήλικου λαµβάνεται υπόψη ανάλογα µε
την ηλικία του και τον βαθµό της ωριµότητάς του.
4. Τα αδέρφια διαµένουν µαζί, λαµβανοµένου υπόψη
του βέλτιστου συµφέροντος του ανηλίκου και ιδίως της
ηλικίας και τον βαθµού της ωριµότητάς του. Οι µεταβολές διαµονής των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται
στο ελάχιστο.
5. Στο πλαίσιο της προστασίας του βέλτιστου συµφέροντος του ασυνόδευτου ανηλίκου, η ως άνω αρχή καταβάλλει προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό
των µελών της οικογένειάς του. Σε περιπτώσεις ενδεχόµενης απειλής κατά της ζωής ή της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν οι τελευταίοι έχουν παραµείνει στη χώρα καταγωγής, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε η συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τα πρόσωπα αυτά να γίνεται εµπιστευτικά.
6. Τα άτοµα που επιλαµβάνονται της φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων απαιτείται να έχουν την κατάλληλη
κατάρτιση, σχετικά µε τις ανάγκες τους.
Άρθρο 33
(Άρθρο 32 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Πρόσβαση σε κατάλυµα
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας έχουν πρόσβαση
σε κατάλυµα µε τους όρους και περιορισµούς που ισχύουν για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στη χώρα, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης διασποράς αυτών σε εθνικό επίπεδο και της διασφάλισης ίσων ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση σε κατάλυµα.
Άρθρο 34
(Άρθρο 33 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ελεύθερη κυκλοφορία
Επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δικαιούχων
καθεστώτος διεθνούς προστασίας, µε τους ίδιους όρους
και περιορισµούς που ισχύουν για τους πολίτες τρίτων
χωρών οι οποίοι διαµένουν νόµιµα στη χώρα. Οι επιφυλάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 της Σύµβασης
της Γενεύης και αφορούν τη χώρα µας δεν θίγονται.
Άρθρο 35
(Άρθρο 34 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας παρακολουθούν υποχρεωτικά τα κατάλληλα προγράµµατα κοινωνικής ένταξης που καταρτίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
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Άρθρο 36
(Άρθρο 35 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Επαναπατρισµός
Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν συνδροµή στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που επιθυµούν να επαναπατρισθούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 37
(Άρθρο 36 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Συνεργασία
Το Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας της
Υπηρεσίας Ασύλου ορίζεται ως εθνικό σηµείο επαφής
για τη διοικητική συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, λαµβάνει, σε συνεννόηση µε την Επιτροπή,
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανάπτυξη απευθείας
συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αντίστοιχες αρχές των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 38
(Άρθρο 37 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Προσωπικό
Το προσωπικό των Υπηρεσιών που εφαρµόζουν τις
διατάξεις των άρθρων 2 έως 37 του παρόντος νόµου απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση. Το προσωπικό αυτό υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια για κάθε
πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά το χειρισµό των υποθέσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 39
Γενικές Διατάξεις για τις διαδικασίες υποδοχής
και ταυτοποίησης
1. Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς, που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη
χώρα ή διαµένουν χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στην
Ελλάδα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους µε έγγραφο δηµόσιας αρχής. Τα πρόσωπα
αυτά οδηγούνται άµεσα µε ευθύνη των αστυνοµικών ή
λιµενικών αρχών που επιλαµβάνονται αρµοδίως, σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η µεταφορά µπορεί
να πραγµατοποιηθεί και µε µέριµνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε περίπτωση αδυναµίας των
αρµόδιων αστυνοµικών ή λιµενικών αρχών ή προκειµένου για την ταχεία και προσήκουσα µεταφορά προσώ-

πων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
2. Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης διακρίνονται σε πέντε (5) στάδια: (α) «Ενηµέρωσης», (β) «Υπαγωγής», (γ) «Καταγραφής και Ιατρικού Ελέγχου», (δ)
«Παραποµπής σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς
διεθνούς προστασίας», (ε) «Περαιτέρω παραποµπής και
µετακίνησης».
3. Κατά το πρώτο στάδιο «Ενηµέρωσης» οι υπήκοοι
τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς ενηµερώνονται από το Κλιµάκιο Ενηµέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε περίπτωση µαζικών αφίξεων από προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Ενόπλων Δυνάµεων, σε
γλώσσα που κατανοούν, µε απλό και προσιτό τρόπο,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του παρόντος νόµου:
(α) για τα δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις τους
κατά το στάδιο της υποδοχής και τις συνέπειες µη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου και στο
άρθρο 57 του παρόντος νόµου,
(β) για τη µεταφορά τους σε άλλες δοµές σύµφωνα µε
την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, τους λόγους
της µεταφοράς και τις συνέπειες για αυτούς,
(γ) για τη δυνατότητά τους να αιτηθούν διεθνούς προστασίας,
(δ) για τα δικαιώµατά τους και τις υποχρεώσεις τους
κατά την διαδικασία εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και τις συνέπειες µη τήρησης των υποχρεώσεων
αυτών,
(ε) για τη δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραµµα εθελούσιας επιστροφής,
(στ) για τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Κέντρου,
(ζ) για τα δικαιώµατά τους σύµφωνα µε την περίπτωση
β΄ της παραγράφου 4,
(η) για τη διαδικασία χορήγησης δελτίου αιτήσαντος ασύλου σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 4.
4. Κατά το δεύτερο στάδιο «Υπαγωγής» οι υπήκοοι
τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης:
(α) υπάγονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τελώντας σε καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας τους εντός του Κέντρου, µε απόφαση του Διοικητή
του, η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) ηµερών από την
είσοδό τους. Εφόσον µε την παρέλευση του πενθήµερου
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω διαδικασίες, ο Διοικητής του Κέντρου µπορεί, υπό την επιφύλαξη του άρθρου
46, να αποφασίζει την παράταση του περιορισµού της ελευθερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών για επιπλέον διάστηµα που
δεν υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι πέντε (25) ηµέρες από την είσοδο στο Κέντρο. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τα αναφερόµενα
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες και ειδικότερα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ο περιορισµός της ελευθερίας
συνεπάγεται την απαγόρευση εξόδου από το Κέντρο και
την παραµονή στους χώρους του σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας του Κέντρου. Κατ’ εξαίρεση και για σοβα-
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ρούς λόγους υγείας του παραµένοντος στο Κέντρο ή µέλους της οικογένειάς του, ο Διοικητής δύναται να χορηγήσει άδεια προσωρινής εξόδου από τις παραπάνω εγκαταστάσεις. Η απόφαση παράτασης του περιορισµού
της ελευθερίας για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των
διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης κατά τους όρους της περίπτωσης αυτής περιέχει πραγµατική και νοµική αιτιολόγηση και είναι έγγραφη,
(β) ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που τελεί υπό περιορισµό της ελευθερίας του, παράλληλα µε τα δικαιώµατα που έχει σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, µπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά
της απόφασης παράτασης του περιορισµού της ελευθερίας του ενώπιον του Προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόµενου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην
περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο. Κατά τα
λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως ισχύει. Η απόφαση επί των αντιρρήσεων µπορεί να ανακληθεί, ύστερα
από αίτηση του αντιλέγοντος, αν η αίτηση ανάκλησης
στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισµός της ελευθερίας
δεν είναι νόµιµος, µε την ίδια απόφαση διατάσσονται από το δικαστή τα κατάλληλα εναλλακτικά του περιορισµού της ελευθερίας µέτρα,
(γ) οι αιτούντες διεθνή προστασία δύνανται να παραµένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησής τους, εφόσον το χρονικό
διάστηµα της παραµονής τους στο Κέντρο δεν υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι πέντε (25) ηµέρες από την είσοδό
τους στο Κέντρο. Αν µετά την παρέλευση του χρονικού
αυτού διαστήµατος, δεν έχει περατωθεί η εξέταση της
αίτησης, αίρεται ο περιορισµός της ελευθερίας υπό την
επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 46
του παρόντος.
5. Το τρίτο στάδιο «Καταγραφής και Ιατρικού Ελέγχου» περιλαµβάνει:
α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους και
τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωµάτων
όσων έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους,
β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς
τους,
γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν
αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
δ) τη µέριµνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ώστε να τους παρασχεθεί εξειδικευµένη φροντίδα
και προστασία. Ως ευάλωτες οµάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος: οι ανήλικοι ασυνόδευτοι ή µη, άµεσοι συγγενείς θυµάτων ναυαγίων (γονείς και αδέρφια), τα άτοµα µε αναπηρία, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά,
τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, τα άτοµα µε σοβαρές ασθένειες, τα άτοµα µε νοητική και ψυχική αναπηρία και
τα άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύµατα ακρωτηριασµού των γεννητικών οργάνων. Ειδικότερα, ο Διοικητής του Κέντρου ή
της Μονάδας, ύστερα από αιτιολογηµένη, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 72, εισήγηση του αρµόδι-

ου ιατρικού προσωπικού του Κέντρου παραπέµπει τα
πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες στον αρµόδιο κατά περίπτωση δηµόσιο φορέα κοινωνικής στήριξης
ή προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται
στον προϊστάµενό του κατά περίπτωση φορέα στο οποίο
διαµένουν ή παραπέµπονται. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Η διαπίστωση ότι ένα
άτοµο ανήκει σε ευάλωτη οµάδα έχει ως µόνη συνέπεια
την άµεση κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής
του ατόµου αυτού και την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
εξέταση της αίτησής του,
ε) την ιδιαίτερη µέριµνα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών οικογενειών µε παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών και ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας,
στ) την παραποµπή µε απόφαση του Διοικητή του Κέντρου, σε περίπτωση που ανακύπτει αµφιβολία σχετικά
µε την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς,
σε διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας σύµφωνα µε
τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 1982/16.02.2016 (Β΄ 335)
κοινής υπουργικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι
την έκδοση πορίσµατος περί της ηλικίας του, το πρόσωπο θεωρείται ανήλικος και τυγχάνει αντίστοιχης µεταχείρισης. Η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου κινείται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν ανακύψει αµφιβολία για την ανηλικότητα του προσώπου.
6. Κατά το τέταρτο στάδιο «Παραποµπής σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας»:
α) οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που επιθυµούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας
παραπέµπονται στο κατά τόπον αρµόδιο Περιφερειακό
Γραφείο Ασύλου, Κλιµάκιο του οποίου µπορεί να λειτουργεί στο Κέντρο,
β) η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των
αιτούντων µπορούν να πραγµατοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, σε χώρο στον οποίο διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα. Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών, η υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας, υποχρεώνει στο διαχωρισµό του αιτούντος από τους υπόλοιπους που διαµένουν στο Κέντρο, υπό την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και την παραποµπή του σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας,
γ) κατά την υποβολή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, ιδίως στα σύνορα, Ειδικά Κλιµάκια Ταχείας Συνδροµής της Υπηρεσίας Ασύλου, που συγκροτούνται µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου και αποτελούνται από ικανό αριθµό χειριστών, καθώς και διοικητικό προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου, προβαίνουν σε
διαχωρισµό των αιτήσεων ανά χώρα καταγωγής. Στη συνέχεια µε βάση το σύνολο των προβαλλόµενων κατά την
καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας ισχυρισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του παρόντος νόµου και
των επί αυτών τυχόν προσκοµισθέντων στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου, προβαίνουν ανά χώρα καταγωγής σε προτεραιοποίηση της εξέτασης
των αιτήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου
83 του παρόντος νόµου, µε ειδική σηµείωση στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής της Υπηρεσίας Ασύλου:
1) Κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εξετάζονται αιτήσεις
διεθνούς προστασίας όταν συντρέχουν οι περιστάσεις
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(αα) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, (ββ) της παραγράφου 8 του άρθρου 46.
Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτήσεις παραπέµπονται προς
περαιτέρω εξέταση άµεσα και η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται σε είκοσι (20) ηµέρες.
2) Κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήσεις διεθνούς
προστασίας όταν:
(αα) ο αιτών ανήκει στην κατηγορία των ευάλωτων
προσώπων σύµφωνα µε την παράγραφο 5, εφόσον τελεί
σε καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας σύµφωνα µε
την παράγραφο 4,
(ββ) ο αιτών υποβάλλει αίτηση βάσει του άρθρου 90
(διαδικασία στα σύνορα) του παρόντος άρθρου ευρισκόµενος σε ζώνες διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της
χώρας,
(γγ) ο αιτών ενδέχεται να υπαχθεί στις διαδικασίες
του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή εφόσον άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς
διεθνούς προστασίας ή άλλο κράτος που δεσµεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού αυτού,
(δδ) ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης, κάνει επίκληση λόγων που προδήλως δεν συνάδουν µε την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας,
(εε) ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής
σύµφωνα µε το άρθρο 87 του παρόντος ή ασφαλή τρίτη
χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 86 του παρόντος,
(στστ) ο αιτών έχει παρουσιάσει σαφώς ψευδείς ή
προφανώς απίθανες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση µε επαρκώς τεκµηριωµένες πληροφορίες για
τη χώρα καταγωγής, καθιστώντας έτσι σαφώς µη πειστική τη δήλωσή του ως προς το εάν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον χαρακτηρισµό του ως δικαιούχο διεθνούς προστασίας δυνάµει του παρόντος νόµου,
(ζζ) ο αιτών παραπλάνησε τις Αρχές µε την παρουσίαση ψευδών πληροφοριών ή εγγράφων ή µε την απόκρυψη σχετικών πληροφοριών ή εγγράφων όσον αφορά την
ταυτότητα ή/και την εθνικότητά του, που µπορούσαν να
επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση,
(ηη) είναι πιθανόν ότι ο αιτών έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισµό της ταυτότητας ή της ιθαγένειάς του,
(θθ) ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση µόνο για να καθυστερήσει ή να εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης
ή επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλον τρόπο αποµάκρυνσής του,
(ιι) ο αιτών αρνείται να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων του, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013,
(ιαια) ο αιτών εισήλθε παράνοµα στη χώρα ή παρέτεινε
παράνοµα τη διαµονή του και, χωρίς σοβαρό λόγο, δεν
παρουσιάσθηκε στις αρχές ή δεν υπέβαλε αίτηση για
διεθνή προστασία το συντοµότερο δυνατό, δεδοµένων
των συνθηκών της εισόδου του,
(ιβιβ) ο αιτών ενδέχεται για σοβαρούς λόγους, να θεω-

ρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη
δηµόσια τάξη ή είχε κατά το παρελθόν απελαθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης,
(ιγιγ) ο αιτών έχει υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση
διεθνούς προστασίας,
δ) η διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου ολοκληρώνεται υποχρεωτικά κατά την ηµέρα της οριστικής καταγραφής, ενώ, σε περίπτωση µεγάλου αριθµού αιτήσεων δύναται να παραταθεί έως πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας εξετάζονται εν
συνεχεία µε βάση την προτεραιοποίηση αυτή,
ε) µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εδαφίου
γ΄, τα Ειδικά κλιµάκια Ταχείας Συνδροµής της Υπηρεσίας Ασύλου, µε την συµµετοχή του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης, ενηµερώνουν προφορικά µε τη
συνδροµή διερµηνέα, τους αιτούντες για το αποτέλεσµα
της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου, για τον
χρόνο που εκτιµάται ότι θα εκδοθεί η απόφαση, για το δικαίωµα παραµονής ιδίως σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης. Ιδιαίτερη πληροφόρηση παρέχεται για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραµµα εθελούσιας επιστροφής.
Οι ως άνω πληροφορίες, µπορούν να παρέχονται και εγγράφως, στη γλώσσα που κατανοούν οι αιτούντες, µε απλό και προσιτό τρόπο, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 43 του παρόντος.
7. Κατά το πέµπτο στάδιο της «Περαιτέρω παραποµπής και µετακίνησης»:
α) ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, λόγω επειγουσών αναγκών
εξαιτίας αύξησης αφίξεων ή για την προσήκουσα ολοκλήρωση των διαδικασιών των προηγούµενων παραγράφων και ιδίως σε περίπτωση προσώπων που ανήκουν σε
ευάλωτες οµάδες, µε απόφασή του δύναται να παραπέµπει τον υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα ή να ορίζει
την παραµονή σε άλλες κατάλληλες δοµές, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και
ταυτοποίησης. Κατά τη λήψη της απόφασης λαµβάνονται ιδίως υπόψη η αρχή της οικογενειακής ενότητας και
το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Για την απόφαση αυτή ενηµερώνεται ο αιτών σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται
και οι λεπτοµέρειες της µεταφοράς των υπηκόων τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών µεταξύ των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
β) ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης µε απόφασή του παραπέµπει τους υπηκόους τρίτων
χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγησης διεθνούς προστασίας ή άλλης
µορφής προστασίας και οι οποίοι δεν έχουν τίτλο νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα ή τους υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε στον πρώτο βαθµό ενόσω παραµένουν στο Κέντρο και δεν έχουν δικαίωµα παραµονής στη
χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 104, στις αρµόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης,
γ) ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης µε απόφασή του παραπέµπει τους υπηκόους τρίτης
χώρας ή ανιθαγενείς σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί
απόφαση κράτησης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 46 στα Κλειστά Κέντρα Υποδοχής,
δ) ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίη-
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σης παραπέµπει µε µέριµνα της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης τους αιτούντες διεθνή προστασία, µετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και εφόσον δεν έχει περατωθεί η διαδικασία της εξέτασης
της αίτησής τους, σε κατάλληλη δοµή για την προσωρινή υποδοχή τους.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και
ταυτοποίησης ο Διοικητής και το προσωπικό του Κέντρου µεριµνούν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ανά περίπτωση, ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς:
α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,
β) να διατηρούν 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, ιδίως εφόσον είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι και άτοµα µε αναπηρία, καθώς και να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να εξασφαλίζεται στο µέτρο του δυνατού ότι τα πρόσωπα αυτά παραµένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερους και προσβάσιµους χώρους, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης,
ε) να ενηµερώνονται επαρκώς για τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τους,
στ) να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νοµική
συµβουλή και συνδροµή σχετικά µε την κατάστασή τους,
ζ) να διατηρούν επαφή µε φορείς και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της µετανάστευσης και των δικαιωµάτων του ανθρώπου και παρέχουν νοµική ή κοινωνική συνδροµή,
η) να έχουν δικαίωµα επικοινωνίας µε τους συγγενείς
και τα οικεία τους πρόσωπα.
9. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο
Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης δύνανται να παρέχουν συνδροµή στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και σύµφωνα
µε τον Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δύναται να παρακολουθεί τις ως άνω διαδικασίες, να παρέχει πληροφορίες
στους υπαγόµενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και να παρέχει κάθε συνδροµή, ανάλογα µε την
εντολή και τις αρµοδιότητές της. Λεπτοµέρειες της συνεργασίας των προηγούµενων εδαφίων ρυθµίζονται µε
µνηµόνια που συνάπτονται µεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ως άνω φορέων.
10. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή:
α) προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Κέντρου στο οποίο διαµένει σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζεται το άρθρο 57,
β) προς την απόφαση µεταφοράς προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, µε
αποτέλεσµα να καθίσταται αντικειµενικά αδύνατη, εξαιτίας της υποκειµενικής συµπεριφοράς του αιτούντος, η
υποβολή και εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας
στη δοµή που παραµένει, και εφόσον δεν έχει τίτλο νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα, µε απόφαση του Διοικητή
του Κέντρου παραπέµπεται στις αρµόδιες υπηρεσίες για

την υπαγωγή του σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης, κατά τις κείµενες διατάξεις,
γ) προς την απόφαση µεταφοράς προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας, εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 57 του παρόντος και αν
η µη συµµόρφωση εµποδίζει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός είκοσι (20) ηµερών σύµφωνα µε το εδάφιο
α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 83.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλόγως και στην περίπτωση Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Άρθρο 40
Σκοπός
(Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία».
Άρθρο 41
(Άρθρο 2 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «συνθήκες υποδοχής» είναι η πλήρης δέσµη µέτρων που το Ελληνικό Κράτος εφαρµόζει προς όφελος
των αιτούντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
β) «υλικές συνθήκες υποδοχής» είναι οι συνθήκες υποδοχής που περιλαµβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισµού, σε είδος ή υπό µορφή οικονοµικού
βοηθήµατος ή δελτίων ή συνδυασµό των τριών, καθώς
και ένα βοήθηµα για τα καθηµερινά έξοδα,
γ) «κράτηση» είναι ο περιορισµός σε ειδικό χώρο που
επιβάλλεται από κρατική αρχή σε αιτούντα, µε αποτέλεσµα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του προσώπου,
δ) «κέντρο φιλοξενίας» είναι κάθε χώρος που χρησιµοποιείται για την οµαδική φιλοξενία αιτούντων και ασυνόδευτων ανηλίκων,
ε) «εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος του ανηλίκου ή το πρόσωπο που ορίζεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την προάσπιση των
συµφερόντων του ανηλίκου αυτού. Ως εκπρόσωπος κατά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να οριστεί και ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Στην τελευταία περίπτωση, ο εκπρόσωπος
του νοµικού προσώπου µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο
πρόσωπο για την εκπροσώπηση του ανηλίκου κατά τις
διαδικασίες του παρόντος,
στ) «αιτούντες µε ειδικές ανάγκες υποδοχής» είναι τα
ευάλωτα πρόσωπα, σύµφωνα µε το άρθρο 58, τα οποία
χρήζουν ειδικών εγγυήσεων, προκειµένου να απολαύουν των δικαιωµάτων και να συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος,
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ζ) «αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης
παροχής διεθνούς προστασίας» είναι τα Περιφερειακά
Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή Κλιµάκια της Υπηρεσίας
Ασύλου και τα Κινητά Κλιµάκια Ασύλου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον ν. 4375/2016, όπως ισχύει,
η) «αρµόδια αρχή υποδοχής» είναι κατά περίπτωση η
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διεύθυνση
Προστασίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραµµατείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στον ν. 4375/2016, όπως ισχύει.
θ) «χωρισµένος από την οικογένεια του ανήλικος» ή
«χωρισµένος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο
που ασκεί τη γονική του µέριµνα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί σύµφωνα µε τον νόµο, αλλά συνοδεύεται
από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα
του.
Άρθρο 42
(Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλους
τους υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στο έδαφος της
Ελληνικής επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων, καθώς και στα χωρικά ύδατα και τις ζώνες διέλευσής της, εφόσον τους επιτρέπεται να παραµείνουν στο
έδαφος της χώρας ως αιτούντες. Οι διατάξεις του παρόντος, εφαρµόζονται επίσης στα µέλη της οικογένειας
των αιτούντων, εφόσον καλύπτονται από αυτήν την αίτηση, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται και στους ανήλικους, ασυνόδευτους ή µη, και τους χωρισµένους ανήλικους, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλλει αίτηση παροχής διεθνούς
προστασίας, µε την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται:
α. σε αιτήσεις χορήγησης διπλωµατικού ή εδαφικού ασύλου, που υποβάλλονται στις Ελληνικές διπλωµατικές
Αρχές και µόνιµες αντιπροσωπείες της Ελλάδος στο εξωτερικό,
β. σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του π.δ.
80/2006 (Α΄ 82).
Άρθρο 43
(Άρθρο 5 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Ενηµέρωση
1. Οι αρµόδιες Αρχές, µέσα σε εύλογο χρόνο που δεν
δύναται να υπερβεί τις δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την
υποβολή της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, ενηµερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται σε
σχέση µε τις συνθήκες υποδοχής και τις παροχές που
προβλέπονται.
2. Η ενηµέρωση γίνεται µε τη χορήγηση σε αυτόν ενηµερωτικού εντύπου σε γλώσσα που κατανοεί, µε τρόπο
απλό και κατανοητό, λαµβάνοντας υπόψη την ατοµική
του κατάσταση και την ηλικία του. Το έντυπο αυτό εκδίδεται µε µέριµνα της αρµόδιας Αρχής υποδοχής και πε-

ριλαµβάνει πληροφορίες για τους φορείς, που παρέχουν
νοµική ή ψυχολογική συνδροµή, καθώς και για τους φορείς που µπορούν να συνδράµουν τους αιτούντες ή να
τους ενηµερώνουν για τις υπάρχουσες συνθήκες και υπηρεσίες υποδοχής τους, συµπεριλαµβανοµένης της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
3. Εάν ο αιτών δεν κατανοεί τις γλώσσες, στις οποίες
έχει εκδοθεί το προαναφερόµενο ενηµερωτικό έντυπο ή
εάν είναι αναλφάβητος, ενηµερώνεται προφορικά µε τη
συνδροµή διερµηνέα.
Άρθρο 44
(Άρθρο 6 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Επίσηµα έγγραφα
1. Στους αιτούντες χορηγείται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και
τους περιορισµούς του Τρίτου Μέρους.
2. Στους αιτούντες µπορεί να χορηγηθεί ταξιδιωτικό
έγγραφο όταν ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι, οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία τους σε άλλο
κράτος, όπως αποδεδειγµένα σοβαροί λόγοι υγείας, υπό
τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς του άρθρου 25
του παρόντος.
Άρθρο 45
(Άρθρο 7 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Διαµονή και ελευθερία κυκλοφορίας
1. Οι αιτούντες µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα
στην Ελληνική Επικράτεια ή στην περιοχή που τους ορίζεται µε κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ο περιορισµός της ελευθερίας κυκλοφορίας εντός συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής, δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και δεν εµποδίζει την άσκηση των δικαιωµάτων, που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου,
µπορεί να αποφασίζεται, η διαµονή του αιτούντος σε συγκεκριµένο τόπο, µόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο για
την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσµατική παρακολούθηση της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας
του ή µόνο για απολύτως αιτιολογηµένους λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή δηµόσιας τάξης. Ο περιορισµός
µνηµονεύεται στο δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας.
3. Στους αιτούντες, στους οποίους έχει καθορισθεί τόπος διαµονής κατά την παράγραφο 2, παρέχονται υλικές
συνθήκες υποδοχής, εφόσον διαµένουν εντός της υποδεικνυόµενης, από την απόφαση περιορισµού, γεωγραφικής περιοχής. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της
σχετικής απόφασης εκ µέρους των αιτούντων, η παροχή
υλικών συνθηκών υποδοχής διακόπτεται σύµφωνα µε το
άρθρο 57 του παρόντος.
4. Ο αιτών, για τον οποίον έχει καθορισθεί περιοχή κυκλοφορίας κατά την παράγραφο 1 ή τόπος διαµονής κατά την παράγραφο 2, µπορεί να αποµακρυνθεί προσωρινώς κατόπιν σχετικής αίτησής του, µε απόφαση της αρµόδιας Αρχής. Η απόφαση της Αρχής µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση λαµβάνεται κατόπιν ατοµικής αξιολόγησης και περιέχει πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Άδεια δεν απαιτείται, όταν ο αιτών καλείται να παρουσιαστεί σε δηµόσια αρχή.
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5. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων δεν θίγει την εφαρµογή της παραγράφου 4
του άρθρου 39.
6. Οι αιτούντες υποχρεούνται να γνωστοποιούν άµεσα
στις αρµόδιες Αρχές κάθε µεταβολή του τόπου διαµονής
τους, όσο εκκρεµεί η αίτησή τους για παροχή διεθνούς
προστασίας, προκειµένου να καθίσταται ευχερής η επικοινωνία των εθνικών αρχών µε αυτούς και η απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας εξέτασης.
Άρθρο 46
(Άρθρα 8 και 9 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Κράτηση των αιτούντων
1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που αιτείται
διεθνή προστασία, δεν κρατείται για τον λόγο µόνο ότι
έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι εισήλθε παράτυπα ή/και παραµένει στη χώρα χωρίς
νόµιµο τίτλο διαµονής.
2. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που υποβάλλει
αίτηση διεθνούς προστασίας µπορεί να κρατηθεί κατ’
εξαίρεση, εφόσον είναι αναγκαίο, κατόπιν ατοµικής
αξιολόγησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µπορούν
να εφαρµοσθούν εναλλακτικά µέτρα, όπως αυτά που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Η έλλειψη κατάλληλων χώρων κράτησης, οι δυσχέρειες εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των τελούντων σε κράτηση, καθώς και η
ευαλωτότητα των αιτούντων κατά την παράγραφο 8 του
άρθρου 14 του παρόντος, συνεκτιµώνται για την επιβολή
ή την παράταση της κράτησης. Η κράτηση σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο επιβάλλεται µόνο για έναν από
τους παρακάτω λόγους:
(α) για τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας ή
της καταγωγής του ή της υπηκοότητάς του,
(β) προκειµένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα, στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας,
η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του αιτούντος, όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 18 του ν. 3907/2011, ή
(γ) εφόσον συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια
ή τη δηµόσια τάξη, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας αρχής της παραγράφου 4, ή
(δ) όταν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος διαφυγής, κατά
τη έννοια της περίπτωσης ιδ΄ του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 604/2013, σύµφωνα µε τα κριτήρια της
περίπτωσης στ΄ του άρθρου 18 του ν. 3907/2011, τα οποία εφαρµόζονται αναλόγως, και προκειµένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της διαδικασίας µεταφοράς, σύµφωνα µε τον ως άνω Κανονισµό, ή
(ε) για να αποφασιστεί, στο πλαίσιο διαδικασίας, το δικαίωµα του αιτούντος για είσοδο στο έδαφος.
3. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που υποβάλλει
αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείται βάσει των
σχετικών διατάξεων των νόµων 3386/2005 (Α΄ 212) και
3907/2011 (Α΄ 7), όπως ισχύουν, παραµένει υπό κράτηση
κατ’ εξαίρεση, εφόσον αυτή είναι αναγκαία, κατόπιν ατοµικής αξιολόγησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν µπορούν να εφαρµοσθούν εναλλακτικά µέτρα, όπως αυτά
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του

ν. 3907/2011. Η κράτηση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο επιβάλλεται µόνο για έναν από τους παρακάτω
λόγους:
(α) για τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας ή
της καταγωγής του, ή
(β) προκειµένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα
στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του αιτούντος, όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στο άρθρο 18 (ζ)
του ν. 3907/2011, ή
(γ) όταν τεκµηριώνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι το πρόσωπο είχε ήδη την ευκαιρία πρόσβασης στη διαδικασία
χορήγησης ασύλου, ότι υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρείται ότι ο αιτών υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας,
προκειµένου να καθυστερήσει απλώς ή να εµποδίσει την
εκτέλεση απόφασης επιστροφής, εφόσον πιθανολογείται ότι η εκτέλεση της απόφασης αυτής µπορεί να υλοποιηθεί, ή
(δ) εφόσον συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή
τη δηµόσια τάξη, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας αρχής της παραγράφου 4, ή
(ε) όταν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος διαφυγής, κατά
τη έννοια του άρθρου 2 (ιδ) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
604/2013, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 18 στοιχείο ζ΄ του ν. 3907/2011, τα οποία εφαρµόζονται αναλόγως, και προκειµένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της
διαδικασίας µεταφοράς σύµφωνα µε τον ως άνω Κανονισµό.
4.Η απόφαση κράτησης λαµβάνεται από τον οικείο Αστυνοµικό Διευθυντή και, προκειµένου περί των Γενικών
Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης,
από τον αρµόδιο για θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικό Διευθυντή. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η απόφαση κράτησης λαµβάνεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσής τους από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Αρχής
Παραλαβής. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση κράτησης
λαµβάνεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου κατόπιν ατοµικής αξιολόγησης και περιέχει πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
5. (α) Η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία επιβάλλεται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα.
Καθυστερήσεις των διοικητικών διαδικασιών που δεν
µπορούν να αποδοθούν στον αιτούντα δεν δικαιολογούν
συνέχιση της κράτησης. Η κράτηση επιβάλλεται µόνο
για όσο διάστηµα ισχύουν οι λόγοι που αναφέρονται
στις παραγράφους 2 και 3. Οι διοικητικές διαδικασίες
που συνδέονται µε τους λόγους κράτησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 εκτελούνται χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
(β) Η κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία καταρχήν
επιβάλλεται για διάστηµα µέχρι πενήντα (50) ηµερών και
δύναται να παρατείνεται περαιτέρω πενήντα (50) ηµέρες, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση των οργάνων της
παραγράφου 4, εφόσον εξακολουθούν οι λόγοι που την
επέβαλαν. Η συνολική παράταση αυτής της κράτησης,
δεν δύναται σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τα ανώ-
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τατα όρια κράτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 3907/2011. Χρονικά διαστήµατα κράτησης,
που έχουν επιβληθεί βάσει των σχετικών διατάξεων των
νόµων 3386/2005 (Α΄ 212) και 3907/2011 (Α΄ 7), δεν
µπορούν να θεωρηθούν ως χρόνος κράτησης κατά την
έννοια του άρθρου αυτού και δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισµό των ανωτάτων ορίων κράτησης. Σε
περίπτωση παράτασης της διάρκειας της κράτησης, οι
σχετικές αποφάσεις διαβιβάζονται στον πρόεδρο ή τον
υπ' αυτού οριζόµενο πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του οποίου κρατείται, 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.
6. Οι κρατούµενοι αιτούντες ενηµερώνονται αµέσως
εγγράφως, σε γλώσσα που κατανοούν ή µπορεί ευλόγως να υποτεθεί ότι κατανοούν, για τους λόγους κράτησης και τις διαδικασίες που προβλέπονται σύµφωνα µε
το επόµενο εδάφιο για την προσβολή της απόφασης
κράτησης, καθώς και για τη δυνατότητα να ζητούν δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση σύµφωνα µε την
παράγραφο 7. Οι αιτούντες που κρατούνται, σύµφωνα
µε τις προηγούµενες παραγράφους, έχουν τα δικαιώµατα προσφυγής και υποβολής αντιρρήσεων, που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και επόµενες του άρθρου 76
του ν. 3386/2005, όπως ισχύει τόσο κατά της αρχικής απόφασης κράτησης όσο και κατά της απόφασης παράτασης αυτής.
7. Οι κρατούµενοι αιτούντες διεθνή προστασία, σε περίπτωση αµφισβήτησης της απόφασης κράτησης και της
απόφασης παράτασής της, δικαιούνται δωρεάν νοµική
συνδροµή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24), οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
8. Η κράτηση του αιτούντος διεθνή προστασία συνιστά
σπουδαίο λόγο επιτάχυνσης της διαδικασίας εξέτασης
του αιτήµατος ασύλου. Για τον λόγο αυτόν σε περίπτωση κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, ενηµερώνονται αµέσως τα Κλιµάκια Ταχείας Συνδροµής, εφόσον
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγράφου 6 ή
ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, προκειµένου να µεριµνήσουν για την, κατά απόλυτη προτεραιότητα, εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, η
οποία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά, σε κάθε περίπτωση,
εντός είκοσι (20) ηµερών, από την επιβολή της κράτησης
ή την υποβολή της αίτησης.
9. Η κράτηση του αιτούντος διεθνή προστασία συνιστά
σπουδαίο λόγο επιτάχυνσης της διαδικασίας εξέτασης
της προσφυγής του σύµφωνα µε το άρθρο 92. Σε περίπτωση κράτησης υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο
οποίος υποβάλλει προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 92 ενηµερώνεται άµεσα ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται υποχρεωτικά εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συζήτηση αυτής.

2. Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν, ώστε οι αιτούντες να
κρατούνται κατά κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις, χωριστά από κρατούµενους του κοινού ποινικού δικαίου και
στο µέτρο του δυνατού, χωριστά από άλλους υπηκόους
τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες
κράτησης πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
3. Οι αιτούντες που τελούν υπό κράτηση έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους.
4. Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν, ώστε τα πρόσωπα
που εκπροσωπούν την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες, καθώς και οι οργανώσεις, οι οποίες
βάσει ειδικής συµφωνίας, ενεργούν για λογαριασµό της
Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
στην Ελλάδα, να έχουν δυνατότητα επικοινωνίας και να
µπορούν να επισκέπτονται τους αιτούντες υπό κράτηση,
υπό συνθήκες που δεν θίγουν τον ιδιωτικό βίο των κρατούµενων.
5. Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε: (α) να γίνεται
πλήρως σεβαστή η ιδιωτική ζωή των οικογενειών που
κρατούνται, (β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα των µελών της οικογένειας, του εκπροσώπου, των νοµικών
συµβούλων ή συνηγόρων να επισκέπτονται και να επικοινωνούν µε τους αιτούντες, καθώς και η δυνατότητα
πρόσβασης δηµόσιων φορέων και πιστοποιηµένων κοινωνικών φορέων, προκειµένου να παράσχουν στους
κρατούµενους αιτούντες και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
ευάλωτων προσώπων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες υποδοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 58
του παρόντος, νοµικές, ψυχοκοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, υπό συνθήκες που δεν θίγουν τον ιδιωτικό
τους βίο. Περιορισµοί στην πρόσβαση αυτή µπορούν να
τίθενται µόνο όταν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι για
την τήρηση της ασφάλειας και της δηµόσιας τάξης ή την
οµαλή διοικητική διαχείριση των εγκαταστάσεων κράτησης, που όµως δεν µπορούν να καθιστούν υπερβολικά
δυσχερή ή αδύνατη την πρόσβαση αυτή.
6. Οι αιτούντες που τελούν υπό κράτηση ενηµερώνονται συστηµατικά για τους κανόνες που εφαρµόζονται
στην εγκατάσταση, εντός της οποίας κρατούνται, καθώς
και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, σε
γλώσσα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του παρόντος. Οι
αρµόδιες αρχές µπορούν να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση αυτή σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις
και για εύλογη περίοδο, η οποία είναι όσο το δυνατόν
συντοµότερη, όταν ο αιτών κρατείται σε συνοριακό φυλάκιο ή σε ζώνη διέλευσης, εφόσον όµως δεν εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 90 του παρόντος.
7. Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν: (α) για την παροχή
στους αιτούντες κατά την διάρκεια της κράτησης της
προσήκουσας ιατρικής φροντίδας, (β) για την πρόσβαση
των αιτούντων σε υπαίθριους χώρους εντός των εγκαταστάσεων και γ) για την διασφάλιση του δικαιώµατος των
αιτούντων για νοµική εκπροσώπηση.

Άρθρο 47
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Συνθήκες κράτησης

Άρθρο 48
(Άρθρο 11 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Κράτηση ευάλωτων ατόµων και αιτούντων
µε ειδικές ανάγκες υποδοχής

1. Οι αιτούντες κρατούνται στους χώρους κράτησης
που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3907/2011.

1. Η υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της ψυχικής υγείας
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των αιτούντων υπό κράτηση που είναι ευάλωτα άτοµα αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των αρµόδιων αρχών. Στις
περιπτώσεις κράτησης, οι αρµόδιες αρχές εξασφαλίζουν
τακτική παρακολούθηση και επαρκή υποστήριξη λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους, συµπεριλαµβανοµένης της υγείας τους.
2. Οι ανήλικοι κρατούνται µόνο σε έσχατη ανάγκη, πάντα µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον τους, και εφόσον
αποδειχθεί ότι δεν µπορούν να εφαρµοστούν εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά µέτρα. Η κράτηση είναι όσο
το δυνατό συντοµότερη και καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την άρση της κράτησης και την παραποµπή σε κέντρα φιλοξενίας κατάλληλα για ανηλίκους και
ποτέ σε σωφρονιστικά ιδρύµατα. Σε κάθε περίπτωση το
διάστηµα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραποµπής των ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Αν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, όπως η σηµαντική αύξηση του αριθµού των ανηλίκων που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια, παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρµόδιων
αρχών, δεν έχει καταστεί εφικτή η ασφαλής παραποµπή
των ανηλίκων, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος των είκοσι πέντε (25) ηµερών, η κράτηση µπορεί να
παραταθεί για διάστηµα είκοσι (20) ηµερών. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις κατά τους όρους των προηγούµενων εδαφίων
και ποτέ δεν κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήµατα.
Οι ανήλικοι κρατούνται χωριστά από ενήλικες. Οι ανήλικοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται µε
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνιδιών και των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλικία τους.
3. Στις οικογένειες υπό κράτηση, παρέχεται ξεχωριστό
κατάλυµα µε τη συγκατάθεση όλων των ενήλικων µελών
τους, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία
της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις και για εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντοµότερο, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να παρεκκλίνουν από το
προηγούµενο εδάφιο.
4. Οι γυναίκες υπό κράτηση στεγάζονται χωριστά από
άντρες, εκτός εάν οι τελευταίοι αποτελούν µέλη της οικογένειάς τους και υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης όλων των ενδιαφερόµενων. Εξαιρέσεις στο πρώτο
εδάφιο, µπορούν επίσης να ισχύσουν όσον αφορά τη
χρήση κοινόχρηστων χώρων, που έχουν σχεδιαστεί για
ψυχαγωγικές ή κοινωνικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χορήγησης γευµάτων. Οι αρµόδιες
αρχές µεριµνούν ώστε να αποφεύγεται η κράτηση γυναικών κατά τη διάρκεια της κύησης και για τρεις (3) µήνες
µετά τον τοκετό, καθώς και να επιδιώκεται η µεταφορά
και διαµονή τους σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας.
5. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν την κράτηση ενός αιτούντος σύµφωνα µε το άρθρο 46 του παρόντος, οι αρχές που διέταξαν την κράτηση, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, αφήνουν ελεύθερο τον αιτούντα
και ενηµερώνουν αµελλητί τις Αρχές Παραλαβής ή την
Αρχή Προσφυγών, εφόσον η αίτηση εκκρεµεί σε δεύτερο βαθµό, προκειµένου η εξέταση της προσφυγής, να γίνει υπό τους όρους της παραγράφου 9 του άρθρου 46
του παρόντος.

Άρθρο 49
(Άρθρο 12 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Οικογένειες
Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνή προστασία, που βρίσκονται στην Ελληνική
Επικράτεια, εφόσον τους παρέχεται στέγαση. Τα µέτρα
αυτά εφαρµόζονται µε τη συναίνεση των αιτούντων.
Άρθρο 50
(Άρθρο 13 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Ιατρικές εξετάσεις
1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, υποβάλλονται κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους, σε ιατρικές εξετάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 39 και τις σχετικές
έγγραφες οδηγίες των αρµόδιων υπηρεσιών για την
πρόληψη µετάδοσης νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να διερευνηθεί εάν πάσχουν από ασθένεια που εγκυµονεί κίνδυνο επιδηµίας, κατά τα οριζόµενα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ή ασθένεια,
που µεταδίδεται αερογενώς ή µε το συγχρωτισµό. Οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν για τη λήψη των αναγκαίων, για
την προάσπιση της δηµόσιας υγείας, προληπτικών και
θεραπευτικών µέτρων και διαχειρίζονται τα ιατρικά δεδοµένα των ασθενών, σύµφωνα µε την αρχή της εµπιστευτικότητας.
2. Ο ιατρικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε σεβασµό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλη ενηµέρωση των υποβαλλόµενων σε
αυτόν, σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους πραγµατοποιείται, καθώς και τη θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθηθεί, εφόσον χρειαστεί, σε γλώσσα που οι ενδιαφερόµενοι κατανοούν και λαµβάνοντας υπόψη την ατοµική τους κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης της ηλικίας
και του φύλου τους.
Άρθρο 51
(Άρθρο 14 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Εκπαίδευση των ανήλικων
1. Οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων κατά την παραµονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε µονάδες παροχής πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του δηµόσιου εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι αρµόδιες αρχές υποχρεούνται
να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή µέσα για την υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας. Η
ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες µε αυτές
που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και µε διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών και για όσο
χρονικό διάστηµα δεν εκτελείται µέτρο αποµάκρυνσης,
που εκκρεµεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους. Απώλεια του δικαιώµατος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
δεν επέρχεται αποκλειστικά και µόνο λόγω ενηλικίωσης
των ανωτέρω αιτούντων. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται οι ειδικότεροι
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όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.
2. Η ένταξη στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα λαµβάνει χώρα το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του ανήλικου. Εάν οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των
αιτούντων δεν συµµορφώνονται προς την υποχρέωση
της παραγράφου 1 και δεν εγγράφονται ή δεν παρακολουθούν τα αντίστοιχα σχολικά µαθήµατα, επειδή δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστηµα, οι υλικές συνθήκες υποδοχής περιορίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 57 και περαιτέρω, επιβάλλονται σε βάρος των ενήλικων µελών της οικογένειας του ανήλικου, οι προβλεπόµενες για τους Έλληνες πολίτες διοικητικές κυρώσεις.
3. Για τη διευκόλυνση της ένταξης στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, προσωρινές εκπαιδευτικές δράσεις,
στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, µπορούν να παρέχονται µεταξύ άλλων και εντός των κέντρων φιλοξενίας.
Οι δράσεις αυτές δεν µπορούν να υποκαταστήσουν την
τυπική εκπαίδευση.
4. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον ανήλικο, είναι αδύνατη η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό σύστηµα, λαµβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο µέτρα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορούν να ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής των παραγράφων 3 και 4.
Άρθρο 52
Πρόσβαση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Η πρόσβαση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους ανήλικους αιτούντες αλλά µπορεί να αφορά και ενήλικες αιτούντες και για όσο χρονικό διάστηµα δεν εκτελείται µέτρο αποµάκρυνσης που εκκρεµεί κατά των ιδίων.
Άρθρο 53
(Άρθρο 15 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Απασχόληση
1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία, µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις, αν δεν έχει ληφθεί πρωτοδίκως
απόφαση από την αρµόδια Αρχή και η καθυστέρηση δεν
µπορεί να αποδοθεί σε αυτούς, έχουν δικαίωµα ουσιαστικής πρόσβασης στην αγορά εργασίας υπό τους όρους
και προϋποθέσεις του άρθρου 71 του ν. 4375/2016, εφόσον κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή
«δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», σύµφωνα µε το
άρθρο 70 του παρόντος, και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
του.
2. Το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, και οι
αιτούντες δεν έχουν δικαίωµα παραµονής στη Χώρα.
3. Οι αιτούντες υποχρεούνται να ενηµερώνουν την αρµόδια Αρχή υποδοχής για κάθε έναρξη επαγγέλµατος ή
για κάθε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτουν, µε την προσκόµιση βεβαίωσης έναρξης εργασιών

ή αντιγράφου της σύµβασης ή της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ ή την αναγγελία πρόσληψης στην ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής εφαρµόζεται το άρθρο 57 του παρόντος.
Άρθρο 54
(Άρθρο 16 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Επαγγελµατική Κατάρτιση
1. Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στην εγγραφή και παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, µε τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες πολίτες, ασχέτως του αν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η
πρόσβαση σε επαγγελµατική κατάρτιση, που συνδέεται
µε σύµβαση απασχόλησης, προϋποθέτει την πρόσβαση
στην αγορά εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 53 του παρόντος.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Προστασίας του Πολίτη, προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι αξιολόγησης προσόντων, εφόσον οι αιτούντες δεν
διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Άρθρο 55
(Άρθρα 17 και 19 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής
και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
1. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής, σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση αρµόδιους κρατικούς φορείς, διεθνείς
οργανισµούς και πιστοποιηµένους κοινωνικούς φορείς,
µεριµνά για την παροχή στους αιτούντες υλικών συνθηκών υποδοχής, µέσω εθνικών, ενωσιακών ή άλλων πόρων. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής, µπορεί να παρέχονται σε είδος ή υπό τη µορφή οικονοµικού βοηθήµατος
και εξασφαλίζουν στους αιτούντες ένα επαρκές βιοτικό
επίπεδο, το οποίο εγγυάται τη συντήρησή τους και προστατεύει τη σωµατική και ψυχική τους υγεία, µε γνώµονα το σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ίδιο βιοτικό επίπεδο εξασφαλίζεται και στην περίπτωση των αιτούντων, που τελούν υπό κράτηση. Ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται στην περίπτωση των ευάλωτων προσώπων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του παρόντος.
2. Για τις ανάγκες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνική ασφάλιση, αποδίδεται στους αιτούντες διεθνή προστασία, Προσωρινός Αριθµός Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται ταυτόχρονα
µε τον αριθµό που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο αιτήσαντος ασύλου, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αντιστοιχείται µε αυτόν και παραµένει ενεργός καθ’
όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο κάτοχος του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας βάσει των προβλεπόµενων στο άρθρο 33 του ν.
4368/2016 (Α΄ 21). Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως ασύλου για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα νόµο και η οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται
αυτόµατα και ο δικαιούχος παύει να έχει πρόσβαση στις
ανωτέρω υπηρεσίες. Κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
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σεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Η παροχή του συνόλου ή µέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής της παραγράφου 1, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες δεν εργάζονται ή ότι η εργασία
τους δεν αποφέρει επαρκείς πόρους, που να τους εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο, επαρκές για τη
διαφύλαξη της υγείας τους και της συντήρησής τους,
κατ’ αναλογία µε τα εισοδηµατικά κριτήρια του άρθρου
235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
4. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 56
(Άρθρο 18 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Ρυθµίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής
1. Εφόσον η στέγαση των αιτούντων παρέχεται σε είδος, λαµβάνει µία από τις κατωτέρω µορφές ή αποτελεί
συνδυασµό τους:
α) χώρος που χρησιµοποιείται προς τον σκοπό της
στέγασης των αιτούντων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
αίτησης διεθνούς προστασίας που ασκείται στα σύνορα
ή σε ζώνες διέλευσης,
β) κέντρα φιλοξενίας, τα οποία µπορεί να λειτουργούν
σε δηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια κατάλληλα διαµορφωµένα,
υπό τη διαχείριση δηµόσιων ή ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών φορέων ή διεθνών οργανισµών και εξασφαλίζουν
κατάλληλο βιοτικό επίπεδο,
γ) ιδιωτικές κατοικίες, διαµερίσµατα, ξενοδοχεία που
µισθώνονται στο πλαίσιο στεγαστικών προγραµµάτων
για αιτούντες και υλοποιούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς µη κερδοσκοπικούς φορείς ή διεθνείς οργανισµούς. Όλες οι παραπάνω µορφές στέγασης, τελούν υπό την εποπτεία της αρµόδιας Αρχής υποδοχής, σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους κρατικούς φορείς.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων κράτησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 47 του παρόντος, διασφαλίζεται ότι:
α) οι οικογένειες στεγάζονται στον ίδιο χώρο και οι εξαρτώµενοι ενήλικες µε ειδικές ανάγκες υποδοχής στεγάζονται µαζί µε τους ενήλικες συγγενείς που, σύµφωνα
µε το ελληνικό δίκαιο, έχουν την ευθύνη αυτών, ενώ
λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της
προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,
β) οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν
µε συγγενείς, νοµικούς συµβούλους, εκπροσώπους της
Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και
άλλους πιστοποιηµένους κοινωνικούς φορείς. Προκειµένου να παρέχεται συνδροµή στους αιτούντες, παρέχεται
πρόσβαση στα µέλη της οικογένειας, στους νοµικούς
συµβούλους, στους εκπροσώπους της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους πιστοποιηµένους κοινωνικούς φορείς. Η δυνατότητα αυτή
µπορεί να περιορίζεται προσωρινά και µόνο για λόγους
που σχετίζονται µε την ασφάλεια των φιλοξενούµενων
και των χώρων φιλοξενίας,
γ) λαµβάνονται υπόψη για την παραποµπή σε κατάλληλο χώρο φιλοξενίας ζητήµατα που αφορούν το φύλο,
την ηλικία και την υπαγωγή των αιτούντων στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων,
δ) λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα από το προσωπικό των χώρων που διαβιούν οι αιτούντες για την αποφυ-

γή βιαιοπραγιών και βίας σχετιζόµενης µε το φύλο, συµπεριλαµβανοµένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου, σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης εντός
των κέντρων φιλοξενίας,
ε) η µεταφορά αιτούντων σε άλλο χώρο στέγασης
πραγµατοποιείται µόνον όταν είναι αναγκαία και εφόσον
έχει διασφαλιστεί η δυνατότητά τους να ενηµερώνουν
τους νοµικούς τους συµβούλους για τη µεταφορά και τη
νέα τους διεύθυνση.
3. Το προσωπικό που εργάζεται σε χώρους φιλοξενίας, διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση, δεσµεύεται από
κώδικα δεοντολογίας και υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια για προσωπικά δεδοµένα των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
4. Οι φορείς διαχείρισης των κέντρων φιλοξενίας µπορούν να επιτρέπουν στους αιτούντες να συµµετέχουν
στη διαχείριση των υλικών µέσων και άυλων παραµέτρων της ζωής στα κέντρα, µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας των κέντρων και την κατά το
δυνατόν αυτόνοµη διαβίωση των αιτούντων.
5. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, µπορούν
κατ` εξαίρεση να θεσπίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ειδικότεροι όροι όσον αφορά τις υλικές συνθήκες υποδοχής, διαφορετικές από τις
προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο, για εύλογη χρονική
περίοδο η οποία είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη, όταν:
α) απαιτείται εκτίµηση των ειδικών αναγκών του αιτούντος άσυλο σύµφωνα µε το άρθρο 58 του παρόντος νόµου, ή
β) έχουν εξαντληθεί προσωρινά οι διαθέσιµες δυνατότητες στέγασης.
Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση από τα ως άνω δεν
αίρει την υποχρέωση της αρµόδιας Αρχής υποδοχής για
παροχή στους αιτούντες των υλικών και άυλων µέσων
για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 57
(Άρθρο 20 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Περιορισµός ή διακοπή των υλικών
συνθηκών υποδοχής
1. Με απόφαση της αρµόδιας Αρχής υποδοχής, οι υλικές συνθήκες υποδοχής περιορίζονται ή σε εξαιρετικές
και ειδικώς αιτιολογηµένες περιπτώσεις, διακόπτονται
όταν οι αιτούντες:
α) εφόσον τους παρέχεται στέγαση, εγκαταλείπουν
τους χώρους φιλοξενίας στους οποίους έχουν παραπεµφθεί, χωρίς να ενηµερώσουν την κατά περίπτωση αρµόδια διοίκηση ή δεν έχουν λάβει τυχόν απαιτούµενη άδεια
ή εγκαταλείπουν τον τόπο διαµονής, που έχει καθορίσει
η αρµόδια Αρχή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 45
του παρόντος, χωρίς να έχουν λάβει τυχόν απαιτούµενη
άδεια,
β) δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις δήλωσης
στοιχείων (όπως διεύθυνσης κατοικίας ή διαµονής, συµβάσεων εργασίας που συνάπτουν ή αυτοπρόσωπης παράστασης) ή δεν ανταποκρίνονται στις αιτήσεις παροχής
πληροφοριών ή δεν προσέρχονται, στο πλαίσιο της δια-
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δικασίας εξέτασης της αίτησής τους για παροχή διεθνούς προστασίας, σε προσωπική συνέντευξη εντός της
προθεσµίας που τάσσεται από τις αρχές παραλαβής και
εξέτασης,
γ) έχουν υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση κατά την έννοια του στοιχείου (κ) του άρθρου 63 του παρόντος.
Για τις περιπτώσεις α΄ και β΄, όταν ο αιτών εντοπισθεί
ή προσέλθει αυτοβούλως στην αρµόδια Αρχή, λαµβάνεται ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση, βασιζόµενη στους
λόγους της εγκατάλειψης, σχετικά µε την ανανέωση της
παροχής µερικών ή όλων των υλικών συνθηκών υποδοχής, που είχαν περιορισθεί ή διακοπεί.
2. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής περιορίζει τις υλικές
συνθήκες υποδοχής, όταν διαπιστώνει ότι ο αιτών, χωρίς
δικαιολογηµένη αιτία, δεν έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας το συντοµότερο δυνατόν, µετά την άφιξή του στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής διακόπτει την πρόσβαση
στις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν διαπιστωθεί ότι ο
αιτών έχει αποκρύψει οικονοµικούς πόρους και έχει, κατά συνέπεια, επωφεληθεί µε τρόπο αθέµιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής.
4. Σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης του Κανονισµού λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, η οποία διαταράσσει την οµαλή λειτουργία των κέντρων και τη συµβίωση των ατόµων σε αυτά ιδίως όταν επιδεικνύεται ιδιαίτερα βίαιη συµπεριφορά, επιβάλλεται ως κύρωση η
διακοπή της παροχής υλικών συνθηκών. Παράλληλα, ενηµερώνεται άµεσα ο οικείος Αστυνοµικός Διευθυντής
και προκειµένου περί των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο αρµόδιος για θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικός Διευθυντής, προκειµένου
να διακριβώσει αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 ή της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος νόµου.
Εφόσον πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο, η αρµόδια
Αρχή υποδοχής οφείλει, πριν από την επιβολή της διακοπής της στέγασης, να απευθυνθεί στις υπηρεσίες αρωγής και/ή στις δικαστικές αρχές, που είναι αρµόδιες για
την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, προκειµένου να µεριµνήσουν για την τοποθέτηση του ανηλίκου,
σε δοµή που αρµόζει στις ανάγκες του και να διατάξουν
τυχόν άλλα µέτρα αρωγής, εφόσον τούτο δικαιολογείται
από τις περιστάσεις.
5. Η απόφαση για περιορισµό ή διακοπή παροχής των
υλικών συνθηκών υποδοχής ή η απόφαση µε την οποία
επιβάλλεται η κύρωση της παραγράφου 4, λαµβάνεται από την αρµόδια Αρχή υποδοχής σε ατοµική και αντικειµενική βάση και οφείλει να είναι αιτιολογηµένη. Κατά τη
λήψη της απόφασης διακοπής ή περιορισµού των υλικών
συνθηκών υποδοχής ή επιβολής της κύρωσης της παραγράφου 4, λαµβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση του
προσώπου, ιδίως όταν πρόκειται για ευάλωτα πρόσωπα
σύµφωνα µε το άρθρο 58 του παρόντος. Η απόφαση περιορισµού ή διακοπής των υλικών συνθηκών υποδοχής,
δεν µπορεί να αφορά την πρόσβαση του αιτούντος σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του παρόντος και δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση εκ µέρους των αιτούντων σε βασικά
µέσα που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οι αποφάσεις περιορισµού ή διακοπής της παροχής
υλικών συνθηκών υποδοχής ή επιβολής της κύρωσης της
παραγράφου 4 γνωστοποιούνται στους αιτούντες σε
γλώσσα που κατανοούν.

6. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής δεν διακόπτονται ούτε περιορίζονται, πριν ληφθεί η απόφαση σύµφωνα µε
την παράγραφο 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 58
(Άρθρα 21 και 22 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση
των ειδικών αναγκών υποδοχής
των ευάλωτων προσώπων
1. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου
Β΄, λαµβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, ασυνόδευτοι ή µη, άµεσοι συγγενείς θυµάτων ναυαγίων (γονείς και αδέρφια), τα άτοµα µε αναπηρία, οι ηλικιωµένοι, οι εγκυµονούσες, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα παιδιά,
τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, τα άτοµα µε σοβαρές ασθένειες, τα άτοµα µε νοητική και ψυχική αναπηρία και
τα άτοµα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασµό ή άλλες σοβαρές µορφές ψυχολογικής, φυσικής ή σεξουαλικής βίας, όπως τα θύµατα ακρωτηριασµού των γεννητικών οργάνων.
2. Η εκτίµηση του κατά πόσον τα πρόσωπα που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις είναι ευάλωτα, γίνεται κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους κατά το άρθρο 39 ανεξάρτητα από την εκτίµηση των αναγκών διεθνούς προστασίας, βάσει του Μέρους Α΄ του παρόντος
νόµου.
3. Οι ειδικές συνθήκες υποδοχής εφαρµόζονται για τα
πρόσωπα της παραγράφου 1 αµέσως µετά την υποβολή
της αίτησης διεθνούς προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του παρόντος, ειδικά όµως για τους ανηλίκους οι ειδικές συνθήκες εφαρµόζονται µετά την ταυτοποίηση. Η ειδική κατάσταση των
αιτούντων, ακόµη και εάν καταστεί εµφανής σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, λαµβάνεται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, και η εξέλιξη της κατάστασής τους παρακολουθείται συστηµατικά.
4. Μόνο τα άτοµα της παραγράφου 1 θεωρούνται ότι
έχουν ειδικές ανάγκες υποδοχής και συνεπώς επωφελούνται των ειδικών συνθηκών υποδοχής.
5. Οι αρµόδιες Αρχές υποχρεούνται να ενηµερώνουν
άµεσα το Εθνικό Σύστηµα Αναγνώρισης και Παραποµπής
Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 4198/2013 (Α΄ 215), σε περίπτωση που εντοπίζουν
θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 59
(Άρθρο 23 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Ανήλικοι
1. Το βέλτιστο συµφέρον του ανήλικου αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των αρµόδιων Αρχών κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Στους ανήλικους διασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης για τη σωµατική, ψυχική, διανοητική, ηθική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Για την εκτίµηση του βέλτιστου συµφέροντος του
ανήλικου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως οι δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική ανάπτυξη του ανήλικου, ζητήµατα ασφάλειας και
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προστασίας, ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ο ανήλικος θύµα εµπορίας ανθρώπων και οι απόψεις του ανήλικου ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά του.
2. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν
την πρόσβαση ανήλικων που είναι θύµατα κάθε µορφής
κακοποίησης, παραµέλησης, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή ένοπλων συγκρούσεων σε υπηρεσίες αποκατάστασης, καθώς και την παροχή σε αυτούς της κατάλληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευµένης θεραπείας, εφόσον τούτο απαιτείται.
3. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές µεριµνούν ώστε
οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνιδιών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε
την ηλικία και το φύλο τους, εντός των κέντρων φιλοξενίας, καθώς και σε δραστηριότητες ανοικτού χώρου.
4. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές µεριµνούν ώστε
τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων ή οι ανήλικοι αιτούντες
να διαµένουν µε τους γονείς τους, τα ανήλικα άγαµα αδέλφια τους ή µε τον ενήλικο συγγενή που έχει την ευθύνη τους σύµφωνα µε τον νόµο, εφόσον αυτό είναι
προς το µείζον συµφέρον των εν λόγω ανηλίκων.
Άρθρο 60
(Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισµένοι ανήλικοι
1. Οι αρµόδιες Αρχές στα σηµεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και κάθε αρµόδια Αρχή που διαπιστώνει την είσοδο στην Ελληνική Επικράτεια ασυνόδευτου ανήλικου ή χωρισµένου ανήλικου ενηµερώνει αµελλητί την πλησιέστερη Εισαγγελική Αρχή, το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ή οποιαδήποτε
άλλη Αρχή είναι αρµόδια για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισµένων ανήλικων.
2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και ταυτοποίηση των ασυνόδευτων ανήλικων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά επίσης, µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, για την άµεση ανάθεση της φροντίδας του
χωρισµένου ανήλικου στον ενήλικο συγγενή του, εφόσον αυτό κρίνεται ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον
του ανήλικου. Ο συγγενής ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου του ανήλικου για τις πράξεις που του αναθέτει ρητά
ο αρµόδιος Εισαγγελέας.
3. Αρµόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων
ανήλικων και των χωρισµένων ανήλικων ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ή άλλες αρχές, κατά λόγο αρµοδιότητάς τους:
α. Λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να
συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της, που προβλέπονται στο παρόν και να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισµένων ανήλικων, προκειµένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωµάτων τους, καθώς και η συµµόρφωση µε
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
Προς τούτο, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για
τον διορισµό εκπροσώπου µέσω του καθ’ ύλην και κατά
τόπον αρµόδιου Εισαγγελέα και ενηµερώνει αµέσως τον
ασυνόδευτο ανήλικο για τον ορισµό του εκπροσώπου
του. Σε περίπτωση ορισµού νοµικού προσώπου ως εκ-

προσώπου ορίζεται υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο
µέλος αυτού, για να επιτελεί τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Η αρµόδια Αρχή για την προστασία ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισµένων ανήλικων πραγµατοποιεί
σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολόγηση της καταλληλότητας των εκπροσώπων, καθώς και της διαθεσιµότητας των αναγκαίων µέσων για την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανήλικων.
β. Μεριµνά για την αναζήτηση των µελών της οικογένειας του ασυνόδευτου ανήλικου και του χωρισµένου ανήλικου, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένων φορέων και
οργανώσεων, το συντοµότερο δυνατόν, αφότου υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Αν υπάρχει
κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανήλικου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαµένουν στη χώρα καταγωγής, η συλλογή, επεξεργασία και
διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω
πρόσωπα, γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.
γ. Μεριµνά για την τοποθέτηση ασυνόδευτων ανήλικων σε ανάδοχες οικογένειες και την εποπτεία τους.
δ. Μεριµνά για την παραποµπή και συνοδεία των ασυνόδευτων ανήλικων σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανήλικων ή σε άλλα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένοι προς τούτο χώροι για
όσο χρόνο διαρκεί η παραµονή τους στη Χώρα ή έως ότου τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα. Οι µεταβολές του τόπου διαµονής
των ασυνόδευτων ανήλικων περιορίζονται στο ελάχιστο
και µόνο εφόσον είναι αναγκαίες.
ε. Μεριµνά για τη στέγαση ανήλικων µαζί µε τους ενήλικους συγγενείς τους ή άλλα ενήλικα πρόσωπα κατάλληλα, για να αναλάβουν τη φροντίδα τους, εφόσον αυτό
εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον των ανήλικων και έχουν λάβει χώρα διαδικασίες ανάθεσης της φροντίδας
στα πρόσωπα αυτά σύµφωνα µε τον νόµο.
στ. Διασφαλίζει την από κοινού στέγαση και συµβίωση
των αδελφών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο,
την ωριµότητα και γενικά το συµφέρον κάθε ανήλικου.
ζ. Μεριµνά για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανήλικων, που έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος, σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα, χωρίς να θίγεται η προστασία της ανηλικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι εποπτεύοντες φορείς, οι ελάχιστες προδιαγραφές και οι
προβλεπόµενοι όροι και διαδικασίες για την επιλογή, παραποµπή, διαµονή και ολοκλήρωση της παρεχόµενης φιλοξενίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Το προσωπικό των φορέων, που ασχολείται µε υποθέσεις ασυνόδευτων ανήλικων και χωρισµένων ανήλικων, διαθέτει και λαµβάνει συνεχώς κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες των ανήλικων. Το προσωπικό
αυτό δεσµεύεται από κώδικα δεοντολογίας και έχει καθήκον εχεµύθειας για τα προσωπικά δεδοµένα των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών.
5. Ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανήλικου, που ορίζεται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3,
πρέπει να έχει τις αναγκαίες γνώσεις και την εµπειρία,
ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συµφέρον και τη συνολική ευηµερία του ανήλικου. Δεν µπορεί να οριστεί ως εκπρόσωπος, πρόσωπο, τα συµφέροντα του οποίου συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρουστούν µε τα συµφέροντα
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του ασυνόδευτου ανήλικου. Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αντικαθίσταται από την αρχή της
παραγράφου 1 µόνο σε περίπτωση αδυναµίας εκπροσώπησης για πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους.
Άρθρο 61
(Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Θύµατα βασανιστηρίων και βίας
1. Τα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας πιστοποιούνται µε ιατρική γνωµάτευση από δηµόσιο νοσοκοµείο, στρατιωτικό νοσοκοµείο ή
κατάλληλα εκπαιδευµένους ιατρούς δηµόσιων φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των
ιατροδικαστών και λαµβάνουν την αναγκαία περίθαλψη
για τη βλάβη που προκλήθηκε, ιδίως πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική θεραπεία ή περίθαλψη.
2. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται µε υποθέσεις θυµάτων βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας, διαθέτει και συνεχίζει να λαµβάνει
κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες αυτών και
έχει καθήκον εχεµύθειας για τα προσωπικά δεδοµένα
των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
(Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Σκοπός
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι η
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013).
Άρθρο 63
(Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου:
α. «Τελεσίδικη απόφαση» είναι: (α) η απόφαση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που ορίζει εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αναγνωρίζεται ή όχι
πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, η οποία εκδίδεται επί της προσφυγής που ασκείται κατά των
αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου σύµφωνα µε το άρθρο 92 του παρόντος, ή (β) η απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου κατά της οποίας δεν µπορεί να ασκηθεί η ως άνω
προσφυγή λόγω παρόδου απράκτων των προθεσµιών άσκησής της.
β. «Δικαιούχος επικουρικής προστασίας» είναι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής που πληροί τις προϋ-

ποθέσεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του παρόντος
νόµου.
γ. «Διεθνής προστασία» είναι το καθεστώς πρόσφυγα
και το καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις στ΄ και η΄ του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.
δ. «Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής», «Αρµόδιες Αρχές Εξέτασης» ή «Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής και Εξέτασης»
είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή
Κλιµάκια της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και τα Κινητά
Κλιµάκια Ασύλου σύµφωνα µε τα οριζόµενα ειδικότερα
στον ν. 4375/2016.
ε. «Κεντρική Αρχή» είναι η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
στ. «Αποφαινόµενη Αρχή» είναι o υπάλληλος της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, ο οποίος ορίζεται ως χειριστής για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις
του παρόντος. Στην περίπτωση του άρθρου 91 του παρόντος, Αποφαινόµενη Αρχή, είναι ο Προϊστάµενος του
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιµακίου της Υπηρεσίας Ασύλου. Στις περιπτώσεις του άρθρου
84 παράγραφος 1 περίπτωση β΄, η Αποφαινόµενη Αρχή
εκδίδει και τη σχετική πράξη µεταφοράς κατ’ εφαρµογή
του Κανονισµού 604/2013.
ζ. «Αρµόδιες Αρχές Απόφασης» είναι η Αποφαινόµενη
Αρχή και οι Επιτροπές Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών.
η. «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή
διεθνούς προστασίας, που υποβάλλεται µετά τη λήψη
τελεσίδικης απόφασης επί προηγούµενης αίτησης διεθνούς προστασίας, περιλαµβανοµένων περιπτώσεων όπου ο αιτών ρητά ανακάλεσε την αίτησή του και περιπτώσεων όπου η αποφαινόµενη αρχή απέρριψε την αίτηση µετά από τη σιωπηρή της ανάκληση.
θ. «Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας»
είναι η απόφαση της Αποφαινόµενης Αρχής να ανακαλέσει καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Πρώτου Μέρους. Σε περίπτωση άρνησης ανανέωσης άδειας διαµονής πρόσφυγα
ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, εφαρµόζονται οι
διατάξεις και εγγυήσεις περί ανάκλησης καθεστώτος
διεθνούς προστασίας.
ι. «Παραµονή στη χώρα» είναι η παραµονή στο έδαφος
της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων και των ζωνών διέλευσης.
ια. «Σύµβουλος του αιτούντος» είναι ο ιατρός, ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος τον υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του.
ιβ. «Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο»
είναι το ειδικό ατοµικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του από τις αρµόδιες Αρχές και του επιτρέπει την παραµονή στην Ελληνική Επικράτεια µέχρι
την ολοκλήρωσή της.
ιγ. «Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων» είναι οι αιτούντες, των οποίων η ικανότητα να
απολαύουν των δικαιωµάτων και να συµµορφώνονται µε
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος Μέρους περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση
και ιδίως την κατάσταση της υγείας τους.
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Άρθρο 64
(Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Πεδίο Εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται
σε όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων ή στις ζώνες διέλευσης της
χώρας, καθώς και στις διαδικασίες ανάκλησης χορηγηθέντος καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται επί αιτήσεων διπλωµατικού ή εδαφικού ασύλου, που
υποβάλλονται σε ελληνικές διπλωµατικές αρχές και µόνιµες αντιπροσωπείες στο εξωτερικό.
3. Η ερµηνεία και εφαρµογή του παρόντος Μέρους γίνονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης και το διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τη σχετική διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και νοµολογία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 65
(Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Πρόσβαση στη διαδικασία
1.Κάθε υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση
υποβάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, οι οποίες
διενεργούν αµέσως πλήρη καταγραφή της. Η πλήρης καταγραφή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας, τη χώρα καταγωγής του αιτούντος, το όνοµα του
πατέρα, της µητέρας, του/της συζύγου και των τέκνων
του, βιοµετρικά στοιχεία αναγνώρισης, καθώς, πλήρη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία, διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής, καθώς
και, αν ο αιτών επιθυµεί, ορισµό αντικλήτου.
2. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µετά από απόφαση του Διευθυντή
της Υπηρεσίας Ασύλου, οι Αρχές Παραλαβής µπορούν
να προβαίνουν, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την υποβολή της αίτησης, σε απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων και στη συνέχεια να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στην πλήρη καταγραφή της παραγράφου 1, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία, για την οποία ενηµερώνεται ο αιτών, η οποία δεν
µπορεί να απέχει πέραν των δεκαπέντε (15) εργάσιµων
ηµερών από την µερική καταγραφή της αίτησης. Στην
περίπτωση αυτή χορηγείται στον αιτούντα έγγραφο, που
φέρει τα στοιχεία του και φωτογραφία του, το οποίο παραδίδει κατά την οριστική καταγραφή, οπότε και αυτό αντικαθίσταται από το δελτίο αιτούντος ασύλου σύµφωνα
µε το άρθρο 70 του παρόντος.
3. Η αίτηση διεθνούς προστασίας θεωρείται κατατεθειµένη από την ηµεροµηνία της πλήρους καταγραφής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 2, από την οποία αρχίζουν οι σχετικές προθεσµίες για την εξέτασή της σύµφωνα µε το άρθρο 83 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση που ο αιτών, για τον οποίο έχει διενεργηθεί απλή καταγραφή, δηλώσει ότι δεν επιθυµεί τη
διενέργεια πλήρους καταγραφής της αίτησής του για
διεθνή προστασία, ενηµερώνεται για τις συνέπειες της

απόφασής του και για το γεγονός ότι οφείλει να εγκαταλείψει τη χώρα, εφόσον δεν είναι κάτοχος τίτλου διαµονής και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε απόφαση του
Προϊσταµένου του αρµόδιου Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου. Παράλληλα, ο αιτών ενηµερώνεται για την δυνατότητα να υπαχθεί σε διαδικασίες οικειοθελούς επαναπατρισµού και εφόσον επιθυµεί του παρέχεται κάθε
συνδροµή προκειµένου να διευκολυνθεί στον επαναπατρισµό του, διαφορετικά εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ
απόφαση επιστροφής ή επανεισδοχής ή απέλασης σε
βάρος του παραπέµπεται στην αρµόδια Αρχή που επιµελείται της εκτέλεσης των διαδικασιών επιστροφής, επανεισδοχής ή απέλασης.
5. Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, για τον οποίο έχει διενεργηθεί απλή καταγραφή,
δεν εµφανιστεί για την πλήρη καταγραφή της κατά την
ορισθείσα ηµεροµηνία σύµφωνα µε την παράγραφο 2, η
υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ απόφαση επιστροφής ή επανεισδοχής ή απέλασης σε βάρος του αιτούντος, ενηµερώνεται άµεσα η αρµόδια Αρχή, που επιµελείται της εκτέλεσης των ως άνω διαδικασιών. Παράλληλα, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής διαµένει σε Κέντρο Υποδοχής ή Φιλοξενίας,
ενηµερώνεται και ο Προϊστάµενος του Κέντρου.
6. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώµατος κατάθεσης αίτησης διεθνούς
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιόν τους.
7. Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο οποίος είτε βρίσκεται υπό κράτηση είτε σε διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατά την κείµενη νοµοθεσία, δηλώσει ότι επιθυµεί να καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας, οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές
µεριµνούν για την άµεση σύνταξη και υποβολή έγγραφης σχετικής δήλωσης. Στη συνέχεια, η αίτηση διεθνούς
προστασίας, καταγράφεται από την υπηρεσία κράτησης
ή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 (απλή καταγραφή),
σε διασυνδεδεµένο µε την Αρχή Παραλαβής ηλεκτρονικό σύστηµα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Οι αρχές
κράτησης ή οι περιφερειακές υπηρεσίες Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σε συνεργασία µε την Αρχή Παραλαβής,
µεριµνούν για τη µεταγωγή του κρατουµένου ενώπιον
της αρχής αυτής, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία η οποία έχει καθορισθεί από την Αρχή Παραλαβής
για την οποία ενηµερώνεται ο αιτών από τις αρχές κράτησης ή τις περιφερειακές υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η οποία δεν µπορεί να απέχει πέραν των
επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την µερική καταγραφή
της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αιτών αφεθεί ελεύθερος πριν την πραγµατοποίηση πλήρους καταγραφής, οφείλει να προσέλθει κατά την συγκεκριµένη ηµεροµηνία
για την οποία έχει ενηµερωθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής, ώστε να
προγραµµατιστεί η πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται
στον αιτούντα έγγραφο που φέρει τα στοιχεία του και
φωτογραφία του, το οποίο παραδίδει κατά την οριστική
καταγραφή, οπότε και αυτό αντικαθίσταται από το δελτίο αιτούντος ασύλου σύµφωνα µε το άρθρο 70 του πα-
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ρόντος. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν επιθυµεί την πλήρη καταγραφή της αίτησής του, εφαρµόζεται αναλογικά
η παράγραφος 5.
8. Το πρόσωπο που εκφράζει επιθυµία κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας είναι αιτών άσυλο σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 63.
9. Αν η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβληθεί σε µη
αρµόδια αρχή, αυτή υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως
την αρµόδια Αρχή Παραλαβής µε τον προσφορότερο
τρόπο και να παραπέµψει σε αυτήν τον αιτούντα. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος. Η
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου µεριµνά για την ενηµέρωση
και κατάρτιση των αρχών στις οποίες είναι πιθανόν να απευθυνθεί όποιος επιθυµεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς
προστασίας (ιδίως την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό
Σώµα και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης),
σχετικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ώστε να ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι σχετικά µε τον τόπο και τρόπο
κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας.
10. Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση εξ ονόµατος
και των µελών της οικογένειάς του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα ενήλικα µέλη µε δικαιοπρακτική ικανότητα
πρέπει να συναινούν εγγράφως στην κατάθεση της αίτησης εξ ονόµατός τους ή σε αντίθετη περίπτωση να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτησή τους.
Πριν ζητηθεί η συναίνεση, κάθε ενήλικος, µέλος της οικογένειας, προσέρχεται υποχρεωτικά αυτοπροσώπως
και ενηµερώνεται κατ’ ιδίαν σχετικά µε τις συναφείς διαδικαστικές συνέπειες της αυτοπρόσωπης κατάθεσης αίτησης και σχετικά µε το δικαίωµά του να υποβάλει αυτοτελή αίτηση διεθνούς προστασίας. Η συναίνεση ζητείται
κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης.
11. Αιτών που αποκτά τέκνο µετά την είσοδό του στη
χώρα δύναται να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας
εξ ονόµατος του τέκνου, η κατάθεση της οποίας συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
Η αίτηση αυτή συνενώνεται µε την αίτηση διεθνούς προστασίας του αιτούντος γονέα, σε όποιο στάδιο και βαθµό
της διαδικασίας βρίσκεται αυτή.
12. Ο ανήλικος άνω των δεκαπέντε (15) ετών, ασυνόδευτος ή µη δύναται να υποβάλει αυτοτελώς αίτηση διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση ασυνόδευτου ανήλικου εφαρµόζεται περαιτέρω το άρθρο 75 του παρόντος.
13. Ο ανήλικος, κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, υποβάλει αίτηση διά του ενηλίκου µέλους της οικογένειάς του
ή δια εκπροσώπου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην
παράγραφο 16 και στο άρθρο 75 του παρόντος.
14. Ο επίτροπος του ανήλικου, καθώς και ο εκπρόσωπος του ξενώνα στον οποίο φιλοξενείται ο ανήλικος,
µπορούν να καταθέτουν αίτηση διεθνούς προστασίας εξ
ονόµατος του ανήλικου εφόσον, µε βάση εξατοµικευµένη εκτίµηση της προσωπικής κατάστασής του, θεωρούν
ότι ο ανήλικος έχει ενδεχοµένως ανάγκη διεθνούς προστασίας. Τα πρόσωπα αυτά καθίστανται αυτοδικαίως αντίκλητοι και όλες οι επιδόσεις σύµφωνα µε το άρθρο 82
του παρόντος γίνονται και προς αυτούς.
15. Ο ανήλικος παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την
κατάθεση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός αν
αυτό είναι αδύνατο για λόγους ανωτέρας βίας, που βεβαιώνονται σε σχετικό έγγραφο δηµόσιας Αρχής και εκπροσωπείται από ενήλικο µέλος της οικογένειάς του ή
εκπρόσωπο σύµφωνα µε το άρθρο 75 του παρόντος.

16. Η Υπηρεσία Ασύλου, αν υφίσταται επείγουσα ανάγκη, µπορεί να επικουρείται από ελληνόγλωσσο προσωπικό που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, το οποίο θα παρέχει κάθε τεχνική και επιχειρησιακή συνδροµή για την διεκπεραίωση
των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Ιδίως, θα παρέχει
συνδροµή για τη διενέργεια των καταγραφών των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, την ανάλογη εφαρµογή της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 90 και για
κάθε άλλη διοικητική ενέργεια που αφορά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.
Άρθρο 66
(Άρθρο 8 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ενηµέρωση και παροχή συµβουλών σε κέντρα
κράτησης και σηµεία εισόδου
στην Ελληνική Επικράτεια
1. Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή σηµεία διέλευσης συνόρων, συµπεριλαµβανοµένων των ζωνών διέλευσης, στα
εξωτερικά σύνορα, λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε
τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας.
Η Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία µε τις αρχές που
δραστηριοποιούνται στα σηµεία αυτά ή µε πιστοποιηµένες οργανώσεις, µεριµνά για την παροχή της πληροφόρησης σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Στα εν λόγω κέντρα κράτησης και
σηµεία διέλευσης, παρέχεται δυνατότητα διερµηνείας
στο µέτρο που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου.
2. Οι πιστοποιηµένες οργανώσεις και τα πρόσωπα που
ενηµερώνουν και συµβουλεύουν τους υπηκόους τρίτων
χωρών ή ανιθαγενείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, έχουν πρόσβαση στα σηµεία διέλευσης των συνόρων, περιλαµβανοµένων των ζωνών διέλευσης, στα εξωτερικά
σύνορα, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας
ή δηµόσιας τάξης ή λόγοι που υπαγορεύονται από τη διοικητική διαχείριση του συγκεκριµένου σηµείου διέλευσης των συνόρων και επιβάλλουν τον περιορισµό του δικαιώµατος αυτού. Οι περιορισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να
περιορίζουν αυστηρά την πρόσβαση και να την καθιστούν αδύνατη.
3. Τα κριτήρια και η διαδικασία πιστοποίησης των οργανώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και κάθε
άλλο ειδικότερο ή τεχνικό θέµα που αφορά στην πιστοποίηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 67
(Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Αιτούντες που χρήζουν ειδικών
διαδικαστικών εγγυήσεων
1. Οι Αρχές Παραλαβής εκτιµούν, µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, ή σε όποιο σηµείο της διαδικασίας ανακύψουν οι σχετικές ανάγκες, αν ο αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, λόγω, µεταξύ άλλων, ηλικίας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισµού, ταυτότητας φύλου, ψυχικών διαταραχών ή ως συνέπεια βασανισµού, βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής,
σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.
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2. Εφόσον κριθεί ότι αιτούντες χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, τους εξασφαλίζεται επαρκής υποστήριξη, ώστε να µπορούν να απολαύουν των δικαιωµάτων και να συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις του
παρόντος Μέρους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Μορφές επαρκούς υποστήριξης συνιστούν, ιδίως, η δυνατότητα επιπλέον διαλειµµάτων κατά τη διάρκεια της
προσωπικής συνέντευξης σύµφωνα µε το άρθρο 77, η
δυνατότητα στον αιτούντα να κινείται κατά τη διάρκεια
της προσωπικής συνέντευξης αν αυτό καθίσταται αναγκαίο από την κατάσταση υγείας του, καθώς και η επιείκεια σε µη µείζονες ανακρίβειες και αντιφάσεις, εφόσον
αυτές σχετίζονται µε την κατάσταση της υγείας του.
3. Όταν η κατάλληλη υποστήριξη του προηγούµενου
εδαφίου δεν µπορεί να παρέχεται εντός του πλαισίου
των διαδικασιών της παραγράφου 9 του άρθρου 83 και
του άρθρου 90 του παρόντος, ιδίως όταν προκύπτει ότι ο
αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων συνεπεία βασανισµού, βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών
ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, δεν εφαρµόζεται ή παύει να εφαρµόζεται η διαδικασία των άρθρων αυτών στα πρόσωπα αυτά. Όταν τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 104 του παρόντος τότε τους παρέχονται οι εγγυήσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 68
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Δικαίωµα παραµονής αιτούντων – Εξαιρέσεις
1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραµένουν στη χώρα
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας στον πρώτο βαθµό και απαγορεύεται η αποµάκρυνσή τους µε οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις
περιπτώσεις:
α) υποβολής µεταγενέστερης αίτησης σύµφωνα µε το
άρθρο 89 του παρόντος,
β) όπου οι αρµόδιες Αρχές είτε παραδίδουν τον αιτούντα σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3251/2004 (Α΄ 127), είτε εκδίδουν
αυτόν σε τρίτη χώρα, µε την εξαίρεση της χώρας καταγωγής του αιτούντος, ή σε διεθνή ποινικά δικαστήρια, µε
βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Η παράδοση
ή η έκδοση δεν πρέπει να οδηγεί σε έµµεση ή άµεση επαναπροώθηση του ενδιαφερόµενου κατά παράβαση
του άρθρου 33 παράγραφος 1 της Σύµβασης της Γενεύης
ή σε κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου, του άρθρου 7
του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, του άρθρου 3 της Διεθνούς Σύµβασης της Νέας Υόρκης κατά των Βασανιστηρίων, του άρθρου 3 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, των άρθρων 4 και 19 του Χάρτη των Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του
άρθρου 5 του Συντάγµατος. Κανένας δεν εκδίδεται πριν
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του, εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος.
3. Το δικαίωµα παραµονής του αιτούντος στη χώρα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν θεµελιώνει δικαίωµα
για χορήγηση άδειας διαµονής. Όπου, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του παρόντος νόµου, παύει η ισχύς του δικαιώµατος παραµονής του αιτούντος, η αποφαινόµενη Αρχή
εξετάζει τη συνδροµή των όρων της αρχής της µη επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3
της Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης
ή τιµωρίας που κυρώθηκε µε τον ν. 1782/1988 (Α΄ 116),
στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και
Πολιτικά Δικαιώµατα που κυρώθηκε µε τον ν. 2462/1997
(Α΄ 25), στα άρθρα 31 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης
για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε
µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου που
κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974, (Α΄ 256). Στην περίπτωση
αυτή, η αποφαινόµενη Αρχή χορηγεί βεβαίωση περί µη
αποµάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς, η οποία συνεπάγεται για τον κάτοχο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της βεβαίωσης αναβολής αποµάκρυνσης του άρθρου του ν. 3907/2011.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή
το άρθρο 104 του παρόντος.
Άρθρο 69
(Άρθρο 12 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Εγγυήσεις για τους αιτούντες
1. Οι αιτούντες, κατά την εφαρµογή του παρόντος Μέρους, έχουν δικαιώµατα τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
2. Κατά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να ενηµερώνονται εγγράφως, σε γλώσσα που κατανοούν, µε απλό και προσιτό τρόπο προκειµένου πράγµατι να κατανοούν το περιεχόµενο του εγγράφου:
α) για τη διαδικασία που ακολουθείται,
β) για τα δικαιώµατά τους,
γ) για το καθήκον συνεργασίας τους µε τις εθνικές αρχές σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και για τις υποχρεώσεις τους,
δ) για τις συνέπειες της παραβίασης του καθήκοντος
συνεργασίας µε τις εθνικές αρχές λόγω µη συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους. Ιδιαίτερη υπόµνηση γίνεται για τις συνέπειες της µη ανεύρεσής τους στον δηλωθέντα τόπο διαµονής ή στη δηλωθείσα διεύθυνση, της
ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησής τους, της µη
αυτοπρόσωπης παράστασης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
ε) για το καθήκον εχεµύθειας των αρχών και το γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχουν στις αρχές κατά
τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής τους, δεν θα αποκαλυφθούν στους φερόµενους ως φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης,
στ) για τις προθεσµίες και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να συµµορφωθούν µε την υποχρέωση
υποβολής των στοιχείων, που απαιτούνται για την τεκµηρίωση της αίτησής τους,
ζ) για τις συνέπειες της απόρριψης της αίτησής τους,
καθώς και για τις δυνατότητες προσβολής της, την
προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, το όργανο ενώπιον
του οποίου ασκείται και πού αυτό εδρεύει, τις συνέπειες
παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής, καθώς και
για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν
νοµικής συνδροµής στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής
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Προσφυγών σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του
ν. 4375/2016,
η) τις δυνατότητες εθελούσιου επαναπατρισµού τους.
Η Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή
µε πιστοποιηµένες οργανώσεις, εφόσον χρειαστεί, συνδράµει τους αιτούντες στην κατανόηση του εγγράφου ενηµέρωσης. Οι αιτούντες υπογράφουν το έγγραφο ενηµέρωσης που τους χορηγείται επί του οποίου και δηλώνουν αν έχουν πράγµατι κατανοήσει το περιεχόµενό
του. Αντίγραφο του εγγράφου µε την υπογραφή του αιτούντος διατηρείται στον φάκελο του αιτούντος που τηρείται στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής. Οι πληροφορίες
τους παρέχονται εγκαίρως ώστε να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους και να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις
που περιγράφονται στο άρθρο 78 του παρόντος. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να παρέχονται περαιτέρω και
τηλεφωνικά µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο.
2. Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν των
υπηρεσιών διερµηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους
και να εκθέσουν την υπόθεσή τους στις αρµόδιες Αρχές
Παραλαβής, για τη διεξαγωγή συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης, καθώς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθµό, εφόσον δεν µπορεί
να εξασφαλισθεί η αναγκαία επικοινωνία χωρίς αυτόν. Η
δαπάνη της διερµηνείας βαρύνει το Δηµόσιο. Η παροχή
υπηρεσιών διερµηνείας, όπου αυτή απαιτείται κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς
προστασίας δύναται να παρέχεται και εξ αποστάσεως µε
τη χρήση κατάλληλων τεχνικών µέσων επικοινωνίας, σε
περίπτωση που η φυσική παρουσία διερµηνέα δεν είναι
πρόσφορη. Οι αρµόδιες Αρχές απόφασης µεριµνούν ώστε να λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου ξενόγλωσσων εγγράφων που τυχόν κατατίθενται ενώπιον τους, ακόµη και αν αυτά δεν προσκοµίζονται σε επίσηµη µετάφραση.
3. Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να επικοινωνούν µε
την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή
µε κάθε άλλη πιστοποιηµένη οργάνωση που παρέχει νοµική, ιατρική και ψυχολογική συνδροµή.
4. Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να εφοδιάζονται ατελώς από την αρµόδια Αρχή Παραλαβής, αµέσως µετά
την οριστική καταγραφή της αίτησης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 65 του παρόντος, µε το δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο
70 του παρόντος. Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
αποτελεί προσωρινό τίτλο, δεν θεµελιώνει δικαίωµα για
έκδοση άδειας διαµονής, διασφαλίζει την απόλαυση των
δικαιωµάτων των αιτούντων όπου αυτά προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, εξασφαλίζει τις απαραίτητες
αναγκαίες συναλλαγές κατά τον χρόνο ισχύος του και
τους επιτρέπει την παραµονή στην Ελληνική Επικράτεια.
Στο δελτίο αναφέρεται τυχόν περιορισµός της κυκλοφορίας ή της διαµονής κατά το άρθρο 45 του παρόντος. Σε
περίπτωση µερικής καταγραφής έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 65 παρόντος.
5. Οι αιτούντες ενηµερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν, µε απλό και προσιτό τρόπο σχετικά µε το αποτέλεσµα της απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, καθώς και για τη δυνατότητα προσβολής της απορριπτικής απόφασης, της σχετικής προθεσµίας, για το όργανο ενώπιον του οποίου αυτή προσβάλλεται, καθώς και

για την έδρα αυτού. Η απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας εκδίδεται και επιδίδεται στον αιτούντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο αιτών αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, γνωστοποιούνται στοιχεία από το διοικητικό
φάκελο και χορηγούνται αντίγραφα µόνο εφόσον ο αιτών αποδείξει ειδικό έννοµο συµφέρον.
6. Έχουν πρόσβαση, οι ίδιοι ή διά των πληρεξουσίων
δικηγόρων ή εξουσιοδοτηµένων συµβούλων τους, σε
πληροφορίες που παρέχουν εµπειρογνώµονες επί ειδικών ζητηµάτων, όπως ιατρικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών, γλωσσολογικών ή ζητηµάτων που άπτονται ιδίως
των ανηλίκων ή του φύλου.
7. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της
αίτησης διεθνούς προστασίας, οι αρµόδιες κατά τον νόµο αρχές αναγνωρίζουν και θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής αιτούντων µε την επίδειξη του δελτίου. Στις περιπτώσεις κράτησης, παραµονής σε εγκαταστάσεις της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 90 του παρόντος, οι αρµόδιες κατά
τον νόµο αρχές αναγνωρίζουν και βεβαιώνουν την υπογραφή των αιτούντων βάσει των στοιχείων που έχουν
δηλώσει.
Άρθρο 70
Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
1. Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) µηνών και ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.
2. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου,
µπορεί να µειώνεται η διάρκεια ισχύος των δελτίων αιτούντων από συγκεκριµένη χώρα καταγωγής, λαµβανοµένης υπόψη της αναµενόµενης διάρκειας έκδοσης απόφασης σε Α΄ βαθµό και εφόσον από τα επίσηµα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει ότι το ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αιτούντες από
τη συγκεκριµένη χώρα, κατά τα δύο προηγούµενα τρίµηνα, είναι χαµηλότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%). Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια του δελτίου δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών.
3. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής περιορίζεται η διάρκεια ισχύος του δελτίου συγκεκριµένου αιτούντος, όταν επίκειται άµεσα η επίδοση απόφασης ή όταν εκκρεµεί µεταφορά στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 604/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Στην
περίπτωση αυτή η διάρκεια του δελτίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών.
4. Με απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας αρχής παραλαβής περιορίζεται η διάρκεια ισχύος του δελτίου συγκεκριµένου αιτούντος ανάλογα µε την διαδικασία εξέτασης της αίτησής του. Ειδικότερα στην περίπτωση:
(α) αιτήσεων που εξετάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7
του άρθρου 83 του παρόντος, η διάρκεια του δελτίου δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) ηµερών,
(β) αιτήσεων που εξετάζονται κατά προτεραιότητα
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του
άρθρου 83, αιτήσεων που εξετάζονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 83 (ταχύρρυθµη διαδικασία),
και αιτήσεων που εξετάζονται σύµφωνα µε το άρθρο 84
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(απαράδεκτες), η διάρκεια του δελτίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών,
(γ) αιτήσεων που εξετάζονται µε τη διαδικασία στα σύνορα, η διάρκεια του δελτίου δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ηµερών.
5. (α) Η επίδοση στον αιτούντα της απορριπτικής απόφασης επί της αίτησής του, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη παύση ισχύος του δελτίου. Κατά της απορριπτικής
απόφασης ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών σύµφωνα µε το άρθρο 92 του παρόντος, νοµιµοποιώντας προς
τούτο πληρεξούσιο δικηγόρο.
(β) Στην περίπτωση που ο αιτών κρατείται ή βρίσκεται
σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή εφόσον η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί, σύµφωνα µε το
άρθρο 90 του παρόντος, το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία χορηγείται µετά την άρση της κράτησης, ή το πέρας των διαδικασιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή αφού επιτραπεί η είσοδος στο έδαφος της Χώρας σύµφωνα µε το άρθρο 90 παράγραφος 2 του παρόντος,
(γ) Αν κατά την άρση της κράτησης, ο αιτών δεν εφοδιαστεί µε δελτίο, διότι, δεν έχει λάβει χώρα η πλήρης
καταγραφή, εφαρµόζεται η παράγραφος 7 του άρθρου
65 του παρόντος.
6. Αν ο αιτών δεν εµφανιστεί για να ανανεώσει το δελτίο το αργότερο κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά
τη λήξη του, τούτο παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Κατ’ εξαίρεση, αναστέλλεται η λήξη της προθεσµίας αυτής, σε
περίπτωση συνδροµής ανωτέρας βίας, εξαιτίας της οποίας καθίσταται αδύνατη η ανανέωσή του, η δε αναστολή
αυτή διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που διαρκεί η
ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές χρειάζεται να γίνεται επίκληση, από τον αιτούντα κατά τρόπον ορισµένο,
των περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυµα, που κατέστησε αδύνατη την εµπρόθεσµη
ανανέωση του δελτίου, πρέπει δε ο ισχυρισµός να αποδεικνύεται αµέσως µε έγγραφα στοιχεία.
7. Οι Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ηλεκτρονικό σύστηµα ασύλου για οποιαδήποτε γεγονός επηρέασε την απρόσκοπτη λειτουργία
τους µε ειδική επισηµείωση σε αυτό. Τυχόν δυσλειτουργίες του ανωτέρω συστήµατος, δεν µπορούν να αποβούν σε βάρος των αιτούντων. Η ισχύς των δελτίων, που
λήγουν κατά τη διάρκεια αυτής της δυσλειτουργίας, παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρόνο αυτή διήρκησε. Ισχυρισµοί του αιτούντος, που αφορούν τη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος ασύλου αποδεικνύονται µε τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης της Υπηρεσίας
Ασύλου.
8. Σε περίπτωση µη ανανέωσης του δελτίου κατά την
επόµενη εργάσιµη, µετά τη λήξη του, ηµέρα η αίτηση
διεθνούς προστασίας ή η προσφυγή εξετάζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του παρόντος.
Άρθρο 71
(Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Παροχή πληροφοριών - Νοµική εκπροσώπηση
και συνδροµή
1. Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να συµβουλεύονται µε
δαπάνη τους, δικηγόρο ή άλλο σύµβουλο σε θέµατα
σχετικά µε την αίτησή τους. Εφόσον, ειδικές διατάξεις
δεν ορίζουν διαφορετικά για συγκεκριµένες πράξεις, η

πληρεξουσιότητα προς δικηγόρο για την εκπροσώπηση
των αιτούντων ενώπιον των αρχών του παρόντος Μέρους ή η εξουσιοδότηση προς σύµβουλο ή άλλα πρόσωπα, πρέπει να είναι επίκαιρη και παρέχεται µε ιδιωτικό
έγγραφο, όπου απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής του αιτούντος, η οποία µπορεί να γίνει και µε
την επίδειξη του δελτίου αιτήσαντος ασύλου από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης
κατατίθεται σε πρωτότυπο στις αρµόδιες αρχές.
2. Στους αιτούντες παρέχονται, στο πλαίσιο των διαδικασιών του Κεφαλαίου Γ΄, δωρεάν νοµικές πληροφορίες
και πληροφορίες για τη διαδικασία, σχετικά µε την υπόθεσή τους. Πέραν της παροχής πληροφόρησης του
προηγούµενου εδαφίου, σε περίπτωση απόφασης µε την
οποία δεν χορηγείται προσφυγικό καθεστώς σε πρώτο
βαθµό, στους αιτούντες παρέχεται, κατόπιν αιτήµατος,
εξειδικευµένη ενηµέρωση σχετικά µε το σκεπτικό της απόφασης και τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατ’
αυτής. Η πληροφόρηση και ενηµέρωση των προηγούµενων εδαφίων µπορεί να παρέχονται από πιστοποιηµένες
οργανώσεις.
3. Στους αιτούντες παρέχεται, κατόπιν αιτήµατος
τους, δωρεάν νοµική συνδροµή στις διαδικασίες ενώπιον
της Αρχής Προσφυγών µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υπουργικής Απόφασης της παραγράφου 8 του
άρθρου 7 του ν.4375/2016. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αιτούντες είναι δυνατόν να λαµβάνουν δωρεάν νοµική βοήθεια, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α΄ 24),
οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. Η δωρεάν νοµική
συνδροµή και βοήθεια παρέχονται σε αιτούντες οι οποίοι
βρίσκονται αποδεδειγµένα στο έδαφος της χώρας.
4. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που εκπροσωπούν αιτούντες κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του φακέλου
τους, βάσει των οποίων λαµβάνεται ή θα ληφθεί η απόφαση, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου
71 και υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω πληροφορίες
δεν σχετίζονται µε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας.Άλλοι
εξουσιοδοτηµένοι σύµβουλοι ή πρόσωπα κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, που παρέχουν
συνδροµή σε αιτούντες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία
του φακέλου τους, υπό τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον αυτά σχετίζονται µε την παρεχόµενη συνδροµή. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Αρχής
Παραλαβής, µετά από αιτιολογηµένη πράξη του, απαγορεύει τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή της πηγής αυτών, εφόσον πρόκειται για διαβαθµισµένες πληροφορίες
που σχετίζονται µε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας, ενώ,
δύναται, µετά από αιτιολογηµένη πράξη του, να απαγορεύει τη γνωστοποίησή τους, εφόσον η αποκάλυψή τους
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, την
ασφάλεια των οργανισµών ή των προσώπων που παρέχουν τις πληροφορίες ή την ασφάλεια των προσώπων,
τα οποία αφορούν οι πληροφορίες ή εάν θίγονται οι έρευνες σχετικά µε την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας από τις αρµόδιες Αρχές των κρατών - µελών
ή οι διεθνείς σχέσεις των κρατών - µελών. Η παραπάνω
απαγόρευση δεν θα πρέπει να περιορίζει δυσανάλογα το
δικαίωµα του αιτούντος σε εκπροσώπηση, νοµική συµπαράσταση και υπεράσπιση. Η πρόσβαση στις εν λόγω απόρρητες πληροφορίες ή πηγές είναι δυνατή από την
Αρχή Προσφυγών, στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγής και
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από το Δικαστήριο, το οποίο είναι αρµόδιο για την εξέταση της προβλεπόµενης στο άρθρο 108 του παρόντος
αίτησης ακυρώσεως.
5. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι εξουσιοδοτηµένοι
σύµβουλοι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, έχουν
πρόσβαση σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπό τους ειδικούς όρους
του Γενικού Κανονισµού λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Επιτρέπεται επίσης η πρόσβασή τους σε χώρους κράτησης και ζώνες διέλευσης,
για να επικοινωνούν µε τους αιτούντες, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Η δυνατότητα πρόσβασης των ως άνω προσώπων στους χώρους αυτούς περιορίζεται όταν
αυτό κρίνεται αντικειµενικά απαραίτητο από τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές για την ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή
τη διοικητική διαχείριση του εν λόγω χώρου ή την ασφάλεια των αιτούντων, υπό τον όρο ότι δεν περιορίζεται ούτε παρακωλύεται το δικαίωµα του αιτούντος σε εκπροσώπηση και νοµική συµπαράσταση, ιδίως όταν η πρόσβαση των δικηγόρων και συµβούλων περιορίζεται υπερβολικά ή καθίσταται αδύνατη. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι
και οι εξουσιοδοτηµένοι σύµβουλοι κατά την παράγραφο
1, µπορούν να επικοινωνούν µε τηλεδιάσκεψη µε τους
αιτούντες σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο υπό συνθήκες
που εξασφαλίζουν την απαιτούµενη εµπιστευτικότητα.
6. Πληρεξούσιοι δικηγόροι ή άλλοι εξουσιοδοτηµένοι
σύµβουλοι κατά την παράγραφο 1, δικαιούνται να παρέχουν κάθε νόµιµη συνδροµή στον αιτούντα σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας. Οι αιτούντες δικαιούνται να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη µε τον δικηγόρο
που τους εκπροσωπεί ή τον σύµβουλο, που τους παρέχει
συνδροµή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος. Η συνέντευξη διεξάγεται παρά την απουσία δικηγόρου ή συµβούλου, εκτός αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας στο
πρόσωπο του δικηγόρου, όπως σοβαρή ασθένεια, που αποδεικνύεται µε δηµόσια έγγραφα αµέσως και εφόσον
κριθεί ότι η απουσία αυτή συνιστά σπουδαίο λόγο αναβολής.
7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι εξουσιοδοτηµένοι
σύµβουλοι κατά την παράγραφο 1, καθίστανται αυτοδικαίως και αντίκλητοι και όλες οι επιδόσεις σύµφωνα µε
το άρθρο 82 του παρόντος µπορούν να γίνουν προς αυτούς. Ειδικώς σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτηµένος
σύµβουλος ενεργεί για λογαριασµό οργάνωσης που
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αντίκλητος καθίσταται
αυτοδικαίως και η οργάνωση αυτή. Η ιδιότητα του αντικλίτου παύει µόνο µε έγγραφη δήλωση του αιτούντος µε
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δηµόσια
αρχή, η οποία προσκοµίζεται στην αρχή ενώπιον της οποίας κατατέθηκε η αίτηση ή η προσφυγή.

σχυρισµοί που ενδεχοµένως υποδηλώνουν διώξεις ή σοβαρή βλάβη που υπέστη κατά το παρελθόν. Οι εξετάσειςδιαγνώσεις του προηγούµενου εδαφίου πραγµατοποιούνται δωρεάν από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό
ανάλογης ειδικότητας και τα αποτελέσµατα ή οι γνωµατεύσεις, υποβάλλονται στις αρµόδιες Αρχές το συντοµότερο δυνατό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτούντες ενηµερώνονται ότι µπορούν µε δική τους πρωτοβουλία και
δικά τους έξοδα να µεριµνήσουν για εξέταση και διάγνωση στις περιπτώσεις ενδείξεων, που ενδεχοµένως υποδηλώνουν δίωξη ή σοβαρή βλάβη.
2. Στα αποτελέσµατα των ιατρικών εξετάσεων ή στις
γνωµατεύσεις, πρέπει να αναφέρονται οι παθήσεις από
τις οποίες πάσχει ο αιτών και να περιλαµβάνεται ειδικώς
αιτιολογηµένη κρίση για το ποσοστό ανατοµοφυσιολογικής βλάβης, που προκαλείται από τις παθήσεις αυτές κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια, οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 αρµόδιες Αρχές, µε βάση τα
προαναφερόµενα αποτελέσµατα και γνωµατεύσεις, περί
της φύσης και έκτασης των παθήσεων, τα προσκοµιζόµενα ιατρικά έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία της αίτησης,
µετά από ελεύθερη εκτίµηση αυτών, αποφαίνονται αιτιολογηµένα, αν πιθανολογούνται ως βάσιµοι οι ισχυρισµοί
του αιτούντος περί δίωξης ή σοβαρής βλάβης.
3. Εφόσον ο αιτών βρίσκεται στο στάδιο της Υποδοχής
και Ταυτοποίησης ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 90
του παρόντος, οι Αρχές Παραλαβής ή οι Αρχές Απόφασης, και ιδίως τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιµάκια Ασύλου, µπορούν να παραπέµπουν τον
αιτούντα σε ιατρούς Δηµόσιων Νοσοκοµείων και Θεραπευτηρίων ή Δηµόσιων Δοµών Ψυχικής Υγείας ή άλλους
ειδικώς συµβεβληµένους ιατρούς ή στο Κλιµάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την εκτίµηση της
ευαλωτότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής και ψυχοκοινωνικής εκτίµησης, το Κλιµάκιο, µε έγγραφη εισήγησή του ειδικά αιτιολογηµένη κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, ενηµερώνει τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Η εισήγηση κοινοποιείται και στον Διοικητή του Κέντρου. Η
εκτίµηση αυτή έχει ως µόνη συνέπεια την άµεση κάλυψη
των ιδιαίτερων αναγκών υποδοχής των αιτούντων, καθώς την παροχή στα πρόσωπα αυτά ιδιαίτερων διαδικαστικών εγγυήσεων.

Άρθρο 72
(Άρθρο 18 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ιατρική Εξέταση

1. Η Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες:
α. Έχει πρόσβαση στις περιφερειακές υπηρεσίες της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε χώρους κράτησης και σωφρονιστικά ιδρύµατα, καθώς επίσης και σε
ζώνες διέλευσης αερολιµένων ή λιµένων, όπου κρατούνται ή διαµένουν αιτούντες διεθνούς προστασίας. Για τη
διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας των αιτούντων µε τους ανωτέρω εκπροσώπους, διατίθεται κατάλληλος χώρος από την Αρµόδια Αρχή, που δέχεται την αίτηση ή στην οποία κρατούνται οι αιτούντες.
β. Έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τις ατοµικές
αιτήσεις διεθνούς προστασίας, για την πρόοδο της διαδι-

1. Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής του, οι Αρχές
Παραλαβής ή οι Αρχές Απόφασης, µπορούν να παραπέµπουν τον αιτούντα σε ιατρική εξέταση ή/και ψυχοκοινωνική διάγνωσή του σε ιατρούς Δηµόσιων Νοσοκοµείων
και Θεραπευτηρίων ή Δηµόσιων Δοµών Ψυχικής Υγείας
ή άλλους ειδικώς συµβεβληµένους µε το Ελληνικό Δηµόσιο ιδιώτες ιατρούς ή στο Κλιµάκιο Ιατρικού Ελέγχου
και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης όταν ανακύπτουν ενδείξεις ή ι-

Άρθρο 73
(Άρθρο 29 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ο ρόλος της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες
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κασίας και τις αποφάσεις που λαµβάνονται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών συµφωνεί.
γ. Παρουσιάζει τις απόψεις της κατά την άσκηση των
δραστηριοτήτων της, βάσει του άρθρου 35 της Σύµβασης
της Γενεύης, ενώπιον των Αρµοδίων Αρχών, σχετικά µε
τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται σε οργανώσεις οι οποίες ενεργούν για λογαριασµό της Ύπατης Αρµοστείας
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα βάσει συµφωνίας µε τις αρµόδιες κρατικές
Αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 74
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης
1. Οι αιτήσεις δεν απορρίπτονται, αποκλειστικά και µόνο για τον λόγο ότι δεν υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατόν.
2. Όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας εξετάζονται
αρχικά ως προς την υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα και, εφόσον δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, εξετάζονται ως προς την υπαγωγή σε καθεστώς
επικουρικής προστασίας.
3. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, λαµβάνονται σε ατοµική βάση, µετά από εµπεριστατωµένη, αντικειµενική και αµερόληπτη εξέταση. Για
τον σκοπό αυτό η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου:
α. Αναζητεί, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί συγκεκριµένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική,
κοινωνική, οικονοµική, καθώς και τη γενική κατάσταση
που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αιτούντων
(χώρες καταγωγής, χώρες προηγούµενης συνήθους διαµονής, χώρες µέσω των οποίων διήλθαν κ.λπ.). Για τον
σκοπό αυτόν λαµβάνει συγκεκριµένες και ακριβείς πληροφορίες από διάφορες πηγές, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, η Ύπατη Αρµοστεία
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, άλλες συναρµόδιες Αρχές ή αντίστοιχες αρχές κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες αρχές ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανώσεις ανθρώπινων δικαιωµάτων.
Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης.
β. Μεριµνά, ώστε το προσωπικό που εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις ή εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων, να γνωρίζει την εθνική και διεθνή νοµοθεσία και τη
νοµολογία περί διεθνούς προστασίας. Προς τούτο, οργανώνει την εκπαίδευση και φροντίζει για τη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού. Επίσης µεριµνά, ώστε το
προσωπικό να µπορεί να συµβουλεύεται, όταν είναι αναγκαίο, εµπειρογνώµονες επί ειδικών ζητηµάτων όπως ιατρικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών, γλωσσολογικών ή
ζητηµάτων που άπτονται ιδίως των ανήλικων ή του φύλου. Περαιτέρω, η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διοργανώνει σεµινάρια εκπαίδευσης αυτοτελώς ή/και σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο, την Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών

Διοικητικών Δικαστηρίων, την Ύπατη Αρµοστεία του
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους εκπαιδευτικούς
φορείς.
Άρθρο 75
(Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων
1. Οι αρµόδιες Αρχές, όταν υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, ενεργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τον διορισµό επιτρόπου του ανήλικου. Ο ανήλικος ενηµερώνεται αµέσως για το πρόσωπο
του επιτρόπου. Ο επίτροπος εκπροσωπεί τον ανήλικο,
µεριµνά για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του στο
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και για την εξασφάλιση κατάλληλης νοµικής συνδροµής και εκπροσώπησής του, ενώπιον των αρµοδίων Αρχών. Ο επίτροπος ή
ασκών τη σχετική πράξη επιτροπείας, µεριµνά για την έγκαιρη και προσήκουσα ενηµέρωση του ασυνόδευτου ανηλίκου, ιδίως για τη σηµασία και τις πιθανές συνέπειες
της προσωπικής συνέντευξης, καθώς και για τον τρόπο
µε τον οποίο πρέπει να προετοιµαστεί για αυτή. Ο επίτροπος ή ο ασκών τη σχετική πράξη επιτροπείας, καλείται και δύναται να παρίσταται στην προσωπική συνέντευξη του ανήλικου και να υποβάλλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις προς διευκόλυνση της διαδικασίας. Κατά τη
διενέργεια προσωπικής συνέντευξης, µπορεί να κριθεί απαραίτητη η παρουσία του ασυνόδευτου ανήλικου, παρά
την παρουσία του επιτρόπου ή του ασκούντος σχετική
πράξη επιτροπείας. Εφόσον ο επίτροπος ή ασκών τη
σχετική πράξη επιτροπείας είναι δικηγόρος, ο αιτών δεν
µπορεί να επωφεληθεί δωρεάν νοµικής συνδροµής, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 71.
2. Οι χειριστές που διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις µε ασυνόδευτο ανήλικο και λαµβάνουν τις σχετικές
αποφάσεις, πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις
σχετικά µε τις ειδικές ανάγκες των ανήλικων και να διενεργούν µε τέτοιον τρόπο τη συνέντευξη, ώστε να είναι
απόλυτα αντιληπτή από τον αιτούντα, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ηλικία του.
3. Οι Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής µπορούν, σε περίπτωση αµφιβολίας, να παραπέµπουν τους ασυνόδευτους ανήλικους σε διαδικασίες διαπίστωσης ανηλικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αριθµ. 1982/16.2.2016 (Β΄ 335). Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η παραποµπή στη διαδικασία για προσδιορισµό της ηλικίας και καθ’ όλη τη
διάρκειά της, λαµβάνεται µέριµνα για τον σεβασµό τον ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που οφείλονται ιδίως στο
φύλο και σε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα ώστε:
α. Να έχει οριστεί επίτροπος του ανήλικου, ο οποίος
θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
προστασία των δικαιωµάτων και τη διασφάλιση του βέλτιστου συµφέροντος του ανήλικου καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας προσδιορισµού της ηλικίας.
β. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενηµερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους και σε γλώσσα την οποία κατανοούν, για τη δυνατότητα και τις διαδικασίες
προσδιορισµού της ηλικίας τους, για τις µεθόδους που ε-

30
φαρµόζονται, τις ενδεχόµενες συνέπειες των αποτελεσµάτων της ως άνω διαδικασίας στην εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, καθώς και τις συνέπειες της
άρνησής τους να υποβληθούν στη διαδικασία αυτή.
γ. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή οι επίτροποί τους να συναινούν στη διενέργεια της διαδικασίας για τον προσδιορισµό της ηλικίας των συγκεκριµένων ανήλικων.
δ. Απόφαση απόρριψης της αίτησης ασυνόδευτου ανήλικου, που αρνήθηκε να υποβληθεί σε διαδικασία προσδιορισµού της ηλικίας, να µη βασίζεται µόνο στην άρνηση αυτή.
ε. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισµού της ηλικίας, το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι
ανήλικο να έχει ανάλογη µεταχείριση ως ανήλικο.
4. Εφόσον, από τη διαδικασία για τον προσδιορισµό
της ηλικίας, δεν προκύψει µε ασφάλεια ότι ο αιτών είναι
ενήλικος, αυτός αντιµετωπίζεται ως ανήλικος.
5. Το γεγονός ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση, δεν εµποδίζει τις
Αρχές Απόφασης να λαµβάνουν απόφαση επί της αίτησης.
6. Η διασφάλιση του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
7. Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων ηλικίας κάτω των
δεκαπέντε (15) ετών, καθώς και ανηλίκων που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων, βασανισµού, βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας εξετάζονται πάντα µε την κανονική διαδικασία.
Άρθρο 76
(Άρθρο 30 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Τήρηση εµπιστευτικότητας
Για τον σκοπό της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όλες οι αρµόδιες Αρχές οφείλουν:
α. Να µην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες, που αφορούν ατοµικές αιτήσεις ή το γεγονός ότι έχει υποβληθεί
αίτηση στους φερόµενους ως φορείς της δίωξης ή της
πρόκλησης σοβαρής βλάβης.
β. Να µην ζητούν πληροφορίες από τους φερόµενους
ως φορείς της δίωξης ή της πρόκλησης σοβαρής βλάβης
κατά τρόπον που θα είχε ως αποτέλεσµα να αποκαλυφθεί άµεσα ή έµµεσα το γεγονός ότι, ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητά του και των εξαρτώµενων από αυτόν προσώπων ή την ελευθερία και την ασφάλεια των µελών της οικογένειάς του, που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής.
Άρθρο 77
(Άρθρα 14 έως 17 και 34 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Προσωπική συνέντευξη
1. Πριν τη λήψη απόφασης, η Αποφαινόµενη Αρχή διενεργεί προσωπική συνέντευξη του αιτούντος, ο οποίος
καλείται σε αυτήν κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 82 του
παρόντος. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων
του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του άρθρου 88 του παρόντος, σε περίπτωση που από τον διοικητικό φάκελο
της αίτησης διεθνούς προστασίας προκύπτουν ενδείξεις
ότι η αίτηση εµπίπτει στις περιπτώσεις απαράδεκτων αι-

τήσεων του άρθρου 84 του παρόντος, η συνέντευξη µπορεί να περιοριστεί στη διαπίστωση της συνδροµής των
προϋποθέσεων εφαρµογής της διάταξης αυτής και να
δοθεί η ευκαιρία στον αιτούντα να εκφραστεί σχετικά.
Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται συνέντευξη επί του παραδεκτού σε περιπτώσεις µεταγενέστερων αιτήσεων κατά
το άρθρο 89 παράγραφος 2 του παρόντος. Σε περίπτωση
που, µετά την πραγµατοποίηση της συνέντευξης, η Αποφαινόµενη Αρχή κρίνει απαραίτητη τη διερεύνηση της
ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας, πραγµατοποιείται σχετική συµπληρωµατική συνέντευξη. Η προσωπική συνέντευξη για το παραδεκτό της αίτησης διεθνούς
προστασίας µπορεί να διενεργείται από προσωπικό της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ή σε
ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει λάβει εκ των προτέρων την απαραίτητη βασική κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το
κεκτηµένο της Ένωσης για το άσυλο και τις τεχνικές της
συνέντευξης.
2. Η συνέντευξη διενεργείται από αρµόδιο υπάλληλο
της Αρχής Παραλαβής (χειριστή), ο οποίος διαθέτει τα
κατάλληλα προσόντα και ο οποίος λαµβάνει και εκδίδει
την απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας Ο εσωτερικός κανονισµός της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζει τη
διαδικασία ορισµού του αρµόδιου υπαλλήλου (χειριστή)
από τον Προϊστάµενο του κάθε Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου και Αυτοτελούς Κλιµακίου Ασύλου. Κατ’ εξαίρεση όταν εξαιτίας µαζικών αφίξεων υποβάλλονται ταυτόχρονες αιτήσεις διεθνούς προστασίας από µεγάλο αριθµό υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, η προσωπική
συνέντευξη επί της ουσίας της αίτησης, δύναται να διενεργείται προσωρινά από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υποστήριξης για το Άσυλο ή άλλων αρχών. Το προσωπικό
αυτό πρέπει να έχει λάβει εκ των προτέρων σχετική κατάρτιση, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναγράφονται στο άρθρο 6 παράγραφο 4 στοιχεία (α) έως (ε)
του Κανονισµού (ΕΕ) αρίθµ. 439/2010 και να διαθέτει επίσης γενική γνώση των προβληµάτων, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα του αιτούντος για συνέντευξη, όπως ενδείξεις ότι ο αιτών µπορεί
να έχει υποστεί βασανισµό κατά το παρελθόν.
3. Η συνέντευξη διενεργείται µε τη συνδροµή διερµηνέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 69 του παρόντος, ικανού να εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία,
προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να επιβεβαιώσει όσα αναφέρει στην αίτησή του και να µπορέσει να εκθέσει µε
πληρότητα τους λόγους που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του ή προηγούµενης συνήθους διαµονής του, όταν πρόκειται για ανιθαγενή, ζητώντας προστασία, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί ή δεν επιθυµεί να επιστρέψει σε αυτήν
και προκειµένου να δώσει εξηγήσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά, το προσωπικό του ιστορικό, συµπεριλαµβανοµένου
του ιστορικού των οικείων συγγενών του, την ταυτότητα, την ηλικία του, την ιθαγένεια, τη χώρα και τον τόπο
προηγούµενης διαµονής του, τυχόν προηγούµενες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, τα δροµολόγια που ακολούθησε για να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.
4. Κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης η
Αποφαινόµενη Αρχή παραχωρεί στον αιτούντα κατάλληλη ευκαιρία για να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαιτού-
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νται για την κατά το δυνατόν πλήρη τεκµηρίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Στον αιτούντα δίνεται η ευκαιρία να παράσχει εξηγήσεις σχετικά µε τα στοιχεία
που ενδεχοµένως λείπουν και/ή σχετικά µε τυχόν ασυνέπειες ή αντιφάσεις στο πλαίσιο των δηλώσεών του.
Πριν από την πρώτη συνέντευξη, εφόσον αυτή έχει ορισθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης, χορηγείται στον αιτούντα, εφόσον ανήκει στην
κατηγορία των ευάλωτων προσώπων, σύµφωνα µε το
άρθρο 58 του παρόντος, εύλογος χρόνος προκειµένου
να προετοιµασθεί κατάλληλα και να συµβουλευθεί νοµικό ή άλλο σύµβουλο για να τον επικουρεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο εύλογος χρόνος καθορίζεται από
την αρµόδια Αρχή Παραλαβής και δεν δύναται να υπερβεί τις τρείς (3) ηµέρες. Εφόσον η συνέντευξη έχει
προσδιοριστεί σε χρόνο απώτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, δεν χορηγείται εύλογος χρόνος προετοιµασίας. Σε
περίπτωση αναβολής της συνέντευξης δεν χορηγείται
εκ νέου χρόνος προετοιµασίας.
5. Όταν η συνέντευξη αφορά γυναίκα, λαµβάνεται ειδική µέριµνα, ώστε να διεξάγεται από γυναίκα χειρίστρια, παρουσία γυναίκας διερµηνέα, εφόσον αυτό ζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αιτών έχει εκφράσει
προτίµηση σχετικά µε το φύλο του χειριστή ή του διερµηνέα σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας, λαµβάνεται ειδική προς τούτο µέριµνα. Σε περίπτωση που αυτό
δεν καθίσταται δυνατό, γίνεται µνεία των σχετικών λόγων στην έκθεση ή πρακτικό της συνέντευξης.
6. Για κάθε ενήλικο µέλος της οικογένειας διεξάγεται
ξεχωριστή προσωπική συνέντευξη. Για τους ανήλικους,
διεξάγεται προσωπική συνέντευξη λαµβανοµένης υπόψη της ωριµότητάς τους και των ψυχολογικών συνεπειών των τραυµατικών βιωµάτων τους.
7. Η προσωπική συνέντευξη µπορεί να παραλειφθεί όταν η Αποφαινόµενη Αρχή κρίνει ότι, µε βάση τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, δύναται να αναγνωρίσει τον
αιτούντα ως πρόσφυγα ή όταν δεν είναι αντικειµενικά
δυνατή, ιδίως όταν ο αιτών δεν είναι σε θέση λόγω της
µικρής του ηλικίας ή για λόγους που οφείλονται σε µόνιµες καταστάσεις ανεξάρτητες από τη θέλησή του, να
συµµετάσχει στη συνέντευξη. Η αδυναµία στην τελευταία περίπτωση πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση ιατρού ανάλογης ειδικότητας. Αν κατά τη διενέργεια της
προσωπικής συνέντευξης ο αιτών αδυνατεί να συνεχίσει
για λόγους που τον αφορούν, η συνέντευξη περατώνεται. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται η δυνατότητα στον
αιτούντα να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του και να υποβάλει, εφόσον επιθυµεί, συµπληρωµατικά στοιχεία, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών.
8. Η προσωπική συνέντευξη αναβάλλεται µόνο εφόσον απουσιάζει ο διερµηνέας και δεν καθίσταται δυνατή
η επικοινωνία µε τον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή η
συνέντευξη επαναπροσδιορίζεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
9. Η παράλειψη προσωπικής συνέντευξης κατά τις
προηγούµενες παραγράφους δεν επιδρά δυσµενώς στην
απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, ούτε εµποδίζει την Αποφαινόµενη Αρχή να λαµβάνει απόφαση
επί της αίτησης. Σε περίπτωση παράλειψης της συνέντευξης, στην απόφασή επί της αίτησης διεθνούς προστασίας περιλαµβάνεται αιτιολογία αυτής της παράλειψης.

10. Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται χωρίς την παρουσία των µελών της οικογένειας του αιτούντος, εκτός
εάν ο χειριστής κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη.
11. Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται υπό συνθήκες
που εξασφαλίζουν την απαιτούµενη εµπιστευτικότητα.
12. Κατά την προσωπική συνέντευξη λαµβάνονται τα
κατάλληλα µέτρα που εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή της
σε συνθήκες που επιτρέπουν στον αιτούντα να παρουσιάσει διεξοδικά τους λόγους της αίτησής του. Για τον
σκοπό αυτόν:
α. O κάθε χειριστής διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα
για να συνεκτιµήσει τις προσωπικές ή γενικές συνθήκες
που αφορούν την αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των
πολιτισµικών καταβολών του αιτούντος. Ειδικότερα, οι
χειριστές επιµορφώνονται, ιδίως για τις ειδικές ανάγκες
των γυναικών, των παιδιών και των θυµάτων βίας και βασανιστηρίων,
β. ο διερµηνέας που επιλέγεται είναι ικανός να εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών,
γ. το πρόσωπο που διενεργεί την συνέντευξη να µην
φορά στρατιωτική στολή ή στολή επιβολής του νόµου.
13. Η συνέντευξη ηχογραφείται, ενώ για κάθε συνέντευξη συντάσσεται έκθεση στην οποία περιλαµβάνονται οι βασικοί ισχυρισµοί του αιτούντος διεθνή προστασία και όλα τα ουσιώδη στοιχεία της. Εάν δεν είναι δυνατή η αποµαγνητοφώνηση της συνέντευξης, τηρείται
πλήρες πρακτικό. Ο αιτών καλείται στο τέλος της συνέντευξης να επιβεβαιώσει ότι δεν επιθυµεί να προσθέσει
οτιδήποτε άλλο, ενώ δεν υπογράφει την έκθεση ή το
πρακτικό. Η ηχητική καταγραφή συνοδεύει την έκθεση ή
το πρακτικό και αποθηκεύεται µε µέριµνα της Αποφαινόµενης Αρχής. Συνεντεύξεις που πραγµατοποιούνται µε
τηλεδιάσκεψη καταγράφονται ηχητικά υποχρεωτικά.
14. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ηχητική καταγραφή, τηρείται πλήρες πρακτικό της συνέντευξης. Ο αιτών καλείται να βεβαιώσει την ακρίβεια του περιεχοµένου του
πρακτικού, υπογράφοντας µε τη συνδροµή διερµηνέα, εφόσον παρίσταται, που επίσης υπογράφει. Σε περίπτωση
που ο αιτών αρνείται να επιβεβαιώσει το περιεχόµενο
του πρακτικού, οι λόγοι άρνησης καταχωρίζονται σε αυτό. Η άρνηση του αιτούντος να βεβαιώσει το περιεχόµενο του πρακτικού δεν εµποδίζει την Αποφαινόµενη Αρχή
να λάβει απόφαση επί της αίτησής του.
15. Ο αιτών δικαιούται να λαµβάνει οποτεδήποτε αντίγραφο του πρακτικού ή της έκθεσης και της ηχητικής καταγραφής.
16. Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις τηρούνται και κατά τη διαδικασία συζήτησης των προσφυγών ενώπιον
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και σε
κάθε συµπληρωµατική συνέντευξη ή ακρόαση.
17. Ο εσωτερικός κανονισµός της Υπηρεσίας Ασύλου
δύναται να ορίζει λεπτοµερέστερα τις τεχνικές διαδικασίες της διεξαγωγής και της ηχητικής καταγραφής της
συνέντευξης και τηλεδιάσκεψης.
Άρθρο 78
(Άρθρο 13 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Υποχρεώσεις των Αιτούντων
1. Οι αιτούντες υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις
αρµόδιες αρχές µε σκοπό την εξακρίβωση των στοιχείων
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της ταυτότητάς τους και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.
2. Οι αιτούντες υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις
αρµόδιες αρχές µε σκοπό την ταχεία εξέταση της αίτησής τους, σύµφωνα µε τις εγγυήσεις που προβλέπονται
στο Μέρος αυτό.
3. Οι αιτούντες υποχρεούνται να παρουσιάζονται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής αυτοπροσώπως, χωρίς καθυστέρηση προκειµένου να υποβάλουν αίτηση διεθνούς
προστασίας, καθώς και όποτε κληθούν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους, ενώπιον των αρµόδιων
αρχών. Αίτηση διεθνούς προστασίας, παραίτηση από αυτήν, προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης, µεταγενέστερη αίτηση και αίτηση για ανανέωση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία υποβάλλονται αυτοπροσώπως. Κατά την αυτοπρόσωπη παράστασή τους δύνανται
να συνεπικουρούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους
καθώς και από ειδικώς εξουσιοδοτηµένους συµβούλους
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 71. Η υποχρέωση για
αυτοπρόσωπη παράσταση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ή της προσφυγής δεν αναιρείται από την παρουσία των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο προσώπων. Κατ’ εξαίρεση ειδικώς για
τη συζήτηση των προσφυγών ενώπιον των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών ισχύουν τα ακόλουθα: (α) εφόσον οι αιτούντες διαµένουν σε Δοµές Υποδοχής ή Φιλοξενίας δεν έχουν υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης. Στις περιπτώσεις αυτές οι αιτούντες µπορούν είτε
να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους ή εξουσιοδοτηµένους συµβούλους ή άλλα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
72 είτε να αποστέλλεται στην Αρχή Προσφυγών µε κάθε
πρόσφορο τρόπο έως την προτεραία της συζήτησης της
υπόθεσης, βεβαίωση του Προϊσταµένου της Δοµής Υποδοχής ή Φιλοξενίας, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι αιτούντες διαµένουν πράγµατι κατά την ηµέρα της συζήτησης της προσφυγής τους σε αυτήν, (β) εφόσον στους
αιτούντες έχει υποβληθεί περιορισµός στην ελευθερία
κυκλοφορίας ή υποχρέωση διαµονής σε συγκεκριµένο
τόπο κατά το άρθρο 45, ο οποίος δεν βρίσκεται εκτός
της περιφέρειας Αττικής, οι αιτούντες δεν έχουν υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης. Στις περιπτώσεις
αυτές οι αιτούντες είτε µπορούν να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιους δικηγόρους ή εξουσιοδοτηµένους
συµβούλους ή άλλα πρόσωπα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72 είτε να αποστέλλεται στην Αρχή
Προσφυγών µε κάθε πρόσφορο τρόπο έως την προτεραία της συζήτησης της υπόθεσης βεβαίωση του οικείου
αστυνοµικού τµήµατος ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών της περιοχής όπου διαµένουν περί αυτοπρόσωπης παρουσίας τους κατά την ηµεροµηνία της συζήτησης στης προσφυγής τους. Σε περίπτωση µη περιέλευσης στην Αρχή Προσφυγών των βεβαιώσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α΄) και (β΄), τεκµαίρεται ότι
η προσφυγή υποβλήθηκε µόνο για να καθυστερήσει ή να
εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλο τρόπο αποµάκρυνσής του
και απορρίπτεται ως προφανώς αβάσιµη σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 88.
Σε περίπτωση συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας όπως
σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή σωµατική αναπηρία, ή ανυπέρβλητου κωλύµατος που κατέστησαν αδύνατη την αυ-

τοπρόσωπη παράσταση του αιτούντος, αναστέλλεται η
υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης καθ’ όλο το
χρονικό διάστηµα που διαρκεί η ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις αυτές ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει σχετική
αίτηση µε την οποία να επικαλείται κατά τρόπο ορισµένο, των περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυµα που κατέστησε αδύνατη την αυτοπρόσωπη παράστασή του, πρέπει δε ο ισχυρισµός να αποδεικνύεται αµέσως µε έγγραφα στοιχεία και µε ανάλογα
πιστοποιητικά ή βεβαίωση δηµόσιας υπηρεσίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η συνδροµή των ως άνω λόγων
ανωτέρας βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύµατος και υπό
την προϋπόθεση της αυτοπρόσωπης εµφάνισης του αιτούντος ενώπιον των αρµοδίων Αρχών, αίρονται οι συνέπειες της µη εµφάνισης κατά την παράγραφο αυτή.
4. Οι αιτούντες υποχρεούνται να παραδίδουν το ταξιδιωτικό έγγραφο και προσκοµίζουν οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο έχουν στην κατοχή τους και σχετίζεται µε την
εξέταση της αίτησης και των στοιχείων, που πιστοποιούν
την ταυτότητα των ιδίων και των µελών της οικογένειάς
τους, τη χώρα προέλευσης και τον τόπο καταγωγής
τους, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση. Στις
περιπτώσεις που παραδοθούν τα ανωτέρω έγγραφα συντάσσεται πρακτικό παράδοσης-παραλαβής, αντίγραφο
του οποίου χορηγείται στον αιτούντα. Η υποβολή και η
εξέταση της αίτησης χορήγησης διεθνούς προστασίας,
καθώς και η χορήγηση καθεστώτος δεν προϋποθέτουν
απαραιτήτως την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων.
5. Οι αιτούντες υποχρεούνται να ενηµερώνουν αµελλητί τις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής για τη διεύθυνση
κατοικίας ή διαµονής τους και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και για κάθε µεταβολή των ως άνω
στοιχείων.
6. Οι αιτούντες υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις
αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια κάθε νόµιµης έρευνας
σχετικά µε την αίτησή τους.
7. Οι αιτούντες υποχρεούνται να δέχονται σωµατική έρευνα και έρευνα των αντικειµένων που φέρουν και φωτογραφίζονται, ενώ, εφόσον είναι άνω των 14 ετών, δακτυλοσκοπούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η
σωµατική έρευνα διεξάγεται από πρόσωπο του ιδίου φύλου µε τον αιτούντα, τηρουµένων πλήρως των αρχών
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωµατικής και ψυχολογικής ακεραιότητας.
8. Για τις υποχρεώσεις αυτές και τα δικαιώµατά τους
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το άρθρο 69 του παρόντος ενηµερώνονται ειδικά οι αιτούντες, σε γλώσσα που
κατανοούν µε απλό και προσιτό τρόπο και συντάσσεται
προς τούτο σχετικό αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται
η γλώσσα επικοινωνίας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του άρθρου 69 του παρόντος.
9. Η παραβίαση του επιβαλλόµενου καθήκοντος συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές, όπως αυτό εξειδικεύεται µε τις προηγούµενες παραγράφους, ιδίως, η µη επικοινωνία µε τις αρχές και η µη συνεργασία προκειµένου
να διαπιστωθούν τα αναγκαία για την εξέταση της αίτησης στοιχεία, που συνεπάγεται την παρεµπόδιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξέτασης
της αίτησης διεθνούς προστασίας, συνεπάγεται την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας ή προσφυγής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του παρόντος.
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Άρθρο 79
Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων
1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων προκύπτουν
από το διαβατήριό τους, το δελτίο ταυτότητάς τους ή τη
ληξιαρχική πράξη γέννησής τους, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου µπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.
2. Σε περίπτωση έλλειψης των εγγράφων αυτών, τα
στοιχεία ταυτότητας καταγράφονται µε βάση τη σχετική
δήλωση του αιτούντος, κατά την καταγραφή της αίτησης
διεθνούς προστασίας.
3. Τα στοιχεία ταυτότητας δύναται να τροποποιηθούν
µε απόφαση Προϊσταµένου της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής µετά από σχετική αίτηση του αιτούντος διεθνή
προστασία, η οποία συνοδεύεται από πρωτότυπα έγγραφα της παραγράφου 1, εκτός αν η τροποποίηση αφορά
προφανείς γραφικές παραδροµές ή παραδροµές προφανώς οφειλόµενες στη µεταφορά άλλων αλφαβήτων στο
λατινικό αλφάβητο, οπότε αρκεί απλή αίτηση του ενδιαφερόµενου.
4. Κατ’ εξαίρεση, το στοιχείο της ιθαγένειας και του
τόπου γέννησης, µπορούν να τροποποιηθούν µε απόφαση του Προϊσταµένου της Αρχής Παραλαβής, µετά από
γνώµη του αρµόδιου χειριστή, εφόσον κατά τη συνέντευξη του άρθρου 77 του παρόντος, ο αιτών προβεί σε
σχετική δήλωση και θεµελιωθεί ότι τα στοιχεία αυτά έχουν καταγραφεί εσφαλµένα. Οµοίως, κατ’ εξαίρεση
µπορεί να τροποποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας εάν
κατά τη συνέντευξη προβληθούν βάσιµοι και σοβαροί
λόγοι για τους οποίους ο αιτών αρχικά δεν είχε δηλώσει
τα πραγµατικά του στοιχεία. Το έτος γέννησης τροποποιείται µετά από διενέργεια διαδικασίας προσδιορισµού
ηλικίας σύµφωνα µε το άρθρο 75 του παρόντος, εκτός
αν κατά τη συνέντευξη προκύψει ότι ο αιτών που έχει
καταγραφεί ως ενήλικος είναι προφανώς ανήλικος, οπότε αρκεί απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής µετά από γνώµη του αρµόδιου χειριστή.
5. Η διαδικασία τροποποίησης των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν συνιστά σε καµία περίπτωση: (α) λόγο καθυστέρησης της εξέτασης
της αίτησης ή της προσφυγής ή (β) λόγο αναβολής της
διεξαγωγής της συνέντευξης του αιτούντος.
6. Σε περίπτωση που η ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της παραγράφου 4, και σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
διαπιστωθεί κατά το στάδιο της συζήτησης της προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 97, η τροποποίηση γίνεται µε
την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών.
Στη συνέχεια ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Συντονισµού της Υπηρεσίας Ασύλου για να
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες. Η ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της παραγράφου 4, δεν συνιστά σε
καµία περίπτωση λόγο αναβολής ή αναποµπής στον
πρώτο βαθµό.
Άρθρο 80
(Άρθρο 27 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Παραίτηση από την αίτηση
Ο αιτών δύναται να παραιτηθεί από την αίτησή του,
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, µε την υποβολή

σχετικής έγγραφης δήλωσης, ενώπιον των αρµόδιων
Αρχών Παραλαβής και εφόσον παραδώσει το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Για τη βεβαίωση της παραίτησης, συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραίτησης, το οποίο αναφέρει τις συνέπειες της πράξης αυτής. Η παραίτηση γίνεται παρουσία διερµηνέα, ο οποίος επιβεβαιώνει
το ακριβές περιεχόµενο του πρακτικού, ενώ, ο αιτών ενηµερώνεται για τις συνέπειες της παραίτησης και για το
γεγονός ότι, οφείλει να εγκαταλείψει τη Χώρα, εφόσον
δεν είναι κάτοχος τίτλου διαµονής, παραλαµβάνει αντίγραφο του πρακτικού παραίτησης και η υπόθεση τίθεται
στο αρχείο από την αρµόδια Αρχή Παραλαβής. Αίτηση
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται µετά από παραίτηση εξετάζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µεταγενέστερων αιτήσεων κατά το άρθρο 89.
Άρθρο 81
(Άρθρο 28 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Σιωπηρή Ανάκληση
1. Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών
έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του, οι Αρχές Απόφασης απορρίπτουν την αίτηση ως αβάσιµη επί της ουσίας κατόπιν επαρκούς εξέτασης σύµφωνα µε το άρθρο
4 του παρόντος, µε βάση τα διαθέσιµα στην υπηρεσία
στοιχεία. Οι ως άνω πράξεις κοινοποιούνται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 82 του παρόντος.
2. Σιωπηρή ανάκληση θεωρείται ότι υπάρχει ιδίως όταν
διαπιστώνεται ότι ο αιτών:
α. δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήµατα για παροχή πληροφοριών µε ουσιώδη σηµασία για την αίτησή του κατά το
άρθρο 4 του παρόντος νόµου, εκτός αν αποδείξει εντός
δέκα (10) ηµερών ότι αυτό οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο
3 του άρθρου 78 του παρόντος νόµου,ή
β. δεν παρέστη στην προσωπική συνέντευξη ή σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 77 και 97 του παρόντος, παρότι κλήθηκε νόµιµα ή
γ. διέφυγε από τον χώρο όπου βρισκόταν υπό κράτηση
ή δεν συµµορφώθηκε µε τα επιβληθέντα εναλλακτικά
µέτρα, ή
δ. αναχώρησε από τον χώρο όπου διέµενε, χωρίς να
ζητήσει άδεια ή να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές εφόσον είχε προς τούτο υποχρέωση ή εγκατέλειψε τη Χώρα
χωρίς να λάβει άδεια από τις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής,
ε. δεν συµµορφώθηκε µε τις υποχρεώσεις του άρθρου
78 του παρόντος, ή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση αναφοράς ή άλλες υποχρεώσεις επικοινωνίας, ή την υποχρέωση να προσκοµίσει, έγγραφο το οποίο αποδεδειγµένα έχει ή οφείλει να έχει στην κατοχή του και δύναται
να προσκοµίσει ή
στ. δεν εµφανίστηκε για να ανανεώσει το δελτίο κατά
την εποµένη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη του σύµφωνα
µε το άρθρο 70,
ζ. δεν συνεργάζεται µε τις αρχές κατά παράβαση του
καθήκοντος συνεργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 78,
η. δεν συµµορφώνεται µε απόφαση µεταφοράς σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 39 προκειµένου
να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, εµποδίζοντας εξαιτίας της άρνησης αυτής την α-
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πρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της
αίτησης διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 39.
3. Κατά των απορριπτικών αποφάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο αιτών δύναται να ασκήσει
προσφυγή ενώπιων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών σύµφωνα µε το άρθρο 92 του παρόντος.
Άρθρο 82
(Άρθρο 11 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Αιτιολογία και επίδοση αποφάσεων
και άλλων διαδικαστικών εγγράφων
1. Οι αποφάσεις επί της αίτησης διεθνούς προστασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων µεταφοράς βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 604/2013, επιδίδονται στον αιτούντα µε µέριµνα της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
2. Η απόφαση επιδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10)
ηµερών από την έκδοσή της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις επόµενες παραγράφους. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον εφαρµόζεται η διαδικασία στα σύνορα, η απόφαση επιδίδεται εντός µίας (1) ηµέρας.
3. Η επίδοση της απόφασης προς τον αιτούντα διενεργείται µε συστηµένη επιστολή στη δηλωθείσα διεύθυνση
κατοικίας ή διαµονής ή στον χώρο εργασίας, προσωπικώς στον ίδιο ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του ή στον
εξουσιοδοτηµένο σύµβουλο ή στον εκπρόσωπό του σύµφωνα µε το άρθρο 65 του παρόντος. Μαζί µε την απόφαση, στην περίπτωση που η επίδοση διενεργείται στον αιτούντα, συγκοινοποιείται συνοδευτικό έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί και το οποίο εξηγεί µε τρόπο απλό και
προσιτό το περιεχόµενο του εγγράφου που επιδόθηκε,
τις συνέπειες του για τον ίδιο και τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον µε την
απόφαση αναγνωρίζεται ο αιτών ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας, επιδίδεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω
εδάφια µόνο το απόσπασµα του διατακτικού της απόφασης.
4. Ειδικώς, σε περίπτωση που ο αιτών είναι κρατούµενος ή παραµένει σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής
και Ταυτοποίησης ή διαµένει σε Κέντρα Υποδοχής ή Φιλοξενίας, η επίδοση του αποσπάσµατος του διατακτικού
της απόφασης και του συνοδευτικού επεξηγηµατικού εγγράφου του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3
προς τον αιτούντα γίνεται στον προϊστάµενο του οικείου
Κέντρου ή καταστήµατος ή εγκατάστασης, ο οποίος µεριµνά για την άµεση επίδοσή τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µνεία δε του γεγονότος αυτού γίνεται
στη σχετική έκθεση επίδοσης. Στη συνέχεια, ο Προϊστάµενος του οικείου καταστήµατος, χώρου κράτησης ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Αρχή Παραλαβής, στην
οποία αποστέλλει την έκθεση επίδοσης.
5. Σε περίπτωση διαπιστωµένης µη ανεύρεσης του αιτούντος, µε κανέναν από τους τρόπους που περιγράφονται στις παραγράφους 2 ή 3 και µη υπάρχοντος διορισµένου δικηγόρου ή συµβούλου ή εκπροσώπου ή αντικλήτου, η απόφαση επιδίδεται στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας ενώπιον της οποίας υπεβλήθη η αίτηση ή στον
Προϊστάµενο του Κέντρου Υποδοχής ή Φιλοξενίας που
θα έπρεπε να διαµένει ο αιτών και θεωρείται ότι ο αιτών
έλαβε γνώση.
6. Από την εποµένη της επίδοσης κατά τις προηγούµε-

νες παραγράφους άρχεται η προθεσµία για την άσκηση
της κατά το άρθρο 92 του παρόντος προσφυγής ή της
κατά το άρθρο 108 του παρόντος αίτησης ακύρωσης.
7. Για τις κατά τις προηγούµενες παραγράφους επίδοση, συντάσσεται σχετική πράξη από την αρµόδια Αρχή
Παραλαβής, η οποία πρέπει να φέρει: (α) χρονολογία και
ώρα διενέργειας της παραγγελίας προς επίδοση της
πράξης, (β) το όνοµα και την υπογραφή του υπαλλήλου
που προέβη στην παραγγελία προς επίδοση και τον αριθµό της απόφασης, το διατακτικό της οποίας, µαζί µε το
σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, επιδόθηκε στον αιτούντα. Η Πράξη αυτή µαζί µε τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης ή αποδείξεις παραλαβής των ΕΛ.ΤΑ., τηρούνται
στον φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο.
8. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους της απόρριψης. Στην απόφαση µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, διατάσσεται και
η επιστροφή του αιτούντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον ν. 3907/2011. Εφόσον, υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη
απόφαση επιστροφής, θεωρείται ότι η προηγούµενη απόφαση επιστροφής, ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της
απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή.
Στην απορριπτική απόφαση γίνεται µνεία για την προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, για το όργανο ενώπιον
του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν νοµικής συνδροµής
στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016.
9. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρµόδια Αρχή
Παραλαβής στη συνέντευξη, που αναφέρεται στο άρθρο
93 του παρόντος και από την Αρχή Προσφυγών σε ακρόαση κατά το άρθρο 97 του παρόντος, πραγµατοποιούνται µε κάθε πρόσφορο µέσο, µε βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον αιτούντα, πλέον πρόσφατα στοιχεία
επικοινωνίας, µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την πράξη αυτή γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο σχετική µνεία στο φάκελο του
αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει
χρονολογία και ώρα διενέργειας της πράξης, το όνοµα
και την υπογραφή του υπαλλήλου που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης στην οποία προέβη. Σε
περίπτωση µη ανεύρεσης του αιτούντος, µε τους τρόπους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, η πρόσκληση γίνεται µε συστηµένη επιστολή σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2, 3 και 4. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο
στάδιο της διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σηµασία
και το περιεχόµενο των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη
πρόσκληση ή κλήση του αιτούντος πραγµατοποιείται µε
τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
10. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και οι αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς
προστασίας κοινοποιούνται στον Κλάδο Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι αποφάσεις
των Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
11. Όταν έχει υποβληθεί αίτηση εξ ονόµατος των µε-
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λών της οικογένειας του αιτούντος, που επικαλούνται
τους ίδιους λόγους, η αρµόδια Αρχή Απόφασης µπορεί
να εκδίδει µία απόφαση που αφορά όλα τα µέλη της οικογένειας, εκτός εάν αυτό θα οδηγούσε σε γνωστοποίηση της ιδιαίτερης κατάστασης αιτούντος, που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντά του, ιδίως σε
περιπτώσεις διώξεων µε βάση το φύλο, τον σεξουαλικό
προσανατολισµό ή την ταυτότητα φύλου και/ή την ηλικία. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται χωριστή απόφαση
για το συγκεκριµένο πρόσωπο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ
Άρθρο 83
(Άρθρο 31 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Διαδικασία της εξέτασης
1. Η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, ανάλογα µε τον διαχωρισµό των αιτήσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 39
του παρόντος.
2. Η εξέταση για την κρίση του παραδεκτού µιας αίτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του παρόντος, ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και εγγυήσεις
του Κεφαλαίου Β΄, µε την κανονική ή µε την ταχύρρυθµη
διαδικασία. Η υπαγωγή µίας αίτησης στην ταχύρρυθµη
διαδικασία, δεν ασκεί επιρροή στην κρίση επί της ουσίας
της αίτησης διεθνούς προστασίας. Η υπαγωγή σε ταχύρρυθµη διαδικασία, έχει ως µόνο αποτέλεσµα τη σύντµηση των προθεσµιών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται ειδικά στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος Μέρους.
3. Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά εντός
έξι (6) µηνών στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας. Η προθεσµία αυτή δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστηµα, όχι µεγαλύτερο των τριών (3)
επιπλέον µηνών, σε περιπτώσεις µαζικών αφίξεων υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, που αιτούνται ταυτόχρονα διεθνή προστασία, γεγονός που καθιστά στην
πράξη πολύ δύσκολη την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εντός της προθεσµίας των έξι (6) µηνών. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία εξέτασης ολοκληρώνεται το αργότερο εντός είκοσι ενός (21) µηνών από την κατάθεση της
αίτησης.
4. Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά εντός
είκοσι (20) ηµερών στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας. Η προθεσµία αυτή δύναται να
παραταθεί για χρονικό διάστηµα, όχι µεγαλύτερο των
δέκα (10) επιπλέον ηµερών, σε περιπτώσεις στις οποίες
µεγάλος αριθµός υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
αιτείται ταυτόχρονα διεθνή προστασία, γεγονός που καθιστά στην πράξη πολύ δύσκολη την ολοκλήρωση της
ταχύρρυθµης διαδικασίας εντός της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών.
5. Όταν η αίτηση υπόκειται στη διαδικασία του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013, η προθεσµία αρχίζει από τη στιγµή
κατά την οποία ορίζεται η Ελλάδα ως υπεύθυνη για την
εξέταση της αίτησης, σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό, ο αιτών βρίσκεται στο έδαφος της χώρας και η Υπη-

ρεσία Ασύλου έχει αναλάβει την εξέταση της αίτησης
διεθνούς προστασίας.
6. Στις περιπτώσεις που η εξέταση διαρκεί πέραν του
ανώτατου κατά περίπτωση χρονικού ορίου, ο αιτών έχει
δικαίωµα να ζητά αυτοπροσώπως πληροφορίες από τις
Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής για τους λόγους της καθυστέρησης και τον χρόνο, κατά τον οποίο αναµένεται η απόφαση επί της αίτησης. Η ενηµέρωση αυτή δεν θεµελιώνει υποχρέωση των ανωτέρω Αρχών να λάβουν απόφαση εντός συγκεκριµένης προθεσµίας.
7. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν κατά απόλυτη προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε: (α) την περίπτωση γ΄
της παραγράφου 10 του άρθρου 39, (β) την παράγραφο 8
του άρθρου 46 του παρόντος νόµου. Στις περιπτώσεις
αυτές ενόψει του κατεπείγοντος, η εξέταση της αίτησης
πρέπει να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός είκοσι (20)
ηµερών.
Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, όταν αυτές αφορούν:
(α) άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του παρόντος, εφόσον, τα πρόσωπα αυτά τελούν σε καθεστώς περιορισµού
της ελευθερίας σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του παρόντος,
(β) άτοµα που υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου
90 του παρόντος ευρισκόµενα σε ζώνες διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της Χώρας (διαδικασία στα σύνορα),
(γ) άτοµα που ενδέχεται να υπαχθούν στις διαδικασίες
του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή εφόσον άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή άλλο κράτος
που δεσµεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 604/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού αυτού,
(δ) άτοµα των οποίων οι αιτήσεις µπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως αβάσιµες σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του παρόντος,
(ε) άτοµα για τα οποία η Ελληνική Αστυνοµία µε αιτιολογηµένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν κίνδυνο
για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της Χώρας,
(στ) άτοµα τα οποία υποβάλλουν µεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο εξέτασης
του παραδεκτού, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του παρόντος,
(ζ) άτοµα τα οποία προέρχονται από πρώτη χώρα ασύλου σύµφωνα µε το άρθρο 85 του παρόντος ή από ασφαλή τρίτη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 86 του παρόντος ή
από ασφαλή χώρα καταγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 87
του παρόντος,
η) άτοµα των οποίων οι αιτήσεις εύλογα πιθανολογείται ότι είναι βάσιµες.
8. Εφόσον ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 92 του παρόντος κατά απόφασης που εξέτασε κατά προτεραιότητα αίτηση διεθνούς προστασίας, η προσφυγή προσδιορίζεται υποχρεωτικά προς συζήτηση ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών κατά προτεραιότητα µε
πράξη του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 46 του παρόντος.
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9. Η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει µία αίτηση µε την
ταχύρρυθµη διαδικασία, όταν:
α. ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης και την παρουσίαση των περιστατικών, απλώς έθεσε θέµατα τα οποία είναι άνευ σηµασίας για την εξέταση του εάν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί δικαιούχος
διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους Πρώτου,
β. ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής
σύµφωνα µε το άρθρο 87 του παρόντος,
γ. ο αιτών παραπλάνησε τις Αρχές µε την παρουσίαση
ψευδών πληροφοριών ή εγγράφων ή µε την απόκρυψη
σχετικών πληροφοριών ή εγγράφων όσον αφορά την
ταυτότητα ή/και την εθνικότητά του, που µπορούσαν να
επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση,
δ. είναι πιθανόν ο αιτών να έχει καταστρέψει ή πετάξει
κακόπιστα, έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο,
που θα βοηθούσε στον προσδιορισµό της ταυτότητας ή
της ιθαγένειάς του,
ε. ο αιτών έχει παρουσιάσει προδήλως ασυνεπείς και
αντιφατικές πληροφορίες, ή σαφώς ψευδείς ή προφανώς απίθανες πληροφορίες οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε επαρκώς τεκµηριωµένες πληροφορίες της χώρας καταγωγής, καθιστώντας έτσι σαφώς µη πειστική τη
δήλωσή του ως προς το εάν πληροί τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται για τον χαρακτηρισµό του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Μέρους Πρώτου,
στ. ο αιτών έχει υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 89,
ζ. ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση µόνο για να καθυστερήσει ή να εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή
επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλον τρόπο αποµάκρυνσής του,
η. ο αιτών εισήλθε παράνοµα στη χώρα ή παρέτεινε
παράνοµα τη διαµονή του και χωρίς σοβαρό λόγο, δεν
παρουσιάσθηκε στις αρχές ή δεν υπέβαλε αίτηση για
διεθνή προστασία το συντοµότερο δυνατό, δεδοµένων
των συνθηκών της εισόδου του,
θ. ο αιτών αρνείται να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων του, σύµφωνα
µε τον Kανονισµό (ΕΕ) αρίθµ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2013,
ι. ο αιτών ενδέχεται, για σοβαρούς λόγους, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της χώρας µέλους ή έχει υποβληθεί σε αναγκαστική απέλαση διά της βίας, για σοβαρούς λόγους
δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας,
ια. ο αιτών αρνείται να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
ιβ. είναι άτοµο ευάλωτο ή άτοµο που χρήζει ιδιαίτερων
συνθηκών υποδοχής κατά τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, εφόσον του παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 67 του παρόντος.
10. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων εξετάζονται µε την ταχύρρυθµη διαδικασία της
παραγράφου 9 του παρόντος µόνον εφόσον:
α) ο ασυνόδευτος ανήλικος προέρχεται από χώρα, η οποία περιλαµβάνεται στον κατάλογο ασφαλών χωρών
καταγωγής κατ’ άρθρο 87 παράγραφος 5 του παρόντος

νόµου, ή
β) ο ασυνόδευτος ανήλικος έχει υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση και η προκαταρκτική εξέταση, σύµφωνα µε
το άρθρο 89 παράγραφος 2 του παρόντος, δεν κατέδειξε
την ύπαρξη νέων ουσιωδών στοιχείων, ή
γ) ο ασυνόδευτος ανήλικος, θεωρείται εξαιτίας σοβαρών λόγων, επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη
δηµόσια τάξη του κράτους - µέλους ή έχει απελαθεί διά
της βίας, εξαιτίας σοβαρών λόγων εθνικής ασφάλειας ή
δηµόσιας τάξης.
11. Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας.
Άρθρο 84
(Άρθρο 33 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Απαράδεκτες αιτήσεις
1. Οι Αρχές Απόφασης, µε σχετική απόφαση, απορρίπτουν αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, εφόσον:
α. άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας, ή
β. άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που δεσµεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ)
604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού αυτού, ή
γ. µία χώρα, που δεν είναι κράτος - µέλος, θεωρείται
ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα, σύµφωνα µε
το άρθρο 85 του παρόντος, ή
δ. µία χώρα, που δεν είναι κράτος - µέλος, θεωρείται
ως ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα σύµφωνα µε
το άρθρο 86 του παρόντος, ή
ε. η αίτηση αποτελεί µεταγενέστερη αίτηση του αιτούντος και η προκαταρκτική εξέταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του παρόντος, δεν κατέδειξε
την ύπαρξη νέων ουσιωδών στοιχείων, ή
στ. µέλος της οικογένειας του αιτούντος καταθέτει ξεχωριστή αίτηση, παρότι το πρόσωπο αυτό έχει ήδη συναινέσει, σύµφωνα µε το άρθρο 65 του παρόντος, να συµπεριληφθεί η περίπτωσή του, ως τµήµα αίτησης υποβαλλόµενης για λογαριασµό του και δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την υποβολή ξεχωριστής
αίτησης.
2. Στην περίπτωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Αποφαινόµενη Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη µεταφοράς κατ’ εφαρµογή
του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Άρθρο 85
(Άρθρο 35 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Πρώτη χώρα ασύλου
Μία χώρα θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον
αιτούντα µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκ νέου δεκτός
στη χώρα αυτή, εάν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από αυτή και απολαµβάνει ακόµη της σχετικής προστασίας ή απολαµβάνει άλλης επαρκούς προστασίας στην
εν λόγω χώρα, επωφελούµενος µεταξύ άλλων από την
αρχή της µη επαναπροώθησης.

37
Άρθρο 86
(Άρθρο 38 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ασφαλείς τρίτες χώρες
1. Μια χώρα θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για έναν συγκεκριµένο αιτούντα, όταν πληρούνται σωρευτικά
τα εξής κριτήρια:
α. δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία του λόγω
φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων,
β. η χώρα αυτή τηρεί την αρχή τους µη επαναπροώθησης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης,
γ. δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης, για τον αιτούντα κατά το άρθρο 15 του παρόντος νόµου,
δ. η χώρα αυτή απαγορεύει την αποµάκρυνση κάποιου,
σε χώρα όπου κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο,
ε. υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του
πρόσφυγα και στην περίπτωση που ο αιτών αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης, και
στ. ο αιτών έχει σύνδεσµο µε την εν λόγω τρίτη χώρα,
βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για αυτόν να µεταβεί
σε αυτή. Η διέλευση του αιτούντος από τρίτη χώρα µπορεί, σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες περιστάσεις που
τον αφορούν, ιδίως (α) τον χρόνο παραµονής του σε αυτή, (β) ενδεχόµενη επαφή ή αντικειµενική και υποκειµενική δυνατότητα επαφής µε τις αρχές, για πρόσβαση σε
εργασία ή χορήγηση δικαιώµατος διαµονής, (γ) ενδεχόµενη, προηγούµενη της διέλευσης, διαµονή όπως ενδεικτικά επισκέψεις µακράς διάρκειας ή σπουδές, (δ) ύπαρξη οποιωνδήποτε ακόµη και µακρινών συγγενικών δεσµών, (ε) ύπαρξη κοινωνικών ή επαγγελµατικών ή πολιτιστικών σχέσεων, (στ) ύπαρξη ιδιοκτησίας, (ζ) σύνδεση
µε ευρύτερη κοινότητα, (η) γνώση της οικείας γλώσσας,
(θ) γεωγραφική εγγύτητα της χώρας καταγωγής, να θεωρηθεί ως σύνδεσµος του αιτούντος µε την τρίτη χώρα,
βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για αυτόν να µεταβεί
σε αυτή.
2. Η συνδροµή των ως άνω κριτηρίων εξετάζεται ανά
περίπτωση και για κάθε αιτούντα ξεχωριστά, εκτός αν η
τρίτη χώρα έχει χαρακτηριστεί ως γενικά ασφαλής και εµπεριέχεται στον εθνικό κατάλογο ασφαλών τρίτων χωρών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, για ορισµένες κατηγορίες
αιτούντων άσυλο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους
(φυλετικά, θρησκευτικά, κ.ά.) για τους σκοπούς της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Αιτών διεθνή
προστασία, δύναται να αντικρούει την εφαρµογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας στην περίπτωση που,
επικαλούµενος ως λόγο το γεγονός ότι η τρίτη χώρα δεν
είναι ασφαλής υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες που αυτός ευρίσκεται. Τα στοιχεία (εσωτερικό νοµοθετικό καθεστώς της τρίτης χώρας, διµερείς ή πολυµερείς διακρατικές συµφωνίες ή συµφωνίες της τρίτης χώρας µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εσωτερική πρακτική), που
λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση της ανωτέρω Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, πρέπει να είναι επίκαιρα και να
προέρχονται από έγκυρες πηγές ενηµέρωσης, ιδίως από

επίσηµες διπλωµατικές πηγές της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο, τη νοµοθεσία των λοιπών κρατών - µελών σε
σχέση µε την έννοια των ασφαλών τρίτων χωρών, το
Συµβούλιο της Ευρώπης, την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ο καθορισµός επανεξετάζεται υποχρεωτικά τον Νοέµβριο κάθε έτους.
Αν διαπιστώνεται σηµαντική αλλαγή της κατάστασης
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε χώρα που έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλής τρίτη χώρα, ο χαρακτηρισµός επανεξετάζεται το ταχύτερο δυνατό και προ της παρέλευσης έτους, κατά το προηγούµενο εδάφιο. Για κάθε απόφαση χαρακτηρισµού ενηµερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στο παρόν άρθρο, οι Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής, ενηµερώνουν σχετικά τον αιτούντα και του χορηγούν έγγραφο, µε το οποίο ενηµερώνονται οι αρχές της
εν λόγω τρίτης χώρας ότι η αίτηση δεν έχει εξεταστεί επί τους ουσίας.
5. Όταν η ως άνω τρίτη χώρα δεν επιτρέπει στον αιτούντα να εισέλθει στο έδαφός της, η αίτησή του εξετάζεται επί της ουσίας από τις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης.
6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται σε ετήσια βάση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τις χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 87
(Άρθρα 36 και 37 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ασφαλείς χώρες καταγωγής
1. Ασφαλείς χώρες καταγωγής είναι:
α. Όσες περιλαµβάνονται στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
β. Οι χώρες, πέραν εκείνων της περίπτωσης α΄, οι οποίες περιλαµβάνονται στον εθνικό κατάλογο ασφαλών
χωρών καταγωγής, που καταρτίζεται και τηρείται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
2. Μία χώρα µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής για τον αιτούντα, µόνον εφόσον µετά την
εξέταση της αίτησης αποδειχθεί ότι ο αιτών:
α. έχει την ιθαγένεια της χώρας ή είναι ανιθαγενής και
είχε την προηγούµενη συνήθη διαµονή του στη χώρα αυτή, και
β. δεν επικαλείται σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί
ότι η χώρα δεν είναι ασφαλής χώρα καταγωγής για τον ίδιο, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες υπό τις οποίες ευρίσκεται και όσον αφορά την αναγνώρισή του, ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Μια χώρα θεωρείται ως ασφαλής χώρα καταγωγής
εάν, βάσει της νοµικής κατάστασης, της εφαρµογής του
δικαίου στο πλαίσιο του δηµοκρατικού συστήµατος και
των γενικών πολιτικών συνθηκών, καταδεικνύεται σαφώς ότι γενικά και µόνιµα δεν υφίσταται δίωξη όπως ορίζεται στο άρθρο 9 ούτε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία ούτε απειλή που προκύπτει από τη χρήση αδιάκριτης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης.
4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
λαµβάνεται, µεταξύ άλλων, υπόψη ο βαθµός στον οποίο
παρέχεται προστασία κατά της δίωξης ή της κακοµεταχείρισης µέσω:
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α. Των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας και του τρόπου εφαρµογής τους.
β. Της τήρησης των δικαιωµάτων και των ελευθεριών,
που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ – ν.δ. 53/1974, Α΄ 256),
στο Διεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (ν. 2462/1997, Α΄ 25), ιδίως δε, των δικαιωµάτων
από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση δυνάµει της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της ΕΣΔΑ και στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας
(ν. 1782/1988, Α΄ 116) και στη Διεθνή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192).
γ. Της τήρησης της αρχής της µη επαναπροώθησης
σύµφωνα µε τη Σύµβαση τους Γενεύης.
δ. Της πρόβλεψης µηχανισµού αποτελεσµατικής προσφυγής κατά των παραβιάσεων των εν λόγω δικαιωµάτων και ελευθεριών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή τους Υπηρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που χαρακτηρίζονται ασφαλείς, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Τα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, για την έκδοση της ανωτέρω
Κοινής Υπουργικής Απόφασης πρέπει να είναι επίκαιρα
και να προέρχονται από έγκυρες πηγές ενηµέρωσης, ιδίως από επίσηµες διπλωµατικές πηγές της ηµεδαπής
και της αλλοδαπής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, τη νοµοθεσία των λοιπών κρατών - µελών σε σχέση µε την έννοια των ασφαλών χωρών, το
Συµβούλιο τους Ευρώπης, την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Ο καθορισµός επανεξετάζεται υποχρεωτικά τον Νοέµβριο κάθε έτους.
Αν διαπιστώνεται σηµαντική αλλαγή της κατάστασης
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σε χώρα που έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής, ο χαρακτηρισµός επανεξετάζεται το ταχύτερο δυνατό και προ της
παρέλευσης έτους, κατά το προηγούµενο εδάφιο. Για
κάθε απόφαση χαρακτηρισµού ενηµερώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

πείς και αντιφατικές πληροφορίες ή σαφώς ψευδείς ή
προφανώς απίθανες πληροφορίες, οι οποίες έρχονται σε
αντίθεση µε επαρκώς τεκµηριωµένες πληροφορίες για
τη χώρα καταγωγής, καθιστώντας έτσι σαφώς µη πειστική τη δήλωσή του, ως προς το εάν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον χαρακτηρισµό του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάµει του παρόντος
νόµου,
(δ) ο αιτών παραπλάνησε τις Αρχές µε την παρουσίαση ψευδών πληροφοριών ή εγγράφων ή µε την απόκρυψη σχετικών πληροφοριών ή εγγράφων, όσον αφορά την
ταυτότητα ή/και την εθνικότητά του, που µπορούσαν να
επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση,
(ε) είναι πιθανόν ότι ο αιτών έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο, που θα βοηθούσε στον προσδιορισµό της ταυτότητας ή της ιθαγένειάς του,
(στ) ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση µόνο για να καθυστερήσει ή να εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης
ή επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλον τρόπο αποµάκρυνσής του,
(ζ) ο αιτών αρνείται να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων του, σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου
2013,
(η) ο αιτών εισήλθε παράνοµα στη χώρα ή παρέτεινε
παράνοµα τη διαµονή του και χωρίς σοβαρό λόγο, δεν
παρουσιάσθηκε στις αρχές ή δεν υπέβαλε αίτηση για
διεθνή προστασία το συντοµότερο δυνατό, δεδοµένων
των συνθηκών της εισόδου του,
(θ) ο αιτών ενδέχεται για σοβαρούς λόγους, να θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη
δηµόσια τάξη ή είχε κατά το παρελθόν απελαθεί για λόγους δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης,
(ι) ο αιτών έχει υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας, η οποία είναι απαράδεκτη, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 89 του παρόντος.

Άρθρο 88
(Άρθρο 32 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Αβάσιµες αιτήσεις

1. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αίτησης οι Αρµόδιες
Αρχές Απόφασης εξετάζουν τα στοιχεία της µεταγενέστερης αίτησης, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία του φακέλου της προγενέστερης αίτησης.
2. Η µεταγενέστερη αίτηση εξετάζεται εντός πέντε (5)
ηµερών και στις περιπτώσεις της παραγράφου 9 εντός
δύο (2) ηµερών, κατ’ αρχάς σε προκαταρκτικό στάδιο,
κατά το οποίο ερευνάται εάν έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί από τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία, τα οποία ο αιτών χωρίς υπαιτιότητα του, δεν µπόρεσε να επικαλεστεί κατά την εξέταση της προγενέστερης αίτησης
στον πρώτο βαθµό αλλά ούτε και µε την προσφυγή του
σύµφωνα µε το άρθρο 92 του παρόντος και τα οποία επηρεάζουν την κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Κατά το στάδιο αυτό, ο αιτών υποβάλλει γραπτώς
στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής, τα τυχόν νέα στοιχεία
που προσκοµίζει χωρίς να πραγµατοποιηθεί συνέντευξη.
3. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής διασφαλίζουν τους
αιτούντες, των οποίων η αίτηση εξετάζεται, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, ότι απο-

1. Η αρµόδια Αρχή Απόφασης απορρίπτει ως αβάσιµη
την αίτηση, εφόσον θεµελιώσει ότι ο αιτών δεν πληροί
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως πρόσφυγας ή
δικαιούχος επικουρικής προστασίας, κατά τις κείµενες
διατάξεις.
2. Ως προδήλως αβάσιµες θεωρούνται οι αιτήσεις της
παραγράφου 1 που έχουν εξεταστεί µε την διαδικασία
της παραγράφου 9 του άρθρου 83 του παρόντος και ειδικότερα εφόσον:
(α) ο αιτών, κατά την υποβολή της αίτησης και τη διεξαγωγή της συνέντευξης, κάνει επίκληση λόγων που
προδήλως δεν συνάδουν µε την ιδιότητα του πρόσφυγα
ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας,
(β) ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής
σύµφωνα µε το άρθρο 87 του παρόντος,
(γ) όταν ο αιτών έχει παρουσιάσει προδήλως ασυνε-

Άρθρο 89
(Άρθρα 40 έως 42 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Μεταγενέστερες αιτήσεις
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λαµβάνουν των εγγυήσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος.
4. Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση της παραγράφου 2 υποβληθούν από τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία, τα οποία ο αιτών χωρίς υπαιτιότητά του δεν µπόρεσε να επικαλεστεί ούτε κατά την εξέταση της προγενέστερης αίτησης ούτε µε την προσφυγή του σύµφωνα µε
το άρθρο 92 του παρόντος και τα οποία επηρεάζουν την
κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, η αίτηση
κρίνεται παραδεκτή, εξετάζεται περαιτέρω σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και του χορηγείται
δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, µπορεί να εφαρµόζεται επίσης και στην περίπτωση µέλους της οικογένειας του αιτούντος, το οποίο υποβάλλει αίτηση αφού
έχει συναινέσει, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 65, να υποβληθεί αίτηση εξ’ ονόµατός του. Στην
περίπτωση αυτή, η προκαταρκτική εξέταση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αφορά στην ενδεχόµενη ύπαρξη στοιχείων, που να δικαιολογούν την υποβολή ξεχωριστής αίτησης, εκ µέρους του εξαρτωµένου προσώπου.
Κατ’ εξαίρεση, πραγµατοποιείται συνέντευξη για τον
σκοπό αυτόν.
6. Αίτηση διεθνούς προστασίας, που υποβάλλεται χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί προγενέστερης αίτησης του ίδιου αιτούντα, θεωρείται ως συµπληρωµατικό στοιχείο της αρχικής και δεν υπάγεται στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Όµοια µεταγενέστερη αίτηση, χωρίς την προσκόµιση νέων στοιχείων απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε βάση την αρχή του δεδικασµένου, χωρίς ακρόαση, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος.
8. Αν ο αιτών, έναντι του οποίου πρέπει να εκτελεστεί
απόφαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
604/2013, υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση, αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο κράτος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτόν.
9. Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας
εξέτασης της αίτησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο, αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε µέτρου απέλασης, επιστροφής ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποµάκρυνσης. Οµοίως, κατά το παραπάνω στάδιο, δεν εκτελείται απόφαση
έκδοσης, εφόσον ο αιτών επικαλείται φόβο δίωξης στο
εκζητούν κράτος. Κατ’ εξαίρεση, το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται και η παραµονή στη χώρα του αιτούντος δεν επιτρέπεται: (α) αν πρόκειται για πρώτη µεταγενέστερη αίτηση, η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 7 απλώς για να
καθυστερήσει ή να παρεµποδίσει την απόφαση εκτέλεσης αποµάκρυνσης, (β) αν πρόκειται για δεύτερη µεταγενέστερη αίτηση, µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, µε την οποία η πρώτη µεταγενέστερη αίτηση κρίνεται απαράδεκτη, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 7 ή
µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, µε την οποία απορρίπτεται η εν λόγω αίτηση ως αβάσιµη. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου τυγχάνει εφαρµογής
το άρθρο 104 του παρόντος. Η παρούσα παράγραφος, εφαρµόζεται µόνο όταν η Αποφαινόµενη Αρχή θεωρεί ότι
η απόφαση επιστροφής δεν θα οδηγήσει σε άµεση ή έµµεση επαναπροώθηση κατά παράβαση των διεθνών και
ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του κράτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Άρθρο 90
(Άρθρο 43 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Διαδικασίες στα σύνορα
1. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα και τις ζώνες διέλευσης
λιµένων ή αερολιµένων της χώρας, οι αιτούντες απολαµβάνουν των δικαιωµάτων και των εγγυήσεων των
διατάξεων των άρθρων 47, 69, 71, και 75 του παρόντος
νόµου. Οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας, που υποβάλλονται κατά το προηγούµενο εδάφιο δύναται να εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και ως προς την ουσία εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου
9 του άρθρου 83.
2. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός είκοσι οκτώ (28) ηµερών, από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, επιτρέπεται στον αιτούντα η είσοδος και παραµονή του στο
εσωτερικό της χώρας, προκειµένου να εξετασθεί η αίτησή του, σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις του παρόντος.
3. Σε περίπτωση µαζικών αφίξεων υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της Χώρας ή ενόσω παραµένουν
σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µε αποτέλεσµα
να είναι αδύνατη στην πράξη η εκεί εφαρµογή της παραγράφου 1, οι εν λόγω διαδικασίες µπορούν να εφαρµόζονται επίσης όπου και επί όσο χρονικό διάστηµα φιλοξενούνται κανονικά οι συγκεκριµένοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, σε σηµεία πλησίον των συνόρων ή
της ζώνης διέλευσης. Επίσης, στην περίπτωση αυτή µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
και Εθνικής Άµυνας εφαρµόζονται τα παρακάτω:
α. Η καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, οι
επιδόσεις των αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών εγγράφων, καθώς και η παραλαβή προσφυγών µπορεί να
πραγµατοποιείται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας ή από προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, σε περίπτωση που το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας
δεν επαρκεί.
β. Η συνέντευξη µε τους αιτούντες διεθνή προστασία,
δύναται να διενεργείται και από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο ή άλλων
αρχών σε ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει λάβει
εκ των προτέρων την απαραίτητη βασική κατάρτιση, ιδίως, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το κεκτηµένο της Ένωσης για το άσυλο και
τις τεχνικές της συνέντευξης.
γ. Η απόφαση του πρώτου βαθµού εκδίδεται υποχρεωτικά εντός επτά (7) ηµερών. Η προθεσµία για την άσκηση
της προσφυγής είναι δέκα (10) ηµερών. Η προσφυγή
προσδιορίζεται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) ηµερών. Η προθεσµία για την ειδοποίηση του αιτούντος σε
περίπτωση προφορικής ακρόασης και για την κατάθεση
τυχόν υποµνήµατος µετά την εξέταση της προσφυγής
είναι µίας (1) ηµέρας. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά
εντός επτά (7) ηµερών.
4. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων εξετάζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου µόνο εφόσον:
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α) ο ασυνόδευτος ανήλικος προέρχεται από χώρα, η οποία περιλαµβάνεται στον κατάλογο ασφαλών χωρών
καταγωγής κατ’ άρθρο 87 παράγραφος 5 του παρόντος
νόµου, ή
β) ο ασυνόδευτος ανήλικος έχει υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση, ή
γ) ο ασυνόδευτος ανήλικος µπορεί, εξαιτίας σοβαρών
λόγων, να θεωρείται επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη του κράτους - µέλους ή έχει απελαθεί διά της βίας, εξαιτίας σοβαρών λόγων εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης, ή
δ) συντρέχουν βάσιµοι λόγοι, ώστε µια χώρα να θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα για τον ασυνόδευτο ανήλικο
υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται, σύµφωνα µε το άρθρο 86, εφόσον αυτό εξυπηρετεί
τα µείζονα συµφέροντα των ανηλίκων, ή
ε) όταν ο ασυνόδευτος ανήλικος παραπλάνησε τις Αρχές υποβάλλοντας πλαστά έγγραφα ή κατέστρεψε ή απώλεσε κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό
έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισµό της ταυτότητας ή της ιθαγένειάς του, προκειµένου να αποφύγει
την έκδοση αρνητικής απόφασης σε βάρος του, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως πλήρως παρασχεθεί η δυνατότητα σε αυτόν και τον επίτροπό του ή τον ασκούντα την πράξη επιτροπείας να παράσχει επαρκείς
λόγους για τους οποίους προέβη στη συγκεκριµένη πράξη.
5. Με την κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας της προηγούµενης παραγράφου, καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα του διατιθέµενου προσωπικού, οι κατηγορίες και ο
αριθµός του προσωπικού, η κατανοµή του διατιθέµενου
προσωπικού ανάλογα µε τις ανάγκες, καθώς και τα ειδικότερα ανά περίπτωση ανατιθέµενα καθήκοντα, καθώς
και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερη λεπτοµέρεια που αφορά
στην εφαρµογή του παρόντος.

ποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί το χορηγηθέν καθεστώς.
3. Η Αποφαινόµενη Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας
αυτής:
α. ενηµερώνεται εγγράφως από το τµήµα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκµηρίωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, όσον αφορά ιδίως τη γενική πολιτική,
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στις
χώρες καταγωγής των ενδιαφεροµένων προσώπων, και
β. δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να συλλέγει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου να επανεξεταστεί το καθεστώς. Οι
πληροφορίες αυτές δεν λαµβάνονται από τους φορείς
δίωξης ή σοβαρής βλάβης κατά τρόπον που θα είχε ως αποτέλεσµα να πληροφορούνται απευθείας ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής
προστασίας ή να τίθεται σε κίνδυνο η σωµατική ακεραιότητα του ενδιαφερόµενου και των προσώπων που εξαρτώνται από αυτόν και η ελευθερία ή η ασφάλεια των µελών της οικογένειάς του, που τυχόν εξακολουθούν να
διαµένουν στη χώρα καταγωγής.
4. Η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος επιδίδεται
βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 του παρόντος. Η απόφαση αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους ανάκλησης και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις
δυνατότητες άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής ενώπιον
της Αρχής Προσφυγών.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 73 του παρόντος εφαρµόζονται και στην ανάκληση του καθεστώτος.
6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας παύει αυτοδικαίως αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ρητώς από αυτό, µε έγγραφη δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής, µε τη διαδικασία του άρθρου 81 παράγραφος 1 ή
αν ο δικαιούχος αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Άρθρο 91
(Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ανάκληση
1. Όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που συνιστούν λόγο
επανεξέτασης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, οι
αρµόδιες Αρχές Παραλαβής εξετάζουν αν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης του καθεστώτος αυτού, βάσει των
σχετικών διατάξεων του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου. Η απόφαση ανάκλησης λαµβάνεται από τον Προϊστάµενο της κατά τόπον αρµόδιας Αρχής Παραλαβής,
µετά από εισήγηση υπαλλήλου (χειριστή) που ορίζεται
ειδικά και η οποία είναι ειδικά αιτιολογηµένη.
2. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της παραγράφου 1, ο
ενδιαφερόµενος:
α. Ενηµερώνεται εγγράφως από την αρµόδια Αρχή
Παραλαβής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες µέρες, πριν την επανεξέταση της συνδροµής στο πρόσωπό
του των αναγκαίων προϋποθέσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και για τους λόγους της επανεξέτασης αυτής.
β. Δικαιούται να προβάλλει µε γραπτό υπόµνηµά του
στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής, τους λόγους για τους ο-

Άρθρο 92
(Άρθρο 46 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Δικαίωµα άσκησης προσφυγής
1. Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει την προβλεπόµενη
προσφυγή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του
ν. 4375/2016 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016:
α. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική διαδικασία, καθώς και κατά της απόφασης, µε την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το µέρος
που αφορά τη µη αναγνώριση του προσφεύγοντος ως
πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση
της απόφασης ή από τότε που τεκµαίρεται ότι ο προσφεύγων έλαβε γνώση, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 82.
β. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας είτε µε την ταχύρρυθµη διαδικασία,
σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 83 είτε ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 84, καθώς και στις περιπτώσεις που η προσφυγή υποβάλλεται, ενώ ο προσφεύγων τελεί υπό κράτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 46,
εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της απόφα-
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σης ή από τότε που τεκµαίρεται ότι, ο προσφεύγων έλαβε γνώση σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 82.
Κατ’ εξαίρεση εφόσον η προσφυγή ασκείται κατά απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως
απαράδεκτη, βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 84, η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών και λογίζεται ότι στρέφεται και κατά της
σχετικής πράξης µεταφοράς κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
γ. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 90 ή
στις περιπτώσεις που η προσφυγή ασκείται, ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός επτά (7) ηµερών από την επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκµαίρεται ότι, ο προσφεύγων
έλαβε γνώση σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου
82.
δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει µεταγενέστερη
αίτηση ως απαράδεκτη σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 83, εντός πέντε (5) ηµερών από την επίδοση της απόφασης.
2. Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της διαδικασίας του άρθρου 89 του
παρόντος, χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση άσκησης
προσφυγής εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος ως προς
τη διάρκεια ισχύος. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής
µετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών, η διάρκεια
του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία περιορίζεται υποχρεωτικά µε απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου
69 του παρόντος, σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του παρόντος, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα
η άδεια διαµονής του.
3. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για την άσκηση
προσφυγής και µέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε µέτρο απέλασης, επανεισδοχής
ή επιστροφής του αιτούντος, µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 104 του παρόντος.
Άρθρο 93
Περιεχόµενο Προσφυγής
Η προσφυγή ασκείται µε έγγραφο το οποίο µνηµονεύει: α) το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, ακριβή διεύθυνση
της κατοικίας ή διαµονής του προσφεύγοντος, β) το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο και την ακριβή διεύθυνση της
κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου του
και αν υπάρχουν του δικαστικού πληρεξουσίου και του αντικλήτου του, γ) τον τόπο και τον χρόνο της σύνταξής
του, δ) την προσβαλλόµενη απόφαση, ε) τους συγκεκριµένους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.
Περιλαµβάνει δε, δήλωση συναίνεσης ή εναντίωσης για
τη δηµόσια συνεδρίαση της υπόθεσής του. Σε περίπτωση
µη υποβολής σχετικής δήλωσης, η υπόθεση συζητείται
σε δηµόσια συνεδρίαση. Σε περίπτωση που το έγγραφο
της προσφυγής δεν αναφέρει τα ως άνω στοιχεία, η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 94
Άσκηση της Προσφυγής
1. Η προσφυγή κατατίθεται στο Περιφερειακό Γραφείο
Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση
και υπογράφεται επί ποινή απαραδέκτου, από τον ίδιο
τον προσφεύγοντα ή από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατ’ εξαίρεση εφόσον ο προσφεύγων, κατόπιν απόφασης παραποµπής δυνάµει του άρθρου 39, διαµένει εντός Δοµής
που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που εδρεύει το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή το Αυτοτελές Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου ενώπιον του οποίου
κατατέθηκε η αίτηση, η προσφυγή κατατίθεται στον
Προϊστάµενο της Δοµής ο οποίος και αποστέλλει αυτήν
αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιµάκιο της Υπηρεσίας
Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση. Σε περίπτωση που ο αιτών διαµένει σε συγκεκριµένο
τόπο διαµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 45 η προσφυγή κατατίθεται στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο και αποστέλλει αυτήν αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση.
2. Με την κατάθεση της προσφυγής, γίνεται άµεση καταχώριση των απαιτούµενων στοιχείων που περιέχονται
στην προσφυγή από τον αρµόδιο, για την παραλαβή της
προσφυγής, υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, στην ηλεκτρονική εφαρµογή ασύλου, καθώς και των τυχόν
προσκοµιζόµενων εγγράφων, που κατατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή.
3. Για την κατά την προηγούµενη παράγραφο κατάθεση, συντάσσεται πράξη, η οποία διαλαµβάνει την χρονολογία της κατάθεσης, το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου που παρέλαβε την προσφυγή, το ονοµατεπώνυµο
του προσφεύγοντος και την προσβαλλόµενη απόφαση.
Αντίγραφο της πράξης κατάθεσης της προσφυγής, επιδίδεται µε την κατάθεση της προσφυγής, στον προσφεύγοντα. Οι αρχές παραλαβής διαβιβάζουν στην Αρχή
Προσφυγών αµελλητί το αργότερο δε εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών τον ηλεκτρονικό και εν συνεχεία τον διοικητικό φάκελο, οι οποίοι εµπεριέχουν, µεταξύ άλλων,
το πρωτότυπο της προσφυγής και τα οποιαδήποτε συνηµµένα σε αυτήν έγγραφα. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρµογής ασύλου, η οποία σχετίζεται µε την καταχώριση των προσφυγών, αυτές αποστέλλονται στην Αρχή Προσφυγών, αυθηµερόν µε τηλεοµοιοτυπία ή άλλον πρόσφορο τρόπο.
4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης
ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 14, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαµονής του.
Άρθρο 95
Προσδιορισµός Προσφυγής
1. Με την κατάθεση της προσφυγής η Αρµόδια Αρχή
Παραλαβής ενηµερώνει αυθηµερόν τον προσφεύγοντα
για την ηµεροµηνία συζήτησής της.
2. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται υποχρε-
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ωτικά το ταχύτερο δυνατόν, από την κατάθεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο:
α. από είκοσι (20) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυγής, που ασκείται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας, ως αβάσιµη µε την
κανονική διαδικασία ή ανακαλείται καθεστώς διεθνούς
προστασίας,
β. από δέκα (10) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυγής, που ασκείται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας µε την ταχύρρυθµη
διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 83
ή ως απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο 84,
γ. σε επτά (7) ηµέρες µετά την κατάθεση προσφυγής,
που ασκείται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται
αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 91 του παρόντος ή που υποβάλλεται ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Αµέσως µετά τον προσδιορισµό της προσφυγής και
την ενηµέρωση της ηλεκτρονικής εφαρµογής ασύλου, ο
Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών µε πράξη του στην ηλεκτρονική εφαρµογή ασύλου, ορίζει τον βοηθό, που θα
προετοιµάσει την κατά τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο εισήγηση.
4. Κάθε µέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών δύναται να επικουρείται στο έργο του, πέραν από το
ήδη υπάρχον προσωπικό, και από προσωπικό, «βοηθούς
εισηγητές» «rapporteurs» και γραµµατείς, που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο (EASO).
5. Οι βοηθοί εισηγητές αναλαµβάνουν την σύνταξη έκθεσης που περιέχει καταγραφή και επεξεργασία του
πραγµατικού της υπόθεσης και των προβαλλόµενων µε
την προσφυγή ισχυρισµών και αντιστοίχισης αυτών µε
τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, η οποία τίθεται
στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών έως την προτεραία της συζήτησης.
6. Η έκθεση της προηγούµενης παραγράφου επισυνάπτεται στον φάκελο της υπόθεσης έως την προτεραία
της συζήτησης. Η µη σύνταξη ή µη υποβολή ή η εκπρόθεσµη υποβολή έκθεσης, δεν κωλύει τη συζήτηση της
προσφυγής. Έκθεση, δεν συντάσσεται για προσφυγές,
που είναι εκπρόθεσµες, καθώς και για προσφυγές κατά
αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως:
α. προδήλως αβάσιµη σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του άρθρου 88,
β. ως απαράδεκτη σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄, β΄,
ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 84.
7. Κατά τον προσδιορισµό της προσφυγής η Αρµόδια
Αρχή Παραλαβής, προσδιορίζει ανά Επιτροπή, τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε (75) υποθέσεις προς συζήτηση ανά µήνα και για τις δύο συνθέσεις (Τριµελή και Μονοµελή), µε την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόµενων στον
Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής για τη λειτουργία
Τµηµάτων διακοπών. Οι υποθέσεις που συζητούνται σε
κάθε σύνθεση κατανέµονται ισοµερώς, κατά κατηγορία
και αντικείµενο, στον Πρόεδρο και τα µέλη των Επιτροπών. Ο συνολικός µηνιαίος αριθµός από τις συζητηθείσες υποθέσεις που χρεώνεται κάθε µέλος, ανέρχεται σε
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) και αφορά σε όλες τις
συνθέσεις.
8. Προσφυγές, που έχουν υποβληθεί µετά την πάροδο
των προθεσµιών της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του
παρόντος συζητούνται κατά προτεραιότητα µε πράξη

του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. Αν ο προσφεύγων αποδείξει µε έγγραφα στοιχεία
ότι η εκπρόθεσµη άσκηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, οι προσφυγές κρίνονται στην ουσία, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση, που η
προσφυγή ασκείται κατά απόφασης που έχει εξεταστεί
κατά απόλυτη προτεραιότητα ή κατά προτεραιότητα, ο
Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών εκδίδει σχετική πράξη και η προσφυγή εισάγεται άµεσα προς συζήτηση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος.
9. Η ηµεροµηνία συζήτησης δύναται να αλλάξει, µε απόφαση του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, αφού
προηγουµένως ενηµερωθεί ο προσφεύγων κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, τηρουµένων των ειδικότερων προθεσµιών που προβλέπονται για τη συζήτηση
της κάθε υπόθεσης.
10. Στην απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται η προσφυγή, µπορεί να διαταχθεί και η επιστροφή του αιτούντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 3907/2011, εφόσον, δεν είχε ήδη διαταχθεί µε την πρωτοβάθµια απόφαση.
Άρθρο 96
Έκθεµα
1. Ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών
µεριµνά για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη των
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, την παροχή κατάλληλης διερµηνείας και υπογράφει το έκθεµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον νόµο και τον Κανονισµό της Αρχής Προσφυγών.
2. Η γραµµατεία καταρτίζει για κάθε δικάσιµο έκθεµα,
βάσει των καταχωρήσεων των προσφυγών στην ηλεκτρονική εφαρµογή Ασύλου και τυχόν πράξεων του Διευθυντή, που αφορούν την κατά προτεραιότητα συζήτηση προσφυγών, στο οποίο αναγράφονται οι προς συζήτηση υποθέσεις.
3. Το έκθεµα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, από την προηγουµένη της συνεδρίασης. Δεν
προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η µη ανάρτηση του
εκθέµατος ή η µη µνεία σε αυτό συγκεκριµένης υπόθεσης. Το έκθεµα κοινοποιείται στα µέλη των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών, µαζί µε τους σχετικούς διοικητικούς φακέλους, πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµέρα
συζήτησης των προσφυγών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής,
µόλις παραλάβει το έκθεµα, το γνωστοποιεί στα υπόλοιπα µέλη της, εγγράφως ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
γνωστοποίηση που επέχει θέση πρόσκλησης, προκειµένου να παραστούν στις συνεδριάσεις της τριµελούς και
µονοµελούς σύνθεσης και διαµοιράζει τις υποθέσεις µεταξύ του ιδίου και των µελών της Επιτροπής.
Άρθρο 97
Συζήτηση Προσφυγής
1. Η διαδικασία ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής
Προσφυγών, είναι κατά κανόνα έγγραφη και η συζήτηση
των προσφυγών διενεργείται µε βάση τα στοιχεία του
φακέλου.
2. Κατά τη διαδικασία ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών παρίσταται υποχρεωτικά ο προσφεύγων αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου
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µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 78. Σε
περίπτωση µη αυτοπρόσωπης εµφάνισης του αιτούντος
ή µη αποστολής της βεβαίωσης που αναφέρεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 78 τεκµαίρεται ότι, ο αιτών υπέβαλε την προσφυγή µόνο για να καθυστερήσει ή να εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλον τρόπο αποµάκρυνσής του
και η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιµη.
3. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών καλεί υποχρεωτικά τον προσφεύγοντα σε προφορική ακρόαση όταν:
α. µε την προσφυγή προσβάλλεται απόφαση ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας, β. ανακύπτουν ζητήµατα ή αµφιβολίες ως προς την πληρότητα της συνέντευξης, που πραγµατοποιήθηκε κατά τον πρώτο βαθµό
εξέτασης, γ. ο προσφεύγων επικαλείται σοβαρά νέα
στοιχεία, που αφορούν σε ουσιώδεις οψιγενείς ισχυρισµούς.
4. Εφόσον ακολουθείται διαδικασία συζήτησης της
προσφυγής, µε προφορική ακρόαση, η Αρχή Προσφυγών
καλεί τον προσφεύγοντα ενώπιον της αρµόδιας Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών. Ο προσφεύγων ενηµερώνεται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες, πριν την ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής του, σε γλώσσα που κατανοεί, για τον τόπο και την ηµεροµηνία συζήτησης, καθώς και για το δικαίωµά του να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή µε το δικηγόρο ή άλλο σύµβουλό του ενώπιόν της,
για να εκθέσει προφορικά, µε τη βοήθεια κατάλληλου
διερµηνέα, τα επιχειρήµατά του και να δώσει τυχόν διευκρινίσεις. Στην ίδια προθεσµία ενηµερώνεται, µε κάθε
πρόσφορο µέσο σχετικώς και η Υπηρεσία Ασύλου, προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις της για καθέναν από
τους προβαλλόµενους λόγους, διευκρινίζοντας σαφώς
το συναφές, µε κάθε λόγο, πραγµατικό µέρος. Σε περίπτωση απουσίας του προσφεύγοντος αν και έχει κληθεί
νοµίµως, τεκµαίρεται ότι υπέβαλε την προσφυγή µόνο
για να καθυστερήσει ή να εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλον τρόπο αποµάκρυνσής του και η προσφυγή απορρίπτεται ως προφανώς αβάσιµη.
5. Η συζήτηση στις Επιτροπές είναι δηµόσιες, πλην αν
αντιλέγει ο προσφεύγων, γνωστοποιώντας τη βούλησή
του είτε προφορικά ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής, είτε
µε έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου ή
του εκπροσώπου του είτε δια του υποµνήµατος.
6. Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών ή ο δικαστής που προεδρεύει µπορεί να επιτρέψει
την υποβολή υποµνηµάτων κατ’ άρθρο 99 του παρόντος,
από τους διαδίκους, µέσα σε προθεσµία που τάσσεται από αυτόν, για την ανάπτυξη όσων έχουν εκτεθεί κατά τη
διαδικασία της προφορικής ακρόασης.
7. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών δύναται να αποφασίσει κεκλεισµένων των θυρών για την προστασία
του προσφεύγοντος.
8. Αν ο Πρόεδρος ή µέλος Επιτροπής, κωλύεται να
συµµετέχει σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόµενες συνεδριάσεις της τριµελούς σύνθεσης, είναι δυνατή η προσωρινή αντικατάστασή του για τρεις (3) µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον το κώλυµα εξακολουθεί. Για
την αντικατάσταση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ν. 4375/2016 για τον ορισµό
Προέδρου ή µέλους της Επιτροπής. Με την εκ νέου ανάληψη καθηκόντων του κωλυοµένου Προέδρου ή µέλους
της Επιτροπής, παύει η αντικατάσταση. Υποθέσεις, οι οποίες έχουν συζητηθεί από τον κωλυόµενο Πρόεδρο ή
µέλος και επί των οποίων δεν έχει «λάβει χώρα διάσκε-

ψη», εισάγονται προς επανασυζήτηση στην ίδια Επιτροπή, µε αντικατάσταση ή αναπλήρωση, του κωλυοµένου
Προέδρου ή µέλους, η δε απόφαση εκδίδεται από τη
σύνθεση αυτή.
9. Αν µετά τη διάσκεψη υπόθεσης ο Πρόεδρος ή µέλος
Επιτροπής αντικαθίσταται, σύµφωνα µε τα ως άνω ή
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του παρόντος, η απόφαση εκδίδεται από την ίδια Επιτροπή µε αντικατάστασή του.
10. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, η Επιτροπή εξετάζει την υπόθεση εξ υπαρχής κατά τον νόµο και την
ουσία και αποφαίνεται αιτιολογηµένως επί της αίτησης
διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος.
Άρθρο 98
Αναβολή της συζήτησης
1. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικά: α) αν ο προσφεύγων που δεν παρίσταται δεν έχει κλητευθεί νοµίµως, ή β) αν το ζητήσει ο προσφεύγων που, αν και παρίσταται, δεν έχει κλητευθεί νόµιµα.
2. Ο προσφεύγων, που παρίσταται αυτοπροσώπως ή ο
πληρεξούσιος δικηγόρος του, δύναται να ζητήσει για µία
µόνον φορά την αναβολή της συζήτησης και µόνον για
σπουδαίο λόγο, εφόσον ο λόγος αποδεικνύεται παραχρήµα. Η υπόθεση που αναβάλλεται προσδιορίζεται για
συζήτηση στην αµέσως επόµενη δικάσιµο και ανακοινώνεται η ηµεροµηνία στον προσφεύγοντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Για τη νέα ηµεροµηνία συζήτησης,
δεν απαιτείται εκ νέου ειδοποίηση του προσφεύγοντος,
που υπέβαλε το αίτηµα αναβολής ή του δικηγόρου του.
Εάν έχει συµπληρωθεί ο συνολικός , κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 95, αριθµός ανατιθέµενων ανά µήνα και
ανά εισηγητή υποθέσεων, οι υποθέσεις που αναβάλλονται και συζητούνται, υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση του
αριθµού αυτού.
Άρθρο 99
Υποµνήµατα
Ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει υπόµνηµα για
την ανάπτυξη των προβαλλόµενων µε την προσφυγή ισχυρισµών το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. Με το ίδιο υπόµνηµα µπορεί να
προβάλει και οψιφανείς και οψιγενείς ισχυρισµούς. Στην
ίδια προθεσµία οφείλει και να προσκοµίσει τα αποδεικτικά των ισχυρισµών του στοιχεία. Κατ’ εξαίρεση εφόσον
εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 90, ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει υπόµνηµα έως την προτεραία
της συζήτησης της προσφυγής.
Άρθρο 100
Παραίτηση από την προσφυγή
Σε περίπτωση παραίτησης από το δικόγραφο της προσφυγής εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 80 του παρόντος.
Άρθρο 101
Προθεσµία για έκδοση απόφασης
1. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση:
α. εντός τριών (3) µηνών από τη συζήτηση, στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας,
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β. εντός σαράντα (40) ηµερών από τη συζήτηση, στις
περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας,
γ. εντός είκοσι (20) ηµερών από τη συζήτηση, στις περιπτώσεις που ο προσφεύγων κρατείται,
δ. εντός τριάντα (30) ηµερών από τη συζήτηση στην
περίπτωση απόφασης που απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο 84.
2. Κατ’ εξαίρεση η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών στις περιπτώσεις που η
προσφυγή συζητήθηκε κατά προτεραιότητα.
Άρθρο 102
Υπογραφή –Διόρθωση απόφασης
Στις υποθέσεις τριµελούς σύνθεσης η απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Εισηγητή. Στις υποθέσεις µονοµελούς σύνθεσης, η απόφαση υπογράφεται
από τον Εισηγητή. Οι υπογραφές των αποφάσεων, δύναται να τίθενται και µε ηλεκτρονικό τρόπο. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ηλεκτρονικής υπογραφής, θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Σε περίπτωση που στην απόφαση έχουν παρεισφρήσει
γραφικά λάθη ή το διατακτικό της απόφασης διατυπώθηκε ελλιπώς, ο δικαστής που την εξέδωσε ή ο Πρόεδρος,
στις υποθέσεις της τριµελούς σύνθεσης, προβαίνει αυτεπαγγέλτως στη διόρθωσή της. Η ως άνω διαδικασία µπορεί να κινηθεί και κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος,
που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου.
Άρθρο 103
Επίδοση απόφασης
Η απόφαση επιδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 82.
Άρθρο 104
Δικαίωµα παραµονής
1. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, κατά
τη διάρκεια της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής και έως την επίδοση της απόφασης επί αυτής, ο αιτών επιτρέπεται να παραµείνει στο έδαφος της χώρας.
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον, έχει διαταχθεί µε την απόφαση του πρώτου βαθµού, η επιστροφή του αιτούντος
σύµφωνα µε τον ν. 3907/2011 ή εφόσον έχει εκδοθεί αυτοτελώς πράξη επιστροφής, η επιστροφή δεν εκτελείται
µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης επί της
προσφυγής.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία: α) η αίτηση διεθνούς
προστασίας έχει απορριφθεί ως απαράδεκτη δυνάµει
των περιπτώσεων α΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 84 του παρόντος, β) ο αιτών έχει υποβάλει δεύτερη µεταγενέστερη αίτηση, µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, µε την οποία η πρώτη µεταγενέστερη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη ή αβάσιµη, γ) η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιµη δυνάµει της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του παρόντος, δ) η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί
µε την ταχύρρυθµη διαδικασία, πλην της περίπτωσης η΄
της παραγράφου 9 του άρθρου 83 του παρόντος, η δυνατότητα παραµονής του αιτούντος κρίνεται από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατός προς την Επιτροπή, µε το οποίο ο αιτών
εκθέτει τους σχετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη

την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του, σύµφωνα
µε τον ν. 3907/2011 και δικαιολογούν την παραµονή του
στη χώρα. Έως και την κατά τα ανωτέρω κρίση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, περί της δυνατότητας
παραµονής του στο έδαφος της χώρας, ο αιτών δικαιούται να παραµείνει σε αυτό, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
α΄ και β΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 89 του παρόντος. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών ή ο αρµόδιος
δικαστής, σε περίπτωση µονοµελούς σύνθεσης, εξετάζει
το αίτηµα κατά νόµον και ουσία και κατόπιν εξατοµικευµένης κρίσης, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3907/2011, αποφαίνεται δε, επί του αιτήµατος αυτού, το ταχύτερο δυνατό, µε
την έκδοση σχετικής απόφασης. Εφόσον το αίτηµά του
γίνει δεκτό, διατάσσεται η παραµονή του αιτούντος στη
χώρα και αναστέλλεται κάθε µέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του αιτούντος έως την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής. Σε περίπτωση απόρριψης της
αίτησης, τα ως άνω µέτρα εκτελούνται. Η εξέταση του
αιτήµατος αυτού γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής,
εν συµβουλίω, χωρίς να απαιτείται κλήση του αιτούντος
να παρασταθεί. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων αυτών υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση του συνολικού κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 95, αριθµού ανατιθέµενων ανά
µήνα και ανά εισηγητή υποθέσεων.
3. Η δυνατότητα εξαίρεσης από το δικαίωµα παραµονής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφαρµόζεται στις
περιπτώσεις του άρθρου 90 του παρόντος µόνο εφόσον
ο αιτών έχει την απαραίτητη συνδροµή διερµηνέα και νοµική συνδροµή και προθεσµία τουλάχιστον µίας εβδοµάδας, ώστε να προετοιµάσει την αίτηση και να υποβάλει
στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, τα επιχειρήµατα υπέρ της αναγνώρισης του δικαιώµατος παραµονής
του στο έδαφος της χώρας, εν αναµονή της έκβασης της
προσφυγής.
4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε άµεση ή έµµεση επαναπροώθηση κατά παράβαση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του κράτους. Όπου, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, παύει η ισχύς του δικαιώµατος παραµονής του
προσφεύγοντος, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εξετάζει τη συνδροµή των όρων της αρχής της µη επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της
Σύµβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας που κυρώθηκε µε τον ν. 1782/1988 (Α΄ 116), στο
άρθρο 7 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα που κυρώθηκε µε τον ν. 2462/1997
(Α΄ 25), στα άρθρα 31 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης
για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε
µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου που
κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974, (Α΄ 256). Στην περίπτωση
αυτή, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών χορηγεί βεβαίωση περί µη αποµάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς, η οποία συνεπάγεται για τον κάτοχο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της βεβαίωσης αναβολής αποµάκρυνσης του άρθρου του ν. 3907/2011.
Άρθρο 105
Αναποµπή στον πρώτο βαθµό
Αναποµπή της υπόθεσης στον πρώτο βαθµό δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση.

45
Άρθρο 106
Υποχρέωση εχεµύθειας

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση της έκθεσης, σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος Μέρους.

παράγραφο 2 του άρθρου 95 του παρόντος προσδιορίζονται υποχρεωτικά προς εκδίκαση εντός σαράντα (40) ηµερών από την κατάθεση.
γ. Αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που υπάγονται στην κανονική διαδικασία εξέτασης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 83 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 95
του παρόντος, προσδιορίζονται υποχρεωτικά προς εκδίκαση εντός εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεση.
δ. Αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που έχουν εκδοθεί κατά
την διαδικασία στα σύνορα του άρθρου 90 του παρόντος, προσδιορίζονται υποχρεωτικά προς εκδίκαση εντός δέκα (10) ηµερών από την κατάθεση.
2. Για τις υποθέσεις αυτές η Αρχή Προσφυγών υποχρεούται όπως αποστείλει στη Γραµµατεία του Τµήµατος, ενώπιον του οποίου έχει κατατεθεί η αίτηση ακύρωσης εκτός από τον διοικητικό φάκελο και τον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο 111
Έκδοση απόφασης

Άρθρο 108
(Άρθρο 47 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Αίτηση ακύρωσης

1. Ειδικώς για τις υποθέσεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Αποφάσεις επί αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που έχουν
εκδοθεί κατά προτεραιότητα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο στην παράγραφο 8 του άρθρου 95 του
παρόντος, εκδίδονται εντός ενός (1) µηνός από τη συζήτηση της αίτησης.
β. Αποφάσεις επί αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που έχουν
εκδοθεί κατά την ταχύρρυθµη διαδικασία εξέτασης κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου
83 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 95 του παρόντος,
εκδίδονται εντός δύο (2) µηνών από τη συζήτηση της αίτησης.
γ. Αποφάσεις επί αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που έχουν
εκδοθεί κατά τη διαδικασία στα σύνορα του άρθρου 89,
εκδίδονται υποχρεωτικά εντός ενός (1) µηνός από την
συζήτηση της αίτησης.
2. Στις υποθέσεις της παραγράφου 3, η Αρχή Προσφυγών υποχρεούται όπως αποστείλει στη Γραµµατεία του
Τµήµατος, ενώπιον του οποίου έχει κατατεθεί η αίτηση
ακύρωσης εκτός από τον διοικητικό φάκελο και τον ηλεκτρονικό φάκελο της υπόθεσης.

Το προσωπικό των αρµοδίων υπηρεσιών, που εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που εµπλέκεται στην εφαρµογή του,
υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια για όλα τα στοιχεία και
προσωπικά δεδοµένα που περιέρχονται σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία
αυτών.
Άρθρο 107
(Άρθρο 50 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Υποβολή Εκθέσεων

1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν δικαίωµα άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρµόδιου κατά
τόπον Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του
ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
49 του ν. 3900/2010 (Α΄13) και ισχύει, κατά των αποφάσεων που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Μέρους.
2. Αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, µπορεί να ασκηθεί και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 109
Προθεσµία
1. Η προθεσµία για την αίτηση ακύρωσης είναι τριάντα
(30) ηµέρες και αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της κοινοποίησης της απόφασης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 82 του παρόντος.
2. Για τη δυνατότητα της παραγράφου 1, για την προθεσµία, καθώς και για το αρµόδιο δικαστήριο γίνεται ρητή αναφορά επί του σώµατος της απόφασης.
Άρθρο 110
Προσδιορισµός αίτησης ακύρωσης

Άρθρο 112
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Προσφυγές

1. Ειδικώς για τις υποθέσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 15 του ν. 3068/2002 ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που έχουν εκδοθεί κατά
προτεραιότητα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρο 95 του παρόντος, προσδιορίζονται
υποχρεωτικά προς εκδίκαση εντός τριάντα (30) ηµερών
από την κατάθεση.
β. Αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που έχουν εκδοθεί κατά
την ταχύρρυθµη διαδικασία εξέτασης κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 83 και στην

1. Κατά της απόφασης που περιορίζει ή διακόπτει την
παροχή των συνθηκών υποδοχής, σύµφωνα µε το άρθρο
56 του παρόντος, καθώς και κατά των αποφάσεων που
λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 44 του παρόντος, οι θιγόµενοι αιτούντες έχουν δικαίωµα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999).
2. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι
αιτούντες λαµβάνουν δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του
ν. 3226/2004.
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Άρθρο 113
1. Με πράξη του Διευθυντή των Ανεξαρτήτων Επιτροπών Προσφυγών απορρίπτονται προσφυγές κατά αποφάσεων πρώτου βαθµού, ανεξαρτήτως του οργάνου που
τις εξέδωσε, οι οποίες ασκήθηκαν µέχρι και 20.7.2016 εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της επόµενης παραγράφου. Αιτήσεις ασύλου που είχαν υποβληθεί
πριν την ισχύ του π.δ. 141/2013 και δεν έχουν ακόµα εξετασθεί, καθώς και τυχόν εκκρεµείς αιτήσεις προς την
Επιτροπή Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010
και πάσης φύσεως συναφή αιτήµατα ανάκλησης, ανανέωσης, αλλαγής στοιχείων κ.λπ., επί των οποίων δεν έχει
εκδοθεί απόφαση, θεωρούνται ότι απορρίπτονται από τη
δηµοσίευση του νόµου. Στους αιτούντες της κατηγορίας
αυτής και για τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου.
2. Οι αιτούντες διεθνή προστασία που έχουν υποβάλει
την προαναφερόµενη προσφυγή οφείλουν µέσα σε έξι
(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου να
προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Αρχή Προσφυγών
προκειµένου να επιβεβαιώσουν ότι επιθυµούν την εξέταση της προσφυγής και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία
της κατοικίας τους. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων µπορούν οµοίως να προσέλθουν στις ως άνω αναφερόµενες αρχές προκειµένου να καταθέσουν έγγραφη δήλωση των αιτούντων θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής τους, µε το ως άνω περιεχόµενο.
3. Οι αιτούντες ενηµερώνονται για την υποχρέωση της
παραγράφου 2 που τους επιβάλλεται στο πλαίσιο του
καθήκοντος συνεργασίας τους µε τις Ελληνικές Αρχές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 65 και 69 του παρόντος.
4. Οι προσφυγές αυτές προσδιορίζονται προς συζήτηση, µε πράξη του Διευθυντή κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 95. Στη περίπτωση µη ανεύρεσης ή απώλειας του διοικητικού φακέλου, ο προσδιορισµός της προσφυγής παρατείνεται για χρονικό διάστηµα
ενός (1) µηνός.
Άρθρο 114
1. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες υποδοχής, που προκύπτουν από την είσοδο και παραµονή στη χώρα, στις περιπτώσεις µαζικών αφίξεων ή
κατακόρυφης αύξησης των ροών προσώπων που αιτούνται διεθνή προστασία, από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών, οι αναγνωρισµένοι κατά τις διατάξεις του παρόντος πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, υποχρεούνται να αποχωρήσουν αµελλητί από τις Ανοικτές Δοµές
Υποδοχής και Φιλοξενίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.
2. Για την υποχρέωσή τους αυτή, ενηµερώνονται σε
γλώσσα που κατανοούν, τους παρέχεται δε κάθε συνδροµή από τις Εθνικές Αρχές αλλά και από την Ύπατη
Αρµοστεία και άλλους φορείς, προκειµένου να διευκολυνθούν κατά την αποχώρησή τους αλλά και τη µετάβασή τους είτε σε τόπους που επιλέγουν οι ίδιοι είτε σε τόπους που προτείνονται από τις εθνικές αρχές.

Άρθρο 115
Μεταφορά αρµοδιοτήτων
Το άρθρο 15 του ν. 3068/2002, που είχε αντικατασταθεί από το άρθρο 49 του ν. 3900/2010, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 15
Καθεστώς αλλοδαπών
1. Στην αρµοδιότητα του τριµελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες
γεννώνται από την προσβολή ατοµικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται: α) κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας
περί αλλοδαπών εν γένει, β) που αφορούν την κτήση και
την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, γ) που αφορούν
την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Συµβάσεως της Γενεύης, που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν.δ. 3989/1959 (Α΄201) και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του α.ν. 389/1968 (Α΄125).
2. Για την εκδίκαση των διαφορών των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου αρµόδιο κατά
τόπον είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο στην περιφέρεια
του οποίου εδρεύει η διοικητική αρχή που εξέδωσε την
προσβαλλόµενη πράξη. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για
διαφορές που αφορούν είτε απόρριψη αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης ή ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής και εργασίας, είτε απόφαση επιστροφής που ενσωµατώνεται σε πράξη απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε απόφαση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, αρµόδιο
είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρµόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην οποία τηρείται ο διοικητικός
φάκελος του αλλοδαπού, δηλαδή το ανά νοµό Τµήµα
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Κατά τα λοιπά, για την
εκδίκαση των διαφορών της προηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
2 έως και 4 του ν. 702/1977 (Α΄ 268).
3. Για την εκδίκαση των διαφορών της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 1, αρµόδιο κατά τόπον δικαστήριο είναι
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, για αποφάσεις που
έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιµάκια Ασύλου,
που εδρεύουν εντός των Περιφερειών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Αττικής και
για τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία
Ασύλου, τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή
Κλιµάκια Ασύλου, που εδρεύουν εντός των Περιφερειών
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρµόδιο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Για τις υποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1,
οι αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων υπόκεινται
σε έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
4. Για την εκδίκαση των διαφορών της παραγράφου 1
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως
και 4 του ν. 702/1977. Οι αποφάσεις των Διοικητικών
Πρωτοδικείων επί των διαφορών των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 1 υπόκεινται σε έφεση ενώπιον
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του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφαρµοζοµένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 702/1977.
5. Η παράγραφος 1 δεν καταλαµβάνει τις διαφορές, οι
οποίες γεννώνται από την προσβολή πράξεων που αφορούν την άρνηση χορήγησης σε αλλοδαπό άδειας ασκήσεως εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας, την άρνηση ανανέωσης ή την ανάκληση τέτοιας άδειας, όταν οι πράξεις αυτές δεν εκδίδονται κατ` εφαρµογή της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών αλλά κατ’ εφαρµογή ειδικής νοµοθεσίας, εφαρµοζόµενης και επί ηµεδαπών, µε την οποία η άσκηση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας έχει υπαχθεί σε καθεστώς προηγούµενης άδειας.
6. Στις ακυρωτικές διαφορές της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1, µετά από αίτηση αναστολής εκτέλεσης,
παρέχεται σε ένα στάδιο προσωρινή δικαστική προστασία, από τον αρµόδιο εισηγητή δικαστή, µε την έκδοση
συνοπτικά αιτιολογηµένης απόφασης. Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεσή της, η αίτηση κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος προς τον αρµόδιο Υπουργό, ο οποίος οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να διαβιβάσει στο δικαστήριο το φάκελο της υπόθεσης µέσα
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση.
Μέσα στην ίδια προθεσµία, ο Υπουργός µπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του και ο αιτών να προσκοµίσει τα αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία στηρίζει τους ισχυρισµούς του. Η απόφαση του εισηγητή δικαστή, επί της αίτησης, εκδίδεται µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών, από την πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών, εφόσον έχει
προσκοµιστεί στο δικαστήριο το οικείο αποδεικτικό κοινοποίησης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις του π.δ. 18/1989.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 των περιπτώσεων
β΄ και γ΄ εφαρµόζονται στις εκκρεµείς υποθέσεις στα
Διοικητικά Εφετεία της χώρας, για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιµος, οι οποίες διαβιβάζονται στα κατά τόπον αρµόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου µε πράξεις των Προέδρων των
Τριµελών Συµβουλίων Διεύθυνσης ή των Προέδρων που
διευθύνουν τα δικαστήρια. Για τις υποθέσεις αυτές δεν
εφαρµόζονται οι προθεσµίες του άρθρου 110.»
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Άρθρο 116
Τροποποιήσεις του ν. 4375/2016
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας λαµβάνονται σε ατοµική βάση, µετά
από εµπεριστατωµένη, αντικειµενική και αµερόληπτη εξέταση. Για τον σκοπό αυτόν η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου:
α. Αναζητεί, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί συγκεκριµένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική,
κοινωνική, οικονοµική, καθώς και τη γενική κατάσταση
που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αιτούντων
(χώρες καταγωγής, χώρες προηγούµενης συνήθους διαµονής, χώρες µέσω των οποίων διήλθαν κ.λπ.) σε συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες αρχές ή αντίστοιχες αρχές
κρατών-µελών Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών ή
από αξιόπιστες πηγές, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ύπατη Αρµοστεία του

Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης.
β. Μεριµνά, ώστε το προσωπικό που εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις ή εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων, να γνωρίζει την εθνική και διεθνή νοµοθεσία και τη
νοµολογία περί διεθνούς προστασίας. Προς τούτο, οργανώνει την εκπαίδευση και φροντίζει για τη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού. Επίσης µεριµνά, ώστε το
προσωπικό να µπορεί να συµβουλεύεται, όταν είναι αναγκαίο, εµπειρογνώµονες επί ειδικών ζητηµάτων όπως ιατρικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών, γλωσσολογικών ή
ζητηµάτων που άπτονται ιδίως των ανηλίκων ή του φύλου.
γ. Κοινοποιεί στις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης τις διαθέσιµες από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες οδηγίες και ενηµερωτικά δελτία σε θέµατα
διεθνούς προστασίας.
δ. Περαιτέρω η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διοργανώνει σεµινάρια εκπαίδευσης αυτοτελώς ή/και σε συνεργασία µε την Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο, ενώ µπορεί να διοργανώνει
σεµινάρια κατάρτισης σε συνεργασία και µε την Ύπατη
Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους
φορείς.»
2. Το άρθρο 5 του ν. 4375/2016 αναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο
Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν δηµόσιας
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής των παραγράφων 14 και 15. Ο Διοικητικός
Διευθυντής διορίζεται µε θητεία τριών (3) ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία (3) ακόµη έτη. Ο
Διοικητικός Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα και εξειδίκευση ή/και εµπειρία στους τοµείς
της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτηµάτων, β) είναι αρµόδιος
για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του
προϋπολογισµού, την τήρηση και δηµοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής, την αποστολή στατιστικών δηµοσίευσης των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, αναφέρεται στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη σχετικά µε την εκτέλεση των
συµβάσεων των κατά το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, γ) αναφέρεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά µε την εκτέλεση των συµβάσεων των κατά το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος δύναται να
τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην
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άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διοικητικός Διευθυντής
είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του
αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου
λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό
τοµέα ή η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων καθηκόντων
σε αντικείµενο συναφές µε τα καθήκοντά του ως Διοικητικού Διευθυντή. Αν ο διοριζόµενος ως Διοικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές
του Διοικητικού Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών.
2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών συγκροτούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Δικαιοσύνης και Οικονοµικών και αποτελούνται
από τρεις (3) Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που υποδεικνύονται, κατόπιν
σχετικής αίτησής τους, από τον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Για τον
ορισµό των Δικαστικών Λειτουργών λαµβάνεται υπόψη
και συνεκτιµάται, ιδίως, η γνώση και η εµπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και το δίκαιο των αλλοδαπών, στο δίκαιο
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή στο διεθνές δίκαιο, καθώς και η καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε, της αγγλικής. Έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται
η 01.12.2019, οπότε και επανασυγκροτούνται οι Επιτροπές και συµπληρώνονται οι συνθέσεις των Επιτροπών
που ήδη λειτουργούν. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και όσες θητείες µελών δικαστικών λειτουργών λήξουν έως 31.12.2019 για τις οποίες ακολουθείται η προβλεπόµενη διαδικασία.
3. Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση και την ανωτέρω διαδικασία ορίζονται επίσης αναπληρωτές των
Προέδρων και των µελών των Επιτροπών, µε τα ίδια προσόντα µε τα αντίστοιχα τακτικά µέλη. Οι Αναπληρωτές
Πρόεδροι και τα αναπληρωµατικά µέλη καλούνται προς
αναπλήρωση απόντων, κωλυόµενων µελών, µε πράξη
του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών. Σε περίπτωση έλλειψης θέσης τακτικού µέλους, ο αναπληρωτής ασκεί τα
καθήκοντα του τακτικού µέλους έως τον ορισµό νέου τακτικού µέλους.
4. Ως Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ορίζονται οι αρχαιότεροι των υποδεικνυοµένων δικαστικών λειτουργών. Οι Αναπληρωτές Πρόεδροι, προεδρεύουν ανεξαρτήτως της αρχαιότητας των Δικαστών ανά Επιτροπή.
5. Η θητεία των µελών των Επιτροπών είναι τριετής
και µπορεί να ανανεώνεται σύµφωνα µε την ανωτέρω
διαδικασία. Τα µέλη των Επιτροπών, κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, απολαµβάνουν προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών διέπεται
από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής.
6. Τα µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
αντικαθίστανται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης και Οικονοµικών, µε
την ίδια διαδικασία του ορισµού τους µετά από αίτησή
τους. Μπορούν επίσης να αντικαθίστανται µε την ίδια
διαδικασία σε περίπτωση σηµαντικών και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων κατά τη διεκπεραίωση των υποθέ-

σεων αιτούντων διεθνή προστασία, µε όµοια κοινή υπουργική απόφαση, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Προς τούτο ο Διευθυντής της Αρχής
Προσφυγών αποστέλλει την 15η ηµέρα των µηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου στατιστικά δηµοσίευσης
των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και
Οικονοµικών, µετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών µπορούν να επανασυγκροτούνται, κάθε φορά που απαιτείται, για την εφαρµογή των οριζοµένων στις παραγράφους 3 και 4 του
άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως αυτό θα ισχύσει µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
7. Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών λειτουργεί
υπό µονοµελή και τριµελή σύνθεση. Κάθε Επιτροπή συνεδριάζει, δύο (2) φορές τον µήνα υπό Τριµελή σύνθεση
και δύο (2) φορές υπό Μονοµελή σύνθεση µε την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόµενων στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Οι προσφυγές εκδικάζονται από
την τριµελή σύνθεση. Κατ’ εξαίρεση στην µονοµελή σύνθεση εκδικάζονται υποχρεωτικά οι προσφυγές:
α. κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί µε την ταχύρρυθµη διαδικασία του άρθρου παράγραφος 8 του άρθρου 83 του παρόντος ,
β. κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του παρόντος,
γ. κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως απαράδεκτη κατ’ εφαρµογή του άρθρου 84 πλην
των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος,
δ. που έχουν κατατεθεί εκπρόθεσµα σύµφωνα µε το
άρθρο 92 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του παρόντος.
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην προηγούµενη παράγραφο στην τριµελή σύνθεση παραπέµπονται προς
εκδίκαση, κατόπιν σχετικής πράξης του δικαστή της µονοµελούς σύνθεσης, υποθέσεις µείζονος σπουδαιότητας.
Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν και
τις εκκρεµείς υποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των
υποθέσεων για τις οποίες έχει προσδιορισθεί ηµεροµηνία συζήτησης της προσφυγής από 1.3.2020 και µετά.
Προς τον σκοπό αυτόν, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και έως 29.2.2020, µε πράξη του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ανασυντάσσονται τα εκθέµατα ανά Επιτροπή και συνεδρίαση και οι υποθέσεις ανακατανέµονται µεταξύ της Τριµελούς και της Μονοµελούς σύνθεσης.
8. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών
ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη σύνθεση
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών και τον ελάχιστο αριθµό υποθέσεων ανά συνεδρίαση.
9. Η οργάνωση της παροχής εκπαίδευσης και συνεχούς επιµόρφωσης στα µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ανατίθεται: α) στην Υπηρεσία Ασύλου
και την Αρχή Προσφυγών, β) στη Γενική Επιτροπεία της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, γ)
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
(EASO). Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι ως άνω
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αρχές λειτουργούν αυτοτελώς ή και σε συνεργασία µεταξύ τους, δύνανται δε, να συνεργάζονται και µε την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, καθώς
και µε άλλους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη και Οικονοµικών προβλέπεται το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση για τα µέλη των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών και σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 95 του παρόντος.
11. Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα: α) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, µε αρµοδιότητα:
αα) την παροχή νοµικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου
της, όπως η σύνταξη απόψεων σχετικά µε ένδικα µέσα ή
βοηθήµατα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη συµβολή στην προετοιµασία και κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νοµοθετικών και εν
γένει κανονιστικών κειµένων, τη σύνταξη εγκυκλίων και
εσωτερικών οδηγιών και, εφόσον είναι αναγκαίο, αναλυτικής και εµπεριστατωµένης έκθεσης που περιέχει καταγραφή και επεξεργασία του πραγµατικού της υπόθεσης
και των προβαλλόµενων από τον προσφεύγοντα ισχυρισµών, καθώς και αντιστοίχιση των ισχυρισµών αυτών µε
τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, η οποία τίθεται
στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών, ββ) την οργάνωση της παροχής εκπαίδευσης και συνεχούς επιµόρφωσης στο προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και στα µέλη των Επιτροπών, γγ) την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση πληροφοριών σχετικά µε την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική
κατάσταση στις χώρες καταγωγής ή προηγούµενης συνήθους διαµονής των προσφευγόντων, σε συνεργασία
µε το αρµόδιο τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλες
αρχές της χώρας ή άλλων χωρών, δδ) τη συµµετοχή
στην επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα:
αα) τη γραµµατειακή υποστήριξη του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας, ββ) τη
γραµµατειακή υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών,
γγ) τον συντονισµό και τη µέριµνα για την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών,
δδ) τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών
δεδοµένων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, εε) την οργάνωση και παρακολούθηση του συστήµατος µηχανοργάνωσης της Αρχής Προσφυγών, στστ) την τήρηση του
πρωτοκόλλου και του Αρχείου της Αρχής Προσφυγών,
τη µέριµνα για την επικοινωνία και συνεργασία της Αρχής Προσφυγών, ιδίως, µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες του Δηµοσίου και µε ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και
µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ζζ) τη διεκπεραίωση των ζητηµάτων επικοινωνίας, ενηµέρωσης του κοινού
και δηµοσίων φορέων, ηη) τη διαχείριση των θεµάτων
προσωπικού της Υπηρεσίας.
12. Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή

Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση
των θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις πραγµατοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της
Αρχής Προσφυγών. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενες ή συγχωνευόµενες υπηρεσίες του
Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του
ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Αρχή
Προσφυγών διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν
δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η µετάταξη ενεργείται µετά
από δηµόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα
γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία
επιλογής των µετατασσοµένων, χωρίς να απαιτείται εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 68
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενηµερώνει, επί
ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ.
33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθµό
και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται µε µετάταξη. Η µετάταξη γίνεται µε τον βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη µετάταξη. Η µετάταξη γίνεται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική
ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και µε
την ίδια διαδικασία πραγµατοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η απόσπαση µπορεί να διενεργείται
και µε αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δηµόσια πρόσκληση. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν
τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν
λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώµενος υπάλληλος δικαιούται επίδοµα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταµένου στη
θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριµένο επίδοµα θα
καταβάλλεται από την Αρχή Προσφυγών. Η Αρχή Προσφυγών µπορεί να απασχολεί προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στον
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τον ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το π.δ.
164/2004 (Α΄ 134). Για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται: α)δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, µε πτυχίο Νοµικών,
Πολιτικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και
πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού,
οι οποίοι στελεχώνουν το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης,

50
Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, β) τέσσερις (4) θέσεις
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού,πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού,µία (1) θέση
κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, γ) τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού,µία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και µία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής. Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Με απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών τοποθετείται το προσωπικό στην Υπηρεσία, λαµβανοµένων υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, των κείµενων διατάξεων, καθώς και
των υφιστάµενων αναγκών της Αρχής.
13. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε
κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση
του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
υποψηφίων. Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των
αποσπάσεων αυτών. Για τις ανάγκες της Αρχής Προσφυγών µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε διερµηνείς, κατά τις κείµενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας
της Αρχής. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε τους
όρους σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η αµοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
πληρωµής για την εκτέλεση των ανωτέρω συµβάσεων ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και του Υπουργού Οικονοµικών.
14. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η εισήγηση τριών (3) υποψηφίων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από τον
Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου ως Πρόεδρο, β) από έναν (1) Σύµβουλο
του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως µέλος, γ) από ένα
(1) µέλος του Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού ΑΕΙ νοµικών, πολιτικών επιστηµών της χώρας ως µέλος
και τον αναπληρωτή του µε όµοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους πρόσφυγες.
15. Τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής υποδεικνύονται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος εκ µέρους
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ή σε
περίπτωση που η επιτροπή δεν εκδώσει εισήγηση εντός
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται
αυτοτελής Υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης» (ΥΠ.Υ.Τ.), η οποία υπάγεται στην Ειδική

Γραµµατεία Υποδοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α΄
133)».
4. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 προστίθεται η φράση «εφόσον σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι».
5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) οι
κλειστές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής υπηκόων τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή
προστασία και σε βάρος των οποίων εκδίδεται απόφαση
κράτησης.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016 προστίθεται η φράση «οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία και σε βάρος των οποίων εκδίδεται
απόφαση κράτησης».
7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
ν. 4375/2016 προστίθεται η φράση «εφόσον σε βάρος
τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι».
8. Στο άρθρο 10 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές και κλειστές Δοµές Προσωρινής
Υποδοχής και στις ανοικτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι µε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.» Η παράγραφος 7 αναριθµείται σε παράγραφο 8.
9. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του
ν. 4375/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι κλειστές
Δοµές Υποδοχής οργανώνονται κατά το πρότυπο των
ΠΡΟ. ΚΕ. ΚΑ.».
10. Το άρθρο 71 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής: «Οι αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον κατέχουν
«δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», τα οποία έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 περίπτωση κδ΄ του
π.δ. 113/2013 (Α΄ 146), του άρθρου 41 παράγραφος 1 (δ)
του παρόντος και του άρθρου 8 παράγραφςο 1 (δ) του
π.δ. 114/2010 αντίστοιχα, έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε
εξαρτηµένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου
µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας και καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος του δελτίου. Το δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση πρωτοβάθµιας απορριπτικής απόφασης και µέχρι
την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της προσφυγής».
Άρθρο 117
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Από 1.12.2019, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, υπό την υφιστάµενη, προ
της ψηφίσεως του παρόντος νόµου, σύνθεση, συνεχίζουν να λειτουργούν µόνο για την τήρηση των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Υπό τη σύνθεση αυτή, όλα τα µέλη των Επιτροπών, τακτικά και αναπληρωµατικά, υποχρεούνται έως 29.02.2020,
να έχουν διεκπεραιώσει το σύνολο των εκκρεµοτήτων
τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Προσφυγών και ειδικότερα να
έχουν: α) συµµετάσχει στις διασκέψεις, επί του συνόλου
των εκκρεµών υποθέσεων όλων των µελών κάθε Επιτρο-
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πής, β) να έχουν καταθέσει τυχόν µειοψηφούσες γνώµες, γ) να υπογράψουν για τη δηµοσίευση των αποφάσεων και όπου αλλού αυτό απαιτείται και δ) να έχουν δηµοσιεύσει το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων
που τους έχουν ανατεθεί, για υποθέσεις υπό την, προ
της ψηφίσεως του παρόντος νόµου, σύνθεση. Ο Πρόεδρος κάθε Ανεξάρτητης Επιτροπής, βεβαιώνει εγγράφως, ότι κάθε µέλος της Επιτροπής που συµµετείχε στις
συνθέσεις αυτής έως 30.11.2019, τήρησε τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του και δηµοσίευσε έως
29.2.2020 το σύνολο των αποφάσεων επί των υποθέσεων που του είχαν ανατεθεί. Επιπροσθέτως, για τα τρίτα
µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5
του ν. 4375/2016, όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 116 του παρόντος, η µη τήρηση
των ανωτέρω, συνιστά λόγο αποκλεισµού τους από την
εφαρµογή της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
2. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν
τα ακόλουθα: α) Όσον αφορά τα µέλη δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι συµµετείχαν στις συνθέσεις των Επιτροπών Προσφυγών, των οποίων οι θητείες λήγουν, σε
ενδιάµεσο χρονικό σηµείο από την ψήφιση του νόµου
και πριν την 01.12.2019, οι θητείες αυτές παρατείνονται
αυτοδικαίως έως 30.11.2019 και περαιτέρω εντάσσονται
στη διαδικασία ανανέωσης της θητείας τους, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 116 του παρόντος. β) Σε όσους δικαστικούς λειτουργούς της ανωτέρω
κατηγορίας δεν ανανεωθεί η θητεία, αυτοί υποχρεούνται
να τηρήσουν τους όρους του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η αποζηµίωση των
µελών αυτών που αφορά στο χρονικό διάστηµα από
1.12.2019 έως 29.2.2020, ορίζεται σε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) της αποζηµίωσης την οποία θα ελάµβαναν εάν συνέχιζαν να συµµετέχουν στις Επιτροπές και
θα καταβληθεί στους δικαιούχους, µόνο µετά την έκδοση της βεβαίωσης του Προέδρου κάθε Επιτροπής, που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, γ) Όσον αφορά τα τρίτα µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν
ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 116 του παρόντος, των οποίων
οι θητείες λήγουν έως 31.12.2019, οι συµβάσεις αυτές
παρατείνονται αυτοδικαίως έως 29.02.2020, µε την υποχρέωση τήρησης των όρων του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Από 01.12.2019 τα τρίτα µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που είχαν ορισθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως το
άρθρο αυτό ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 116 του παρόντος νόµου, παύουν να συµµετέχουν
στις συνθέσεις των προαναφερόµενων Επιτροπών, υπό
την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
4. Οι συµβάσεις των τρίτων µελών των ήδη εν λειτουργία, κατά τη ψήφιση του παρόντος νόµου, Ανεξάρτητων
Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, λήγουν αυτοδικαίως
την 29.02.2020. Στα µέλη αυτά δίδεται η δυνατότητα να
συνάψουν µε το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, από
01.03.2020 σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την θέση του βοηθού εισηγητή

«rapporteur». Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας
παραγράφου θα καθορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
5. Στις παραγράφους 7 και 10 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο 2
του άρθρου 116 του παρόντος νόµου, οι παραποµπές σε
άρθρα νοούνται ως παραποµπές σε άρθρα του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 118
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της µε αριθµό ΥΑ
Α3(γ)/ΓΠ/οικ. 25132 (Β΄ 908) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τα πρόσωπα των κατηγοριών ix, x, xi και
xii της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 33
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), µέχρι να αποκτήσουν το δικαίωµα στην εργασία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
τα οποία δεν διαθέτουν και αδυνατούν να αποκτήσουν
ΑΜΚΑ, σύµφωνα µε τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου
2 της παρούσας, δικαιούνται του συνόλου των παροχών
της παρούσας, µε την κατοχή Προσωρινού Αριθµού Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Στα πρόσωπα των ως άνω κατηγοριών ix,
x, xi και xii ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται στους δικαιούχους
και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιµάκια Ασύλου µε διάρκεια ισχύος αντίστοιχης µε
τη διάρκεια ισχύος των δελτίων τους, εκτός από τον
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυµοσύνης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
ανανεώνεται µαζί µε τα δελτία αιτήσαντος ασύλου κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στις ισχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 119
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι
παρακάτω διατάξεις:
1. Τα άρθρα 33 έως 66 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση
και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
«σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
2. Τα άρθρα 1 έως 24 του ν. 4540/2018 «Προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.06.2013) και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο
πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).
3. Το π.δ. 141/2013 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης
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Δεκεµβρίου 2011 (L 337) σχετικά µε τις απαιτήσεις για
την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των
ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτοµα
που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας (αναδιατύπωση)»
(Α΄ 226), πλην του άρθρου 40 αυτού που παραµένει σε ισχύ.

γ΄, παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011
(Α΄ 204).»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
τίθεται σε ισχύ από 01.11.2019.

Άρθρο 120

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016
(Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι ανοικτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος.
Σε κάθε ανοικτή Δοµή συνιστάται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι απόφοιτος σχολής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία συναφή µε τα καθήκοντα
της θέσης και γνώστης σε καλό επίπεδο, µίας τουλάχιστον ξένης, επίσηµης γλώσσας, κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται,
κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ειδικού Γραµµατέα Υποδοχής του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, από Τριµελή Επιτροπή που αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου ως Πρόεδρο, τον Ειδικό Γραµµατέα Υποδοχής και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ως µέλη και διορίζεται µε διαπιστωτική απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για θητεία ενός
(1) έτους, που µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έως δύο (2) ακόµη έτη. Ο Διοικητής της εκάστοτε ανοικτής Δοµής ελέγχεται
από τον Ειδικό Γραµµατέα Υποδοχής του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος δύναται να παύει τον
Διοικητή της ανοικτής Δοµής πριν τη λήξη της θητείας
του, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή
για άλλον σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων του. Αν ο Διοικητής της ανοικτής Δοµής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Ειδικός Γραµµατέας Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, µε απόφασή του, ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.
Με όµοια απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υποδοχής,
δύναται να ορίζεται, από το υπηρετούν προσωπικό, σε
κάθε ανοικτή Δοµή, Υποδιοικητής και να του ανατίθενται
συγκεκριµένες αρµοδιότητες και καθήκοντα. Ο χρόνος
της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Υποδιεύθυνσης.
Οι αποδοχές του Διοικητή της ανοικτής Δοµής Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του Υπουργού Οικονοµικών και σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου.
Με όµοια κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη και του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να
καθορίζεται η τυχόν αποζηµίωση του Αναπληρωτή Διοικητή και Υποδιοικητή για όσο χρόνο ασκούν τις ανωτέρω
αρµοδιότητες και καθήκοντα.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του
ν. 4375/2016 (Α΄ 51), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των
ανοικτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής
Φιλοξενίας, ο εκάστοτε Διοικητής, µε τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, µπορεί να συνάπτει συµβά-

Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις ρυθµίσεις του παρόντος, καταργείται.
Άρθρο 121
Ενταλµατοποίηση και πληρωµή δαπανών
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1.Κάθε είδους Δαπάνες του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη που αφορούν τους Ειδικούς Φορείς 10432010000000, 1043-7010000000 και 1043-2020000000
(πρώην 07-410, 07-593, 07-420 και 07-430), που διενεργήθηκαν ή για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίησή τους, µέχρι
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην των διατάξεων περί παραγραφής και
πληρώνονται µέχρι 31.12.2019, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους των ως άνω
Ειδικών Φορέων.
2. Δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και αφορούν τους Ειδικούς Φορείς 1043-2010000000, 10437010000000 (πρώην 07-410 και 07-593), σύµφωνα µε
την 06.12.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του
ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών (Τοµέας Προστασίας του Πολίτη) στις Δηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους» (Β΄ 4315) και τις διατάξεις περί µεταβίβασης πιστώσεων σε δευτερεύοντες
διατάκτες, από 01.10.2017 έως τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και πληρώνονται µέχρι 31.12.2019.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται
αντίστοιχα και για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν
σε βάρος της οικείας Παγίας Προκαταβολής που αφορούν τους Ειδικούς Φορείς 1043-2010000000, 10437010000000 και 1043-2020000000 (πρώην 07- 410, 07593 και 07-420), έως τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 122
Τροποποίηση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
1. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου
14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι τις 31.12.2020 οι συµβάσεις αυτές θεωρούνται
ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων
περί συνδροµής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης,
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄ περίπτωση

Άρθρο 123
Τροποποίηση των άρθρων 11 και 17
του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
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σεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, µε έως δύο (2) διερµηνείς.»
3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 17 του
ν. 4375/2015 (Α΄ 51) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του Υπουργού Υγείας, θεσπίζεται ο Γενικός
Κανονισµός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου καθορίζονται επί µέρους θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας
των Κέντρων και των Μονάδων αυτών και ρυθµίζονται οι
λεπτοµέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούµενων
διαδικασιών και κάθε συναφές θέµα. Με όµοια απόφαση
θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και των Δοµών Προσωρινής
Φιλοξενίας.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισµός
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας εκδίδεται από τον Ειδικό
Γραµµατέα Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, κατόπιν γνώµης των Διοικητών των Κέντρων ή
των Διοικητών των Δοµών. Ο Εσωτερικός Κανονισµός
των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής εκδίδεται από τον Ειδικό Γραµµατέα Υποδοχής.»
Άρθρο 124
Ρυθµίσεις Αρµοδιότητας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
και Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
1. Το προβλεπόµενο στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α΄ 215), όπως ισχύει, ποσοστό που αποδίδεται στο Ταµείο Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων διαµορφώνεται από
1.1.2020 από ποσοστό 30% σε ποσοστό 10% και η προκύπτουσα διαφορά εγγράφεται στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ειδικός Φορέας 10472040000000 («Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής»).
2. Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4
του ν. 663/1977 ποσοστά επί των εκάστοτε οριζοµένων
ποσών παραβόλων για την έκδοση των ειδικών εντύπων
παραβόλων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, διαµορφώνονται από 1.1.2020 σε ποσοστό 50% για έκαστο εξ
αυτών και η υπέρ του Δηµοσίου προκύπτουσα διαφορά
εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη, Ειδικός Φορέας 10472040000000
(«Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής»).
3. Πράξεις έγκρισης πραγµατοποίησης δαπανών και αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν από το
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα
εκδοθούν έως τις 31.12.2019 και αφορούν θέµατα που από 8.7.2019 εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Γενικής
Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συµπεριλαµβανοµένων των
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Επιµελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, για το χρονικό διάστηµα από
8.7.2019 έως 31.8.2019, παράγουν τα έννοµα αποτελέσµατά τους, ενώ, οι πράξεις που εκδίδονται επί τη βάσει
αυτών δεν πάσχουν.
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971
(Α΄ 209) καταργείται από τότε που ίσχυσε.
5. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις περιπτώσεις που δεν έχουν ήδη υπογραφεί νέες συµβάσεις,
ο χρόνος ισχύος των συµβάσεων για την προµήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας των Καταστηµάτων Κράτησης,
των Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστηµάτων,
των Ειδικών Θεραπευτικών Καταστηµάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, οι οποίες λήγουν την
31.10.2019, παρατείνεται έως 30.6.2020, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης. Η δαπάνη για την ανωτέρω παράταση θα καλυφθεί από πιστώσεις του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για το χρονικό διάστηµα από 1.11.2019 έως
31.12.2019 και από του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ειδικός Φορέας 10472040000000 («Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής»), για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2020 έως 30.6.2020. Η παράταση των ως
άνω συµβάσεων, κατά το µέρος που αφορούν την κάλυψή τους από τις πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για το χρονικό
διάστηµα από 1.11.2019 έως 31.12.2019, ενεργεί αναδροµικά, ήτοι από τις 1.11.2019.
Άρθρο 125
Έναρξη ισχύος
Έναρξη ισχύος του νόµου ορίζεται η 01.01.2020, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερη διάταξη του
παρόντος.
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