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΄Αξζξν 1
΄Ιδξπζε – Απνζηνιή
1. ηo Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ηδξχεηαη εηδηθή απηνηειήο
Yπεξεζία, κε ηίηιν «Τπεξεζία Αζχινπ» θαη ρσξηθή αξκνδηφηεηα πνπ εθηείλεηαη ζε
φιε ηελ επηθξάηεηα. Η Τπεξεζία απηή έρεη σο απνζηνιή ηελ εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο πεξί αζχινπ θαη ησλ ινηπψλ κνξθψλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ησλ
αιινδαπψλ θαη αληζαγελψλ, θαζψο επίζεο ηε ζπκβνιή ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε
δηακφξθσζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο αζχινπ.
2. Η Τπεξεζία Αζχινπ, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, είλαη αξκφδηα ηδίσο
γηα :
α. ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ράξαμεο ηεο πνιηηηθήο ηεο Υψξαο
φζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε αζχινπ ή άιισλ κνξθψλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαζψο θαη
ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο απηήο,
β. ηελ παξαιαβή, εμέηαζε θαη απφθαζε ζε α΄ βαζκφ ησλ αηηεκάησλ δηεζλνχο
πξνζηαζίαο,
γ. ηελ ελεκέξσζε ησλ αηηνπκέλσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο φζνλ αθνξά ηε
δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ αηηεκάησλ, θαζψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
ζην πιαίζην απηήο,
δ. ηε ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή,
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ
αιινδαπψλ θαη ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο ρψξεο απηέο, ζε
ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ άιιεο ειιεληθέο αξρέο ή αξρέο ηεο
αιινδαπήο, ηδίσο ζην πιαίζην ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ.
ε. ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία αιινδαπψλ, θαζψο θαη ησλ
δηθαηνχρσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο κε ηα πξνβιεπφκελα λνκηκνπνηεηηθά θαη ηαμηδησηηθά
έγγξαθα,
ζη. ηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο πξνζθχγσλ
δ. ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηηνχλησλ ζε φ,ηη αθνξά ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο
ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο,
ε. ηελ πξνεηνηκαζία λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζε
ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο θαη
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ζ. ηελ ελ γέλεη ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξείο, αλεμάξηεηεο αξρέο θαη κε
θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, φξγαλα θαη νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο.
3. Η Τπεξεζία Αζχινπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία θαη απφ ηα
Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ. Η Κεληξηθή Τπεξεζία πξνΐζηαηαη ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ, πξνγξακκαηίδεη, θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη
ειέγρεη ηε δξάζε ηνπο θαη εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζπζηήλνληαη
Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ κε έδξα ηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ
Αιεμαλδξνχπνιε, ηελ Οξεζηηάδα, ηα Ισάλληλα, ηνλ Βφιν, ηελ Πάηξα, ην Ηξάθιεην,
ηε Λέζβν, ηε Υίν, ηε άκν, ηε Λέξν θαη ηε Ρφδν. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ
ζπληζησκέλσλ κε ηελ παξνχζα δηάηαμε Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Με ηελ ίδηα
απφθαζε θαηαλέκεηαη ζηα θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ ην πξνζσπηθφ
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Με απφθαζε επίζεο
ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχληαη απηνηειή
θιηκάθηα ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε
εγθαηαζηάζεηο Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο ή ζπκκεηέρνπλ ζε θηλεηέο ή έθηαθηεο
Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο.
4. Η Κεληξηθή Τπεξεζία Αζχινπ δηαξζξψλεηαη εζσηεξηθά ζηα εμήο ηκήκαηα :
α. Σκήκα ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ, ην νπνίν κειεηά,
αμηνινγεί πξνηάζεηο θαη ζρεδηάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ αζχινπ, ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα
ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο θαη θαηαξηίδεη ζρέδηα λνκνζεηηθψλ θαη ελ
γέλεη θαλνληζηηθψλ θεηκέλσλ θαη εγθπθιίσλ, θαζψο επίζεο κεξηκλά γηα ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.
β. Σκήκα πληνληζκνχ, ην νπνίν ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Γξαθείσλ Αζχινπ, κεξηκλά γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο Μνλάδεο ηνπ
Γηθηχνπ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη κε άιιεο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο Γεκνζίνπ θαη κε
αλεμάξηεηεο αξρέο θαζψο θαη κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεηο,
ηεξεί θαηαιφγνπο πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ, δηεξκελέσλ θαη δηακεζνιαβεηψλ,
παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο αζχινπ ηεο Υψξαο απφ ηα επηκέξνπο
φξγαλα ηεο Τπεξεζίεο Αζχινπ θαη ηνπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο θαη αξρέο θαη
ζπληάζζεη ζρεηηθά εθζέζεηο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηελ
Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο.
γ. Σκήκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ην νπνίν
δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, νξγαλψλεη ηελ
εθπαίδεπζε θαη ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη κεξηκλά γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ αζχινπ.
δ. Σκήκα Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη Σεθκεξίσζεο, ην νπνίν αλαδεηά,
ζπιιέγεη, αμηνινγεί θαη ηεξεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ αιινδαπψλ ζε ζπλεξγαζία κε
άιιεο ζπλαξκφδηεο αξρέο ή αληίζηνηρεο αξρέο θξαηψλ κειψλ Δ.Δ,, ζην πιαίζην
ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ, δέρεηαη θαη δηαβηβάδεη αηηήκαηα αλάιεςεο επζχλεο, κεξηκλά
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 343/2003 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ή άιιεο
ζπλαθνχο λνκνζεζίαο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Τπεξεζία ηνπ Γηθηχνπ Πξψηεο
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Τπνδνρήο θαη άιιεο ζπλαξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο φζνλ αθνξά ζηε ιήςε,
θαηαρψξεζε θαη ηήξεζε αξρείσλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ ησλ αηηνχλησλ δηεζλή
πξνζηαζία.
ε. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Αζχινπ. πιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη ηεξεί
ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ, νξγαλψλεη θαη
παξαθνινπζεί ην ζχζηεκα κεραλνξγάλσζεο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη κεξηκλά γηα
ηελ θαηάιιειε δηαζχλδεζή ηνπ κε αξρεία ηεξνχκελα απφ άιιεο ππεξεζίεο ηνπ ηδίνπ ή
άιινπ Τπνπξγείνπ ή θαη άιισλ αληηζηνίρσλ αξρψλ θξαηψλ κειψλ ΔΔ, ζην πιαίζην
ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ.
ζη. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν ζπληάζζεη θαη εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, δηεξεπλά, ζπληάζζεη πξνηάζεηο θαη δηαρεηξίδεηαη ηα
Δπξσπατθά θαη άιια πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζχινπ θαη
δηαρεηξίδεηαη ηηο πξνκήζεηεο πιηθνχ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ.
Άξζξν 2
ηειέρσζε
1. Σεο Τπεξεζίαο Αζχινπ πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε
ελδηαθέξνληνο, επί ζεηεία ηξηψλ εηψλ πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ο Γηεπζπληήο είλαη
πξνζσπηθφηεηα εγλσζκέλνπ θχξνπο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εηδηθέο
γλψζεηο ζηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία. Ο
Γηεπζπληήο ππνζηεξίδεηαη απφ γξακκαηεία, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί
απηνηειέο Γξαθείν Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δλεκέξσζεο, ην νπνίν αλαιακβάλεη θαη
δηεθπεξαηψλεη ηα δεηήκαηα επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη δεκνζίσλ
ζρέζεσλ.
2. Η Τπεξεζία Αζχινπ ζηειερψλεηαη απφ δεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο,
νη νπνίνη απνζπψληαη, κεηαηάζζνληαη ή κεηαθηλνχληαη απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ή
λ.π.δ.δ. ή απφ ππαιιήινπο, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη σο κφληκνη ή κε ζχκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο παξ. 4 (α) ηνπ παξφληνο.
3. Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ζπληζηψληαη νη εμήο νξγαληθέο
ζέζεηο :
α. 25 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.
β. 2 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Πιεξνθνξηθήο.
γ. 2 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΠΔ Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ.
δ. 3 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΣΔ Πιεξνθνξηθήο.
ε. 10 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ.
ζη. 10 ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ
Σα πξνζφληα ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ.50/2001 (Α΄- 39).

4
Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πιήξσζεο φισλ ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ κε ήδε ππεξεηνχλ
πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηελεξγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο
Τπεξεζίαο Αζχινπ.
4. Γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ ζπληζηψληαη νη
εμήο νξγαληθέο ζέζεηο :
α. 90 ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Απφ ηνλ αξηζκφ απηφ έσο 60
ζέζεηο πιεξνχληαη κε πξφζσπα πνπ πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηξηεηνχο δηάξθεηαο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Οη ινηπέο ζέζεηο
πιεξνχληαη κε κεηαηάμεηο, απνζπάζεηο ή κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ή
λ.π.δ.δ.. Σα πξνζφληα ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ.50/2001 (Α΄ - 39). Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πιήξσζεο ησλ ελ
ιφγσ ζέζεσλ κε ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηελεξγείηαη δεκφζηα
πξφζθιεζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ.
β. 90 ζέζεηο θαηεγνξίαο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ. Οη ελ ιφγσ ζέζεηο
πιεξνχληαη κε κεηαηάμεηο, απνζπάζεηο ή κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ή
λ.π.δ.δ.. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πιήξσζεο ησλ ελ ιφγσ ζέζεσλ κε ήδε ππεξεηνχλ
πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηελεξγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο
Τπεξεζίαο Αζχινπ.
5. Οη απνζπαζκέλνη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ην κηζζφ θαη φιεο ηηο ηπρφλ
επηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο, θαζψο θαη φια αλεμαηξέησο ηα επηδφκαηα θαη ινηπέο
απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη απφ
ηελ Τπεξεζία απφ ηελ νπνία απνζπψληαη. Οη απνζπάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε
ζηειέρσζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ δηελεξγνχληαη θαη αλαλεψλνληαη κε θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ,
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε
ζρεηηθή γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε. Μεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε
θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ
δεκνζίνπ ηνκέα πξνο ηελ Τπεξεζία Αζχινπ δηελεξγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.
6. ηελ Τπεξεζία Αζχινπ ιεηηνπξγεί ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Σν ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απφ
έλαλ Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, σο πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή
ηνπ επίζεο Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, δχν Πξντζηακέλνπο
Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ θαη δχν αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ησλ ππαιιήισλ
ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, σο κέιε.
7. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, νη Πξντζηάκελνη ησλ Σκεκάησλ
ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, κεηά απφ αλνηθηή πξφζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζχκθσλα κε θξηηήξηα επηινγήο πνπ πξνζδηνξίδνληαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3839/2010. Μεηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
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8. Tα Πεξηθεξεηαθά Γξαθεία Αζχινπ κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο
παξνρήο ππεξεζηψλ κε δηεξκελείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη
επηιέγνληαη απφ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεη ε Κεληξηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο. Οη δηεξκελείο απνδεκηψλνληαη κε δειηίν παξνρήο
ππεξεζηψλ ή κε σξηαία απνδεκίσζε.
9. ε πεξίπησζε πνπ ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ
Αζχινπ θσιχεηαη ιφγσ ηεο απνπζίαο επαξθνχο θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ή ιφγσ
ππεξβάιινληνο αξηζκνχ ππνβαιινκέλσλ αηηεκάησλ, ε δηεθπεξαίσζε επηκέξνπο
έξγσλ ηνπ Γξαθείνπ κπνξεί λα αλαηίζεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν κε βάζε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ζε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο. Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πξνζδηνξίδνληαη νη
εηδηθφηεξνη φξνη πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ
θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηα επηκέξνπο έξγα Πεξηθεξεηαθψλ
Γξαθείσλ Αζχινπ πνπ δχλαηαη λα ηνπο αλαηεζνχλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα
ηδξχεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Αζχινπ Μεηξψν ηέηνησλ θνξέσλ, θαζψο θαη λα
νξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη εγγξαθήο ζε απηφ, πξνθεηκέλεο ηεο πηζηνπνίεζεο φηη ν
εγγξαθφκελνο θνξέαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο.
Άξζξν 3
Αλεμάξηεηε Αξρή Πξνζθπγψλ
1. ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζπληζηάηαη Αλεμάξηεηε Αξρή
Πξνζθπγψλ, ε νπνία εμεηάδεη ηηο πξνζθπγέο αηηνχλησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαηά
απνθάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ.
2. ην πιαίζην ηεο Αξρήο ιεηηνπξγνχλ κία ή πεξηζζφηεξεο ηξηκειείο Δπηηξνπέο
Πξνζθπγψλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππνβαιινκέλσλ
πξνζθπγψλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ζεηεία δχν εηψλ
κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ε ρσξηθή ηνπο
αξκνδηφηεηα. ε πεξίπησζε ηδηαίηεξνπ θφξηνπ νη Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ κπνξνχλ, κε
απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπο, λα ιεηηνπξγνχλ εθ παξαιιήινπ θαη κε δεχηεξε
ζχλζεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο.
3. Οη Δπηηξνπέο Πξνζθπγψλ απαξηίδνληαη απφ έλα πξφζσπν εγλσζκέλνπ
θχξνπο, κε εμεηδίθεπζε ή εκπεηξία ζην πξνζθπγηθφ δίθαην ή/θαη ζην δίθαην ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, σο πξφεδξν, έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ
Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο ή πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ θαη έλαλ
λνκηθφ, πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ επηζηήκνλα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηα δεηήκαηα
δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, σο κέιε, κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο. Ο πξφεδξνο θαη ην ηξίην κέινο ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο,
επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απφ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ
θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο.
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4. Σα κέιε ησλ Δπηηξνπψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. ηνλ πξφεδξν θαη ηα
κέιε ησλ Δπηηξνπψλ απηψλ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε. Η απνδεκίσζε ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα
ηνπο Πξφζθπγεο θαηαβάιιεηαη ζην θνξέα απηφλ. Γηθεγφξνη πνπ ηπρφλ νξίδνληαη σο
κέιε ησλ σο άλσ Δπηηξνπψλ δελ αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ
πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο κεηαλάζηεπζεο ή δηεζλνχο πξνζηαζίαο, νχηε ηνπο
εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ ησλ αξρψλ. Η αλάιεςε ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη
ηελ απηνδίθαηε έθπησζή ηνπο απφ ηε ζέζε ηνπ κέινπο ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο.
5. ηελ Αξρή Πξνζθπγψλ νξίδεηαη Γηεπζπληήο, θαηεγνξίαο ΠΔ ΓηνηθεηηθνχΟηθνλνκηθνχ, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αξρήο θαη κεξηκλά γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ Δπηηξνπψλ. Ο Γηεπζπληήο ηεο Γξακκαηείαο νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε
ελδηαθέξνληνο πξνο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη λ.π.δ.δ..
6. Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ ζπληζηψληαη :
α. 8 ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, σο εκπεηξνγλψκνλεοεηζεγεηέο. Σα πξνζφληα ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηα νξηδφκελα
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ.50/2001 (Α΄- 39).
β. 5 ζέζεηο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, σο γξακκαηείο.
7. Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο κπνξνχλ λα
κεηαηάζζνληαη, λα απνζπψληαη ή λα κεηαθηλνχληαη ππάιιεινη απφ δεκφζηεο
ππεξεζίεο ή λ.π.δ.δ.. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πιήξσζεο φισλ ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ κε
ήδε ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ κπνξεί λα δηελεξγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ.
8. Η Αξρή Πξνζθπγψλ εδξεχεη ζηελ έδξα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Αζχινπ, ε
νπνία ηεο παξέρεη ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Τπεξεζίαο Αζχινπ.
Άξζξν 4
Πξνυπνινγηζκφο – νηθνλνκηθή δηαρείξηζε – πξνκήζεηεο – ζηέγαζε Τπεξεζηψλ
1. Η Τπεξεζία Αζχινπ έρεη ίδην πξνυπνινγηζκφ σο εηδηθφο θνξέαο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, φπνπ εγγξάθνληαη νη
πηζηψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο. Δηδηθφηεξα, εγγξάθνληαη πηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δαπάλεο γηα :
α. ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νηθεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηα νπνία
ζηεγάδνληαη νη Τπεξεζίεο Αζχινπ θαη θαηαβνιή κηζζσκάησλ γηα ηα νηθήκαηα πνπ
δελ αλήθνπλ ζην Γεκφζην,
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β. αγνξά, κίζζσζε, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιηθνηερληθνχ
εμνπιηζκνχ,
γ. απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δελ κηζζνδνηείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο απφ ηηο
νπνίεο έρεη απνζπαζηεί, ηπρφλ ακνηβέο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, απνδεκηψζεηο
κειψλ ησλ επηηξνπψλ πξνζθπγψλ, ακνηβέο ππεξεζηψλ δηεξκελείαο, νδνηπνξηθά έμνδα
θαη άιιεο ζπλαθείο απνδεκηψζεηο,
δ. ιεηηνπξγηθά έμνδα, έμνδα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
θαη
ε. δηελέξγεηα κειεηψλ ή εξεπλψλ επί ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε, εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη
δαπάλεο, πέξαλ απφ εθείλεο πνπ δηαιακβάλνληαη ζε απηήλ, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Τπεξεζίαο Αζχινπ εγγξάθνληαη κε φκνηα θνηλή απφθαζε ηδίσο πνζά γηα ηελ αλάζεζε
ζε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ έξγσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ.
3. ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ πξνβιέπνληαη νη πηζηψζεηο γηα
ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ Τπεξεζηψλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, ζην
πιαίζην ησλ εγθξηλφκελσλ εηήζησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
4. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηαθηηθψλ δαπαλψλ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ
ζπληζηάηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία πάγηα πξνθαηαβνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.2362/1995 (Α΄- 247).
5. Η νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ αζθείηαη απφ ηηο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο ηεο, θαη νη δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχληαη, ειέγρνληαη, εθθαζαξίδνληαη θαη
εληέιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ.
6. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε ξπζκίδνληαη εηδηθά ζέκαηα δηαρείξηζεο πιηθνχ, ρξεκάησλ, θαζψο θαη θάζε
άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
7. Οη Τπεξεζίεο Αζχινπ ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ παξαρσξνχληαη ή ζε ηδησηηθά θηίξηα πνπ
κηζζψλνληαη κε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ.
8. Αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ κπνξεί λα παξαρσξνχληαη θαηά ρξήζε δσξεάλ απφ
ηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.973/1979 (Α΄226), γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Τπεξεζίαο
Αζχινπ. Η επηζθεπή, ζπληήξεζε, επέθηαζε ή δηαξξχζκηζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ Γεκνζίνπ φπνπ ζηεγάδνληαη Τπεξεζίεο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, γίλνληαη κε
κέξηκλα ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ησλ θαηά ηφπνπο Πεξηθεξεηψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε
ησλ ζηεγαδφκελσλ Τπεξεζηψλ.
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΄Αξζξν 5
Γεληθέο θαη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο
1. ην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ
παξέρεηαη ε αλαγθαία εθπαίδεπζε απφ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ΄Τπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη άιινπο
αξκφδηνπο θνξείο, ηδίσο δε θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.
2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κπνξεί, θαη θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε,
θαηάξγεζε, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, ηελ έδξα θαη ηηο επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο ηεο
Κεληξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γξαθείσλ Αζχινπ, θαζψο θαη ηα
θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ.
3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ,
Δμσηεξηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο
ππνδνρήο αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία, εμέηαζεο αηηεκάησλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη
αλαγλψξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα ή ρνξήγεζεο ηνπ θαζεζηψηνο δηθαηνχρνπ
επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ή αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
θαζεζηψησλ απηψλ θαη ηεο παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζε πεξίπησζε καδηθήο
εηζξνήο εθηνπηζζέλησλ αιινδαπψλ. Με ην ίδην δηάηαγκα ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ησλ εθθξεκψλ αηηήζεσλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή πξνζθπγψλ θαηά ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε εθδίδεηαη Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, κεηά απφ Πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο, θαη
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή
ηεο θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ.
5. Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ηεο Αξρήο Πξνζθπγψλ
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ην αξγφηεξν εληφο
12κήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΣΑΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΓΟΥΗ
Άξζξν 6
Ίδξπζε θαη απνζηνιή
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ξνψλ ησλ παξαλφκσο εηζεξρνκέλσλ
ζηε Υψξα ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ηδξχεηαη ζηo Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
εηδηθή απηνηειήο Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο. Απνζηνιή ηεο Τπεξεζίαο είλαη λα
δηαζθαιίδεη ηελ άξηηα θαη ηαρεία ππαγσγή ησλ πξνζψπσλ απηψλ ζε δηαδηθαζίεο
πξψηεο ππνδνρήο ππφ ζπλζήθεο ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπο.
Άξζξν 7
Γηαδηθαζίεο Πξψηεο Τπνδνρήο
ε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο ππνβάιινληαη φινη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ
πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο ζηε ρψξα. Οη
δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο πεξηιακβάλνπλ :
α. ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηζαγέλεηαο ησλ ππεθφσλ ηξίηεο
ρψξαο,
β. ηελ θαηαγξαθή ηνπο θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ
λφκν αξρείσλ,
γ. ηνλ ηαηξηθφ ηνπο έιεγρν θαη ηελ παξνρή ηεο ηπρφλ αλαγθαίαο πεξίζαιςεο θαη
ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο,
δ. ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηεινχλ
θαζψο θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηδίσο δε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο
ππφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη
ε. ηνλ εληνπηζκφ κεηαμχ απηψλ φζσλ ηπρφλ δηθαηνχληαη δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή
αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο θαη ηνλ δηαρσξηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ ζηε
θαηά πεξίπησζε πξνζήθνπζα λφκηκε κεηαρείξηζε.
Άξζξν 8
Οξγάλσζε - Λεηηνπξγία
1. Η Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ησλ Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ησλ εθηάθησλ ή
θηλεηψλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο.
2. Η Κεληξηθή Τπεξεζία πξνΐζηαηαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ,
πξνγξακκαηίδεη, θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε δξάζε ηνπο θαη
εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο θαη πφξνπο γηα ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Κεληξηθή Τπεξεζία κπνξεί λα
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αλαπηχζζεη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηδίσο κε αιινδαπέο αξρέο θαη θνξείο θξαηψλ κειψλ
ΔΔ ζπλαθνχο κε απηφ αξκνδηφηεηαο θαζψο θαη λα θαηαξηίδεη πξνηάζεηο θαη λα
ζπκκεηέρεη απηνηειψο ή απφ θνηλνχ κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο ή θνξείο ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ ΔΔ.
3. Οη δηαδηθαζίεο ηαηξνθνηλσληθήο δηάγλσζεο θαηαξηίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ο ζπληνληζκφο ησλ ηαηξηθψλ θαη
ςπρνθνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο παξαπνκπήο ησλ δηθαηνχρσλ
ζε δνκέο ππνζηήξημεο θαη θηινμελίαο ππάγεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πξφλνηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
4. Σα Κέληξα Πξψηεο Τπνδνρήο ιεηηνπξγνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο
Υψξαο, κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγεί ε ζηαζεξή ξνή παξαλφκσο εηζεξρνκέλσλ
ζε απηήλ. Ιδξχνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε ε νπνία νξίδεη ηελ ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα. Με ίδηα απφθαζε
θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο νη ζέζεηο
πξνζσπηθνχ πνπ ζπληζηψληαη γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο Πξψηεο Τπνδνρήο.
Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ζε νπνηαδήπνηε
πνιενδνκηθή πεξηνρή πιελ φζσλ ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο ακηγνχο θαηνηθίαο.
5. Δθφζνλ ζε νξηζκέλε πεξηνρή ηεο Υψξαο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ρσξηθή
αξκνδηφηεηα πθηζηακέλνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο παξαηεξείηαη αμηφινγε ξνή
παξαλφκσο εηζεξρνκέλσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, ή αλ πθηζηάκελν Κέληξν Πξψηεο
Τπνδνρήο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο εληεηλφκελεο ξνήο ή αλ παξίζηαηαη
ζπλήζεο αλάγθε λα ππνβάιινληαη νη παξαλφκσο εηζειζφληεο ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο
ππνδνρήο ζε πεξηνρή πνπ επηβάιιεη ηελ επηηφπηα πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ πξψηεο
ππνδνρήο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα ζπζηήλεηαη
έθηαθηε ή θηλεηή Μνλάδα Πξψηεο Τπνδνρήο.
6. Η Κεληξηθή Τπεξεζία δηαζέηεη ίδην πξνυπνινγηζκφ σο εηδηθφο θνξέαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
ξπζκίδνληαη ζέκαηα πφξσλ, ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΚΔ.Π.Τ θαη ησλ Κέληξσλ
Κξάηεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.
7. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
ξπζκίδεηαη εηδηθφηεξα ε νξγάλσζε ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ
Πξψηεο Τπνδνρήο θαη ζπληζηψληαη νη ζέζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε εθδίδεηαη ν Γεληθφο
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη
ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ελψ ν Καλνληζκφο
Λεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
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8. Γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ ΚΔ.Π.Τ είλαη δπλαηή ε κίζζσζε ππεξεζηψλ ή
έξγνπ, ε δαπάλε ηεο νπνίαο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο
πφξνπο.
Άξζξν 9
ηειέρσζε
1. Σεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο, ν νπνίνο νξίδεηαη
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, χζηεξα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε,
κε ζεηεία ηξηψλ εηψλ πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ο Γηεπζπληήο είλαη πξνζσπηθφηεηα
εγλσζκέλνπ θχξνπο, παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εηδηθέο γλψζεηο ζηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηεο Τπεξεζίαο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία. Ο Γηεπζπληήο ππνζηεξίδεηαη
απφ γξακκαηεία.
2. Σελ ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ησλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ Πξψηεο
Τπνδνρήο θαηαιακβάλνπλ ηαθηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη ή ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ ή
λ.π.δ.δ. κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πνπ επηιέγνληαη κεηά απφ
δεκφζηα πξφζθιεζε, κε ζεηεία ηξηψλ εηψλ πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.
3. Η Τπεξεζία Πξψηεο Τπνδνρήο ζηειερψλεηαη απφ πξνζσπηθφ πνπ
απνζπάηαη, κεηαηάζζεηαη ή κεηαθηλείηαη απφ ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ή λ.π.δ.δ. ή απφ
ππαιιήινπο θαη εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη σο κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο. Οη απνζπάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ
δηελεξγνχληαη θαη αλαλεψλνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο
Τπεξεζίαο Αζχινπ, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε ζρεηηθή γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε.
Μεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε θαηαξγνχκελνπο ή ζπγρσλεπφκελνπο θνξείο
ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πξνο ηελ Τπεξεζία Αζχινπ
δηελεξγνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.
4. Οη Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο παξνρήο
ππεξεζηψλ κε δηεξκελείο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη
επηιέγνληαη απφ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεη ε Κεληξηθή Τπεξεζία, ζχκθσλα κε
ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο. Οη δηεξκελείο απνδεκηψλνληαη κε δειηίν παξνρήο
ππεξεζηψλ ή κε σξηαία απνδεκίσζε.
5. ε πεξίπησζε πνπ ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο
θσιχεηαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ή θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ ή ιφγσ
ππεξβάιινληνο αξηζκνχ ππνβαιινκέλσλ αηηεκάησλ, ε δηεθπεξαίσζε επηκέξνπο
δηαδηθαζηψλ ππνδνρήο κπνξεί λα αλαηίζεηαη γηα νξηζκέλν ρξφλν κε βάζε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ζε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη αζθαιείαο. Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο φξνη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο
θαη αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ,
πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ επηκέξνπο δηαδηθαζίεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θέληξνπ. Με ηελ
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ίδηα απφθαζε κπνξεί λα ηδξχεηαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Μεηξψν ηέηνησλ θνξέσλ,
θαζψο θαη λα νξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη ψζηε λα πηζηνπνηείηαη φηη ν εγγξαθφκελνο
εθεί θνξέαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο πξνδηαγξαθέο. Η δαπάλε ηεο
αλάζεζεο κπνξεί λα θαιχπηεηαη απφ εζληθνχο ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπο πφξνπο.
6. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απξφβιεπησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ.2190/1994.
7. Σα ζηειέρε ησλ Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο επηκνξθψλνληαη γηα ην
αληηθείκελν ηεο απνζηνιήο ηνπο, κε κέξηκλα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.
Άξζξν 10
Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Πξψηεο Τπνδνρήο Γηνίθεζε – Γηάξζξσζε
1. Ο επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο ή ηεο Μνλάδαο Πξψηεο
Τπνδνρήο, θηλεηήο ή έθηαθηεο :
α. παξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη, θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ηεο εξγαζίεο φισλ ησλ
θιηκαθίσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ηνπ νπνίνπ θαη
είλαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο,
β. κεξηκλά γηα ηελ ηάμε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη
ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε φινπο ηνπο ζπλαξκφδηνπο αξρέο ή θνξείο, θαζψο
θαη κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο, ζην πιαίζην ησλ νδεγηψλ θαη
θαηεπζχλζεσλ απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία,
γ. είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή θάζε αλαγθαίαο ζπλδξνκήο ζηνπο
ππνθείκελνπο ζηηο δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηνπο
ζε λνκηθέο ή θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ηπρφλ έρνπλ αλάγθε,
δ. κε ηε ζπλδξνκή ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, αζθεί ηνλ έιεγρν ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη
εμεξρνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξψηεο ππνδνρήο,
ε. ρνξεγεί άδεηα εμφδνπ ζε ππνθείκελνπο ζηηο δηαδηθαζίεο εθφζνλ θξίλεη φηη
δελ ζπληξέρεη θίλδπλνο δηαθπγήο,
ζη. δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πξψηεο ππνδνρήο θιηκαθίσλ
αλεμάξηεησλ αξρψλ ή άιισλ εζληθψλ αξρψλ ειέγρνπ θαζψο θαη ησλ εθπξνζψπσλ
δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ε ρψξα, θαη αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλψλ
νξγαλψζεσλ,
δ. επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε θνηλσληθνχο θνξείο, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε γηα
ηελ νπνία ελεκεξψλεη ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία, εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε
δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο θαη
ε. αλαζέηεη, ζχκθσλα κε ηε θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ,
επηκέξνπο έξγα ησλ δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, κηζζψλεη αθίλεηα θαη ζπλάπηεη
ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ππεξεζηψλ ή αγαζψλ.
2. Σα Κέληξα θαη νη Μνλάδεο Πξψηεο Τπνδνρήο δηαξζξψλνληαη ζηα αθφινπζα
ιεηηνπξγηθά θιηκάθηα :
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α. Κιηκάθην ζπληνληζκνχ θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο.
β. Κιηκάθην εμαθξίβσζεο θαη ειέγρνπ. ην θιηκάθην κεηέρεη ν Γηεπζπληήο ηνπ
Κέληξνπ, έλαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, έλαο λνκηθφο, έλαο ςπρνιφγνο, έλαο ηαηξφο θαη
έλαο αζηπλνκηθφο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ. ε πεξίπησζε
πνπ ε ηαπηφηεηα, ε ειηθία ή ε ηζαγέλεηα ηνπ ππνθείκελνπ ζε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο
δελ πξνθχπηνπλ κε αζθάιεηα, ην θιηκάθην εμαθξίβσζεο ππνβάιιεη ζε επεμεξγαζία
φζα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπλειέγεζαλ απφ ηηο κέρξη ηφηε ελέξγεηεο αμηνπνηψληαο ηνλ
θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηερληθφ εμνπιηζκφ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε εμαθξίβσζε
ηεο ηαπηφηεηαο, ην θιηκάθην ζπλεξγάδεηαη κε ην Σκήκα Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη
Σεθκεξίσζεο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη κε θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλεο ππεξεζίεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ αξρψλ θξαηψλ κειψλ ΔΔ, ζην πιαίζην ζρεηηθψλ
ζπκθσληψλ πνπ δεζκεχνπλ ηε Υψξα. Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ή ηελ ρξήζε
θαηάιιεινπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη απηέο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ απφ
ηελ πξναλαθεξζείζα δηεζλή ζπλεξγαζία κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε
πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνπκέλσλ απφ ζρεηηθνχο πφξνπο ηεο ΔΔ.
γ. Κιηκάθην ηαηξηθνχ ειέγρνπ θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Σνπ
θιηκαθίνπ πξνΐζηαηαη ππάιιεινο πνπ απνζπάηαη απφ ην Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Αλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηπρφλ αλειηθφηεηαο ηνπ
ππνθεηκέλνπ ζε εμαθξίβσζε ρξεζηκνπνηείηαη ηαηξηθφο εμνπιηζκφο ή ηαηξηθά κέζα, ην
θιηκάθην κεξηκλά γηα ηε παξνπζία θαηάιιεινπ ηαηξηθνχ ή λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
δ. Κιηκάθην Δλεκέξσζεο θαη λνκηθήο ζπκβνπιήο
Άξζξν 11
Γηαρσξηζκφο θαη παξαπνκπή
1. Αθνχ ελεκεξσζνχλ γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, παξέρεηαη
ζηνπο ππνθείκελνπο ζηηο δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο ε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ
αίηεκα ππαγσγήο ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο παξαπέκπνληαο ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο ζην θιηκάθην ηνπ θαηά ηφπν αξκφδηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ
Αζχινπ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο ε ζπλεξγάδεηαη κε ηε Μνλάδα
Πξψηεο Τπνδνρήο. ε θάζε ζηάδην ησλ δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο, ε δηαηχπσζε
ηεο πξφζεζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο ππαγσγήο ζε θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο
ππνρξεψλεη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ αηηνχληνο θαη ηε παξαπνκπή ηνπ ζην θαηά ηφπν
αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ. Η παξαιαβή ησλ αηηεκάησλ θαη νη
ζπλεληεχμεηο ησλ αηηνπκέλσλ αηηνχληνο κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη εληφο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πξψηεο Τπνδνρήο, νη ίδηνη δε παξακέλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα
φζν ρξφλν δηαξθεί ε δηαδηθαζία ηαρείαο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο. Δθφζνλ ην
αίηεκά ηνπο απνξξηθζεί ελφζσ παξακέλνπλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ
Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο, απηνί παξαπέκπνληαη ζηελ αξκφδηα αξρή γηα ηελ ππαγσγή
ηνπο ζε δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο ή επαλεηζδνρήο.
2. Ο πξντζηάκελνο ηνπ θιηκαθίνπ εμαθξίβσζεο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ θιηκαθίνπ
ηαηξηθνχ ειέγρνπ θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο εληνπίδεη ηα πξφζσπα πνπ
αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο θαη εηζεγείηαη ζηνλ επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο
Μνλάδαο ηνλ δηαρσξηζκφ θαη παξαπνκπή ηνπο ζηνλ αξκφδην θαηά πεξίπησζε θνξέα
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θνηλσληθήο ζηήξημεο ή πξνζηαζίαο. Ωο επάισηεο νκάδεο λννχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
παξφληνο :
α. νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη,
β. ηα άηνκα κε αλαπεξία,
γ. νη ππεξήιηθεο,
δ. νη γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία,
ε. νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα,
ζη. ηα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο ςπρνινγηθήο,
ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο ή εθκεηάιιεπζε θαη
δ. ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ.
3. Οη ελαπνκέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ παξαπέκπνληαη ζηελ αξρή πνπ
είλαη αξκφδηα λα απνθαζίζεη ζχκθσλα κε ηηο αλ θαηεγνξία εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ ππαγσγή ηνπο ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή, εθφζνλ
θαηαιακβάλνληαη απφ ζρεηηθή δηεζλή ζπκθσλία πνπ δεζκεχεη ηε Υψξα, ζε
δηαδηθαζίαο επαλεηζδνρήο. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο ή
επαλεηζδνρήο ηα ελ ιφγσ πξφζσπα παξακέλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο Πξψηεο
Τπνδνρήο, φηαλ δε απηή εθδνζεί κεηάγνληαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο ππεχζπλεο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αζηπλνκηθήο αξρήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο δηνηθεηηθήο
θξάηεζεο ππνθεηκέλσλ ζε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο επηζηξνθήο. Δθφζνλ ε αξρή πνπ
είλαη αξκφδηα λα απνθαζίζεη ηελ αλαγθαζηηθή επηζηξνθή ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο
θξίλεη φηη απηή δελ είλαη εθηθηή θαη πξέπεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23
ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα αλαβιεζεί απηφο εθνδηάδεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε γξαπηή
βεβαίσζε θαη ηνπ επηηξέπεηαη λα απνρσξήζεη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο Πξψηεο
Τπνδνρήο, ππφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πνπ ηνπ έρνπλ ηπρφλ επηβιεζεί.
4. Σελ παξαπνκπή απνθαζίδεη ν επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο,
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ θιηκαθίνπ εμαθξίβσζεο, κε βάζε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ
θαηά ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ηελ απφθαζε ιακβάλεη
ηξηκειήο επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηεο ππεξεζίαο, ηνλ
πξντζηάκελν ηνπ θιηκαθίνπ εμαθξίβσζεο θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ θιηκαθίνπ
Δλεκέξσζεο θαη Ννκηθήο πκβνπιήο, θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ε Κεληξηθή
Τπεξεζία.
5. Σν παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα πξνο ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή
εθδίδεηαη ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππαγσγή ηνπ ππεθφνπ
ηξίηεο ρψξαο ζε δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ν ρξφλνο
ππαγσγήο ζηηο δηαδηθαζίεο εμαθξίβσζεο θαη δηαρσξηζκνχ κπνξεί λα παξαηείλεηαη
αηηηνινγεκέλα γηα άιιεο δέθα (10) ην πνιχ εκέξεο. Με ηε παξέιεπζε ησλ ελ ιφγσ
πξνζεζκηψλ, εθφζνλ δελ έρεη πεξαησζεί ε εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο δηεζλνχο
πξνζηαζίαο, ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν
δειηίν αηηήζαληνο αζχινπ θαη ηνλ παξαπέκπεη ζε θαηάιιειεο δνκέο θηινμελίαο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ κεξηκλά ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε φζνη κε ην πέξαο ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ παξακέλνπλ
ππφ δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο παξαπέκπνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκφδηα λα
απνθαζίζεη ηελ επηζηξνθή ηνπο αξρή, ε νπνία κπνξεί λα αλαβάιεη ηελ εθηέιεζε ηνπ
κέηξνπ ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δθφζνλ ε θαζπζηέξεζε
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ηεο εμαθξίβσζεο νθείιεηαη ζε ππαίηηα ή θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ππνθείκελνπ
ζηε δηαδηθαζία πξψηεο ππνδνρήο, απηφο ινγίδεηαη σο αξλνχκελνο λα ζπλεξγαζηεί γηα
ηε πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ηνπ θαη κεηάγεηαη ζε πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 30
ηνπ παξφληνο θαηάζηεκα δηνηθεηηθήο θξάηεζεο.
Άξζξν 12
Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο
1. Η παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε Κέληξνπ ή
Μνλάδαο Πξψηεο Τπνδνρήο αλαηίζεηαη ζε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Δπνπηείαο. Η
Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απφ :
α. ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ηεο
απνθεληξσκέλεο θξαηηθήο πεξηθέξεηαο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο νπνίαο
εδξεχεη ην Κέληξν ή ε Μνλάδα Πξψηεο Τπνδνρήο, σο πξφεδξν κε ηνλ αλαπιεξσηή
ηνπ,
β. έλαλ εθπξφζσπν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Β’ Βαζκνχ, σο κέινο, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ πνπ εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ην νηθείν εθιεγκέλν πκβνχιην.
εμέιεμε κε ζπλαθή αξκνδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην Κέληξν, ν νπνίνο
θαη πξνεδξεχεη ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ
νηθείν Πεξηθεξεηάξρε θαη
γ. έλαλ εθπξφζσπν θνξέα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
ζηελ πεξηνρή ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο, σο κέινο, κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ πνπ πξνηείλεη ν επηθεθαιήο ηεο πεξηθεξεηαθήο ππεξεζίαο Πξψηεο
Τπνδνρήο.
2. Η Δπηηξνπή κπνξεί ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή
ζηειερψλ θαη άιισλ θνξέσλ, δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν.
3. Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηα νπνία
πξνβιέπνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο θαη ζε
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ θξίλεη ηνχην αλαγθαίν ή πξνζθιεζεί απφ ηνλ Γηεπζπληή
ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο.
4. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ
Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο θαη πεξηιακβάλνπλ :
α. ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο γεληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ ή
ηεο Μνλάδαο θαη ε ππνβνιή εηεζίσο ζρεηηθήο έθζεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο,
β. ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ξχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ ή εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ
εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο,
γ. ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ηελ επίιπζε εηδηθψλ ζεκάησλ, ηδίσο ζε δεηήκαηα
ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ή ζε πεξίπησζε θξίζεσλ θαη
δ. ηε δηαηχπσζε γλψκεο γηα θάζε άιιν δήηεκα, ην νπνίν ηίζεηαη απφ ηνλ
Γηεπζπληή.
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Άξζξν 13
Καζεζηψο παξακνλήο ζε
εγθαηαζηάζεηο Πξψηεο Τπνδνρήο
1. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη λα εηζέξρνληαη παξάλνκα
ζηε Υψξα νδεγνχληαη άκεζα κε επζχλε ηεο αξρήο πνπ δηελήξγεζε ηε ζχιιεςε ζην
Κέληξν ή Μνλάδα Πξψηεο Τπνδνρήο εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ νπνίσλ
ζπλειήθζεζαλ.
2. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εμαθξίβσζεο θαη ησλ ινηπψλ δηαδηθαζηψλ πξψηεο
ππνδνρήο νη ππνθείκελνη ζε απηέο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο
ηνπο. Παξακέλνπλ ππνρξεσηηθά εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ Πξψηεο
Τπνδνρήο ή εληφο άιισλ θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ θπιάζζνληαη, ε δε εθεί
παξακνλή ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπο, ην πεξηερφκελν ηνπ
νπνίνπ ηνπο έρεη γίλεη θαηάιιεια γλσζηφ. Οη ππνθείκελνη ζηηο δηαδηθαζίεο πξψηεο
ππνδνρήο κπνξνχλ λα εμέξρνληαη κφλν θαηφπηλ εηδηθήο γξαπηήο άδεηαο ηνπ
επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο. Σα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 171 θαη 172
παξ. 2 ηνπ Π.Κ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχιαμε ησλ ΚΔ.Π.Τ. ηηκσξνχληαη κε
κεησκέλε πνηλή θαηά ην άξζξν 83 ηνπ Π.Κ.
3. ε θάζε πεξίπησζε, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πξψηεο ππνδνρήο
ν επηθεθαιήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο κεξηκλνχλ ψζηε :
α. λα θαιχπηνληαη κε επάξθεηα θαη ππφ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο νη βηνηηθέο
αλάγθεο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ,
β. λα εμαζθαιίδεηαη ε νηθνγελεηαθή ηνπο ελφηεηα,
γ. λα ηνπο παξέρεηαη θάζε επείγνπζα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θάζε
απαξαίηεηε ζεξαπεπηηθή αγσγή ή ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε,
δ. λα ηπγράλνπλ ηα κέιε επάισησλ νκάδσλ θαη ηδίσο νη αλήιηθνη ηελ
θαηάιιειε θαηά πεξίπησζε κεηαρείξηζε,
ε. λα αληηιακβάλνληαη νη ππνθείκελνη ζηηο δηαδηθαζίεο πξψηεο ππνδνρήο
επαξθψο ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο,
ζη. λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαζνδήγεζε θαη λνκηθή ζπκβνπιή ζρεηηθά κε ηε
θαηάζηαζή ηνπο θαη
δ. λα δηαηεξνχλ ζηνηρεηψδε επαθή κε θνηλσληθή δσή κέζσ ηεο επαθήο ηνπο κε
θνηλσληθνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο.
Άξζξν 14
Φχιαμε - Δγθαηαζηάζεηο
1. Σελ επζχλε ηεο εμσηεξηθήο θχιαμεο ησλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Κέληξνπ ή ηεο Μνλάδαο έρεη ε αξκφδηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηαδηθαζηψλ
αζηπλνκηθή αξρή, ε νπνία ιακβάλεη επίζεο θαηάιιεια κέηξα πεξηνξηζκνχ ζε ηπρφλ
παξαρσξεζείζεο ή κηζζσκέλεο εγθαηαζηάζεηο Η εμσηεξηθή θχιαμε κπνξεί, κεηά
απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, λα αλαηίζεηαη θαη ζε
εμεηδηθεπκέλε ηδησηηθή εηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο.
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2. Δθ΄ φζνλ θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ
πξψηεο ππνδνρήο δελ πθίζηαληαη ή αλ νη ηπρφλ πθηζηάκελεο δελ επαξθνχλ επηηξέπεηαη
ε θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ρξήζε άιισλ δεκνζίσλ εγθαηαζηάζεσλ,
κεηά απφ θαηάιιειε δηαξξχζκηζε, θαζψο θαη ε κίζζσζε αθηλήησλ κε θαηάιιειε
ππνδνκή ή, ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε κίζζσζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Άξζξν 15
Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Οη πθηζηάκελνη ρψξνη πξνζσξηλήο θηινμελίαο ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηα
πθηζηάκελα αξρεία θαη ε ινηπή πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπο πεξηέξρνληαη θαηά ρξήζε
ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξγεζεο ησλ νηθείσλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
2. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη
ε ρξήζε ησλ πθηζηακέλσλ ρψξσλ πξνζσξηλήο θηινμελίαο ιαζξνκεηαλαζηψλ είηε σο
Δηδηθψλ Υψξσλ Παξακνλήο Αιινδαπψλ ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ.3386/2005, είηε σο
θαηαζηεκάησλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ παξφληνο είηε σο Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ
άξζξνπ 8 παξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθά κε ηε
ιεηηνπξγία θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε απηψλ.
3. Σπρφλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο θαη επηρνξεγήζεηο απφ εζληθνχο,
επξσπατθνχο ή άιινπο θνξείο πνπ αθνξνχλ δξάζεηο ησλ ΔΥΠΑ πνπ βξίζθνληαη ζε
εμέιημε εθηεινχληαη θαλνληθά άιισο κεηαθέξνληαη ψζηε λα εθηειεζηνχλ απφ ηα
ΚΔ.Π.Τ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΙ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΣΗ
ΟΓΗΓΙΑ 2008/115/ΔΔ
Άξζξν 16
θνπφο
(Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο)
θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηνπ λφκνπ είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2008/115/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη
δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκφδνπλ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο
δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ» (ΔΔ L 348, ηεο 24.12.2008), ζχκθσλα κε ηα
ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ εγγπψληαη ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη
δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηε Υψξα θαη νη γεληθψο αλαγλσξηζκέλεο αξρέο ηνπ
δηεζλνχο
δηθαίνπ,
ησλ
ππνρξεψζεσλ
πξνζηαζίαο
ησλ
πξνζθχγσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ.
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Άξζξν 17
Πεδίν Δθαξκνγήο
(Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ
ρσξψλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ παξάλνκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
2. Σν παξφλ θεθάιαην ηνπ λφκνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ
ρσξψλ, νη νπνίνη :
α. ππφθεηληαη ζε απαγφξεπζε εηζφδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 562/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 15εο Μαξηίνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε ηνπ Κψδηθα πλφξσλ έλγθελ ζρεηηθά κε ην
θαζεζηψο δηέιεπζεο πξνζψπσλ απφ ηα ζχλνξα (ΕΕ L 105 / 13.4.2006) ή
ζπιιακβάλνληαη ή παξαθνινπζνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζε ζρέζε κε παξάλνκε
ρεξζαία, ζαιάζζηα ή ελαέξηα δηέιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα πλφξσλ έλγθελ, ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη ρνξεγεζεί ζηε
ζπλέρεηα άδεηα ή δηθαίσκα λα παξακείλνπλ ζηε Υψξα. Γηα απηνχο ηνπο ππεθφνπο
ηξίησλ ρσξψλ εθαξκφδνληαη άκεζα, κεηά ηελ παξάλνκε δηέιεπζε, νη φξνη θαη νη
δηαδηθαζίεο επαλεηζδνρήο ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ πνπ δεζκεχνπλ ηε ρψξα
απηνηειψο ή ζην πιαίζην ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δ.Δ. ή απνξξένπλ απφ θαλφλεο ηνπ
δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/2005 (Α΄ 212),
β. ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθή απφθαζε απέιαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 74 θαη
99 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ή ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο έθδνζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο δηεζλνχο ζχκβαζεο πνπ δεζκεχεη ηε Υψξα ή ησλ άξζξσλ 436 - 456 ηνπ
Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο ή ηνπ λ.3251/2004 «Δπξσπατθφ έληαικα ζχιιεςεο,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2928/2001 γηα ηηο εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
γ. απνιακβάλνπλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ΔΔ πεξί ειεχζεξεο θπθινθνξίαο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 5 ηνπ Κψδηθα πλφξσλ έλγθελ θαη ην π.δ.106/2007 (Α΄
- 135), θαζψο θαη ηνπο ζπδχγνπο ή κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα.
Άξζξν 18
Οξηζκνί
(Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο)
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, λννχληαη σο :
α. «Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο»: ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ειιεληθή
ηζαγέλεηα νχηε ηελ ηζαγέλεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά
ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα.
β. «Παξάλνκε παξακνλή»: παξνπζία ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ππεθφνπ
ηξίηεο ρψξαο πνπ δελ πιεξνί ή δελ πιεξνί πιένλ, ηηο πξνυπνζέζεηο εηζφδνπ, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 5 ηνπ Κψδηθα πλφξσλ ηνπ έλγθελ, ή ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο
εηζφδνπ, παξακνλήο ή δηακνλήο.
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γ. «Δπηζηξνθή»: δηαδηθαζία επαλφδνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, είηε κε
νηθεηνζειή ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ππνρξέσζε επηζηξνθήο, είηε αλαγθαζηηθά: α) ζηε
ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ή β) ζε ρψξα δηέιεπζεο, ζχκθσλα κε θνηλνηηθέο ή δηκεξείο
ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο ή άιιεο ξπζκίζεηο ή γ) ζε άιιε ηξίηε ρψξα, ζηελ νπνία
απνθαζίδεη εζεινληηθά λα επηζηξέςεη θαη ζηελ νπνία γίλεηαη δεθηφο.
δ. «Απφθαζε επηζηξνθήο»: δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ή
αλαθέξεηαη σο παξάλνκε ε παξακνλή ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη ηνπ επηβάιιεηαη ε
ππνρξέσζε επηζηξνθήο.
ε. «Απνκάθξπλζε»: εθηέιεζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο κε θπζηθή κεηαθνξά
ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο εθηφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
ζη. «Απαγφξεπζε εηζφδνπ»: δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ απφθαζε
επηζηξνθήο θαη κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη, γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε είζνδνο
θαη ε παξακνλή ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ή ζηελ επηθξάηεηα άιινπ θξάηνπο κέινπο
ηεο Δ.Δ.
δ. «Κίλδπλνο δηαθπγήο»: ε βάζηκε εηθαζία, ζηεξηδφκελε ζε ζπξξνή
αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, φηη ζε ζπγθεθξηκέλε αηνκηθή πεξίπησζε ν ππήθννο ηξίηεο
ρψξαο, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία επηζηξνθήο, κπνξεί λα δηαθχγεη. Σέηνηα
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απνηεινχλ ελδεηθηηθά :
δα) ε κε ζπκκφξθσζε κε ηελ ππνρξέσζε νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο,
δβ) ε ξεηή εθδήισζε ηεο πξφζεζεο γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζε
επηζηξνθήο,
δγ) ε θαηνρή πιαζηψλ εγγξάθσλ,
δδ) ε παξνρή ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο αξρέο,
δε) ε χπαξμε θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα πνηληθά αδηθήκαηα, εθθξεκψλ
πνηληθψλ δηψμεσλ ή ζνβαξψλ ελδείμεσλ φηη έρεη δηαπξαρζεί ή επίθεηηαη ε δηάπξαμε
πνηληθνχ αδηθήκαηνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν,
δζη) ε έιιεηςε ηαμηδησηηθψλ ή άιισλ βεβαησηηθψλ ηεο ηαπηφηεηαο εγγξάθσλ,
δε) ε πξνεγνχκελε δηαθπγή θαη
δζ) ε κε ζπκκφξθσζε κε πθηζηάκελε απαγφξεπζε εηζφδνπ.
ε. «Οηθεηνζειήο αλαρψξεζε»: ε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο επηζηξνθήο εληφο ηεο
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ απφθαζε επηζηξνθήο.
ζ. «Δπάισηα άηνκα»: αλήιηθνη, αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο, ειηθησκέλνη, έγθπεο, γπλαίθεο ζε θαηάζηαζε ινρείαο, κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα θαη ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκψλ ή άιιεο ζνβαξήο
κνξθήο ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο ή εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη
ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ.
2. Ωο απέιαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, λνείηαη ε
αλαγθαζηηθή επηζηξνθή, πνπ εθηειείηαη δειαδή κε απνκάθξπλζε.
Άξζξν 19
Δπλντθφηεξεο δηαηάμεηο
(Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηζρχνπλ ππφ ηελ επηθχιαμε
επλντθφηεξσλ δηαηάμεσλ :
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α. δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ
ρσξψλ,
β. δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ή/θαη
πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ κειψλ θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη
γ. πνπ πεξηέρνληαη, γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ζην θεθηεκέλν ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα ζεζπίδεη ή λα δηαηεξεί ζε ηζρχ δηαηάμεηο πνπ
είλαη επλντθφηεξεο γηα ηα πξφζσπα ζηα νπνία εθαξκφδνληαη, ππφ ηνλ φξν φηη νη ελ
ιφγσ δηαηάμεηο είλαη ζπκβαηέο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
3. Γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 πεξίπη. α΄, νη αξκφδηεο
ειιεληθέο αξρέο : α) κεξηκλνχλ, ψζηε ε κεηαρείξηζε θαη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπο
λα κελ είλαη ιηγφηεξα επλντθά απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 23 παξ. 4 θαη 5
(πεξηνξηζκνί ηεο ρξήζεο αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ), ην άξζξν 24 παξ. 2, πξψηε
πεξίπησζε (αλαβνιή ηεο απνκάθξπλζεο γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηε θπζηθή ή
δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο), ην άξζξν 29 παξ. 1, πεξί
επείγνπζαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζεξαπεπηηθήο αγσγήο θαη ζπλππνινγηζκνχ ησλ
αλαγθψλ ησλ επάισησλ αηφκσλ) θαη ηα άξζξα 30 θαη 31 (φξνη θξάηεζεο) θαη β)
ηεξνχλ ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο.
Άξζξν 20
Με επαλαπξνψζεζε, βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ, νηθνγελεηαθή δσή θαη
θαηάζηαζε ηεο πγείαο.
(Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ιακβάλνπλ
δεφλησο ππφςε : α) ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, β) ηελ νηθνγελεηαθή δσή, γ)
ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο θαη ηεξνχλ ηελ
αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο.
2. Η έθδνζε απφθαζεο επηζηξνθήο απαγνξεχεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ
36 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 21
Απφθαζε Δπηζηξνθήο
(Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο)
1. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο ηίηινπ
δηακνλήο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηζρχνληνο ηίηινπ, ε αξκφδηα αξρή
εθδίδεη απφθαζε επηζηξνθήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, πξνβιέπνληαο απηνδηθαίσο
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ νηθεηνζειή αλαρψξεζή ηνπ, κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5. Η απφθαζε επηζηξνθήο απνηειεί αλαπφζπαζην
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ηκήκα ηεο απφθαζεο απφξξηςεο αηηήκαηνο δηακνλήο ή αλάθιεζεο ηίηινπ δηακνλήο
θαη εθδίδεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε ή ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο ππεξεζίαο αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. ηηο
ινηπέο πεξηπηψζεηο, γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο πνπ δηακέλνπλ παξάλνκα ζε
ειιεληθφ έδαθνο, εθδίδεηαη απφθαζε επηζηξνθήο απφ ηα αξκφδηα, θαηά ην άξζξν 76
παξ. 2 ηνπ λ.3386/2005, φξγαλα. Οη απνθάζεηο επηζηξνθήο εθδίδνληαη κε ηελ
επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2 έσο 5. Οη απνθάζεηο
επηζηξνθήο θαη θάζε ζρεηηθφ κε απηέο ζηνηρείν, φπσο ε ζπκκφξθσζε ηνπ ππεθφνπ
ηξίηεο ρψξαο πξνο ηελ ππνρξέσζε νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο εληφο ηεο ηεζείζαο
πξνζεζκίαο θαη ε πινπνίεζε ηεο απνκάθξπλζεο θαηαρσξνχληαη άκεζα απφ ηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζηα νηθεία ειεθηξνληθά αξρεία ή κεηξψα, πνπ απηέο ηεξνχλ
ζχκθσλα κε ην λφκν, θαη ηα νπνία, ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο πεξηζζνηέξσλ
ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο, ηεινχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε
κεηαμχ ηνπο.
2. Οη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ παξαλφκσο ζην ειιεληθφ
έδαθνο θαη δηαζέηνπλ έγθπξν ηίηιν δηακνλήο ή άιιε άδεηα πνπ παξέρεη δηθαίσκα
παξακνλήο θαη έρεη εθδνζεί απφ άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ππνρξενχληαη λα κεηαβαίλνπλ ακέζσο ζην έδαθνο ηνπ απηνχ ηνπ άιινπ θξάηνπο. ε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο κε ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε
ή φηαλ ε άκεζε αλαρψξεζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο
εζληθήο αζθάιεηαο ή δεκφζηαο ηάμεο, εθδίδεηαη απφθαζε επηζηξνθήο απφ ηηο
αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο.
3. Οη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα κελ εθδίδνπλ απφθαζε επηζηξνθήο γηα
ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, ν νπνίνο δηακέλεη παξάλνκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, εθφζνλ
άιιν θξάηνο κέινο αλαιακβάλεη ηνλ ελ ιφγσ ππήθνν δπλάκεη δηκεξψλ ζπκθσληψλ ή
δηεπζεηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο Οδεγίαο
2008/115/ΔΚ (13-1-2009). ηελ πεξίπησζε απηή, ην θξάηνο κέινο πνπ αλαιακβάλεη
ην ζπγθεθξηκέλν ππήθνν ηξίηεο ρψξαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε θαη πινπνίεζε
ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο.
4. Οη αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ ζε ππήθνν ηξίηεο
ρψξαο, ν νπνίνο δηακέλεη παξάλνκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, άδεηα δηακνλήο γηα
ιφγνπο θηιεπζπιαρλίαο, αλζξσπηζηηθνχο ή άιινπο ιφγνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κεθαιαίνπ Η ηνπ λ.3386/2005 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.1975/1991, σο
ηζρχνπλ. ηελ πεξίπησζε έθδνζεο ηεο αλσηέξσ άδεηαο δηακνλήο, δελ εθδίδεηαη
απφθαζε επηζηξνθήο. Δθφζνλ ε απφθαζε επηζηξνθήο έρεη ήδε εθδνζεί, ηφηε απηή
αλαθαιείηαη ή αλαζηέιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
αλσηέξσ άδεηαο.
5. ε βάξνο ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη θαηαζέζεη εκπξφζεζκα αίηεζε
ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο δηακνλήο κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη
έρεη ιάβεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ
λ.3386/2005 ή άιιε αλάινγε εηδηθή δηάηαμε, φηη δηακέλεη λνκίκσο ζηε Υψξα, δελ
είλαη δπλαηή ε έθδνζε απφθαζεο επηζηξνθήο γηα ιφγνπο παξάλνκεο δηακνλήο, έσο
φηνπ ην αίηεκά ηνπ θξηζεί νξηζηηθά, ρσξίο λα απηφ λα ζπληζηά θψιπκα γηα ηηο
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αξκφδηεο αξρέο σο πξνο ηελ έθδνζε εληαίαο απφθαζεο ιήμεο ηεο λφκηκεο δηακνλήο
θαη επηζηξνθήο. Οκνίσο, δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε απφθαζεο επηζηξνθήο γηα ππήθνν
ηξίηεο ρψξαο γηα ηνλ νπνίν έρεη εθδνζεί απφθαζε αλαζηνιήο ή πξνζσξηλή δηαηαγή
αλαζηνιήο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ επί δηνηθεηηθήο πξάμεο θαηά ηεο νπνίαο έρεη
αζθήζεη αίηεζε αθχξσζεο θαη αθνξά ηελ απφξξηςε αηηήκαηνο έθδνζεο άδεηαο
δηαλνκήο ή ηελ αλάθιεζε άδεηαο δηακνλήο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 22
Οηθεηνζειήο αλαρψξεζε
(Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο)
1. Η απφθαζε επηζηξνθήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πξνβιέπεη θαηάιιειν
ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νηθεηνζειή αλαρψξεζή ηνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2 θαη
4. Σν σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ρνξεγείηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε
ππνβνιή αηηήζεσο απφ ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο. Η ρνξήγεζε πξνζεζκίαο γηα ηελ
νηθεηνζειή αλαρψξεζε δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ λα
αλαρσξήζνπλ απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα λσξίηεξα.
2. Οη αξκφδηεο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο αξρέο, κπνξνχλ, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπο, λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία νηθεηνζεινχο
αλαρψξεζεο γηα αηηηνινγεκέλα θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ε
νπνία ππνβάιιεηαη πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαη εμεηάδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε
πξνζεζκία νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο ινγίδεηαη σο ζησπεξψο παξαηαζείζα. ηελ
πεξίπησζε κε απάληεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο, ε
παξάηαζε ζπλερίδεη λα ηζρχεη έσο φηνπ ε αξκφδηα αξρή απνθαλζεί επί ηνπ αηηήκαηνο.
Γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη εηδηθέο πεξηζηάζεηο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, φπσο ε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Υψξα, ε
θνίηεζε ησλ ηέθλσλ απηνχ ζε ζρνιείν θαη ε χπαξμε άιισλ νηθνγελεηαθψλ θαη
θνηλσληθψλ δεζκψλ. Η παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ρνξεγείηαη κφλν γηα ηε δηεπζέηεζε
ησλ εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πεξηζηάζεηο απηέο, ελφςεη ηεο
αλαρψξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ
έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο έληαμεο, ελψ ην σο άλσ
ρξνληθφ δηάζηεκα δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ηεο παξάηαζεο
εζεινχζηαο επηζηξνθήο, δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3338/2010 (Α΄ - 49) πεξί πξφζβαζεο ζηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα.
3. Η πξνζεζκία ηεο νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο αξρίδεη απφ ηεο επηδφζεσο ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο ή απφ ηελ εκεξνκελία απνδεδεηγκέλεο εηδνπνίεζεο ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ λα πξνζέιζεη λα ηελ παξαιάβεη ζε πεξίπησζε πνπ αξλείηαη λα πξάμεη
ηνχην ακειιεηί ή κεηά ηελ πάξνδν δηκήλνπ απφ ηεο εθδφζεσο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο
ζε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αλεπξέζε παξφηη έγηλε επαλεηιεκκέλσο
πξνζπάζεηα κε βάζε ηα δεισζέληα απφ ηνλ ίδην ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. ε πεξίπησζε
κε (εκπξφζεζκεο / έγθαηξεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θείκελεο δηαηάμεηο) ππνβνιήο
απφ ηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο αηηήκαηνο αλαλέσζεο ελ ηζρχ άδεηαο δηακνλήο, ε
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αξκφδηα αξρή εθδίδεη απφθαζε επηζηξνθήο ηνπ πνιίηε ηξίηεο ρψξαο πξνβιέπνληαο
απηνδηθαίσο ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ νηθεηνζειή αλαρψξεζή
ηνπ. Η αλσηέξσ απφθαζε επηζηξνθήο εθδίδεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα
αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ή ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο ππεξεζίαο αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. Καηά ηα ινηπά
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η θαηά πεξίπησζε αξκφδηα
αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
ή ηεο θαηά ηφπνλ αξκφδηαο ππεξεζίαο αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο κεηά ην πέξαο
ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ νηθεηνζειή απνρψξεζε ή / θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αδπλακίαο
γλσζηνπνίεζεο (αδπλακία επίδνζεο) ηεο απφθαζεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν ππήθνν
ηξίηεο ρψξαο (ι.ρ. ιφγσ ςεπδνχο δηεχζπλζεο), ελεκεξψλεη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ
ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηελ ειιεληθή αζηπλνκία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο κε απνκάθξπλζε.
4. ηηο απνθάζεηο επηζηξνθήο κε ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη πξνζεζκία νηθεηνζεινχο
αλαρψξεζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο
ρψξαο, ν νπνίνο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Τπεξεζία πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε θάζε
κεηαβνιή ηεο δηεχζπλζήο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. Οη αξκφδηεο γηα ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο αξρέο έρνπλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα λα επηβάινπλ
θαζ΄ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνζεζκίαο νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο ππνρξεψζεηο
ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο, φπσο ηελ ηαθηηθή εκθάληζε ελψπηνλ ησλ αξρψλ, ηελ
θαηάζεζε θαηάιιειεο νηθνλνκηθήο εγγχεζεο, ηελ θαηάζεζε εγγξάθσλ ή ηελ
ππνρξέσζε παξακνλήο ζε νξηζκέλν κέξνο, θαηά πεξίπησζε, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή
ηνπ θηλδχλνπ δηαθπγήο.
5. Οη θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο, εθφζνλ θξίλεηαη φηη πθίζηαηαη θίλδπλνο
δηαθπγήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ή ε
αίηεζε γηα λφκηκε παξακνλή έρεη απνξξηθζεί, σο πξνδήισο αβάζηκε ή θαηαρξεζηηθή
ή ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ζπληζηά θίλδπλν γηα δεκφζηα αζθάιεηα, ηε δεκφζηα
ηάμε ή ηελ εζληθή αζθάιεηα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δελ ρνξεγνχλ
ρξνληθφ δηάζηεκα νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο ή ρνξεγνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα
αλαρψξεζεο κηθξφηεξν ησλ επηά (7) εκεξψλ.
6. Η απφθαζε επηζηξνθήο κε νηθεηνζειή αλαρψξεζε επηδίδεηαη ζηνλ ππήθνν
ηξίηεο ρψξαο θαη παξέρεη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνζεζκίαο αλαρψξεζεο,
πξνζσξηλφ δηθαίσκα λφκηκεο δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη, εθφζνλ απηφ πξνβιεπφηαλ
απφ ηνλ ηίηιν δηακνλήο πνπ απηφο ηπρφλ έθεξε, πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε,
ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο.
7. Αξκφδηα γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο είλαη ε αξρή
πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε επηζηξνθήο. Πξνο ηνχην ε αξρή απηή κπνξεί λα
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αζηπλνκηθέο ή δεκνηηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο
ηνπ αιινδαπνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε αξρή ή θνξέα πνπ δχλαηαη λα παξάζρεη ζρεηηθή
πιεξνθφξεζε, φπσο νη πξνμεληθέο θαη δηπισκαηηθέο αξρέο, νη αζηπλνκηθέο αξρέο ησλ
αεξνδξνκίσλ, ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αλαπηχζζνπλ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαθνξάο πξνζψπσλ, νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ δξάζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο
θαη νη αζηπλνκηθνί ζχλδεζκνη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 377/2004/ΔΔ ηνπ
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πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ 2004, γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ αμησκαηηθψλ
ζπλδέζκσλ κεηαλάζηεπζεο (ΕΕ L 64 της 2.3.2004) θαη ηελ Απφθαζε αξηζ.
2003/170/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Φεβξνπαξίνπ 2003, γηα ηελ θνηλή
αμηνπνίεζε ησλ αμησκαηηθψλ-ζπλδέζκσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην εμσηεξηθφ απφ ηηο
ππεξεζίεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ κειψλ (ΕΕ L 67 της 12.3.2003).
8. Οη αξκφδηεο αξρέο, ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο
ηνπο κε ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, κπνξνχλ λα
αλαζέηνπλ ζηελ νηθείεο αξρέο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηελ αξκνδηφηεηα επίδνζεο
ησλ αλσηέξσ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ.
Άξζξν 23
Απνκάθξπλζε
(Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο εθφζνλ : α) δελ έρεη ρνξεγεζεί ρξνληθφ δηάζηεκα
νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 22 παξ. 5 ή β)
ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο εληφο
ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο ή γ) δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηα
πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ή
δ) δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε κεηάβαζεο ζε άιιν θ-κ, χζηεξα απφ
έγγξαθε ππφδεημε ησλ αξρψλ ή ε) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ ππνβάιιεη
εκπξνζέζκσο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θείκελεο δηαηάμεηο, αίηεκα γηα ηελ
αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο.
2. Οη αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ρνξεγεζεί
πξνζεζκία νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7,
εθηεινχλ ηελ απφθαζε επηζηξνθήο κφλν κεηά ηε ιήμε ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο, εθηφο αλ, θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ αλαθχςεη νηνζδήπνηε απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο παξαβηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο
πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο ή
ηεο παξάηαζήο ηεο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 4, ε απφθαζε
επηζηξνθήο εθηειείηαη ακέζσο θαη ε ρνξήγεζε πξνζεζκίαο νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο
ή ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζεσξνχληαη απηνδηθαίσο αλαθιεζείζεο.
3. Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο αξθεί λα δηαπηζηψλεηαη
αξκνδίσο ε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πξάμε επηζηξνθήο
ή ησλ ιφγσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ρσξίο λα απαηηείηαη ε
έθδνζε λέαο δηνηθεηηθήο πξάμεο.
4. ε βάξνο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ν νπνίνο αλζίζηαηαη θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο, νη αξκφδηεο αξρέο κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα
θαηαλαγθαζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ
λ.3386/2005 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. 4000/4/46-α΄ απφ 27-7-2009 θ.π.α. (Β΄ - 1535). ηελ
πεξίπησζε απηή ηα κέηξα ιακβάλνληαη κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα
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ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ αλαγθαίνπ κέηξνπ, ζχκθσλα
κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.
5. ε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο κε αεξνπνξηθή πηήζε, ιακβάλνληαη ππφςε νη
θνηλέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζρεηηθά κε ηα κέηξα αζθαιείαο, ησλ θνηλψλ
απνκαθξχλζεσλ δηα αέξνο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Απφθαζε 2004/573/ΔΚ (EE L
261/ 6-8-2004).
6. Οη αλαγθαζηηθέο επηζηξνθέο, απφ ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ επηζηξνθήο
ζε βάξνο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ηελ ηπρφλ ππνβνιή ηνπο ζην κέηξν ηεο
θξάηεζεο κέρξη θαη ηελ άθημε θαη ππνδνρή ηνπο ζηελ ρψξα επηζηξνθήο, ππφθεηληαη ζε
ζχζηεκα ειέγρνπ, πνπ ιεηηνπξγεί κε κέξηκλα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο
ζπλεξγάδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, πξνζδηνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, ηδίσο σο πξνο ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ.
7. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθψο
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.3386/2005 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. 4000/4/46-α΄ απφ
27-7-2009 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (Β΄ - 1535).
Άξζξν 24
Αλαβνιή ηεο απνκάθξπλζεο
(Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο)
1. Η απνκάθξπλζε ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ ηειεί ππφ δηαδηθαζία επηζηξνθήο
αλαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ : α) παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο κε
επαλαπξνψζεζεο ή β) έρεη αλαζηαιεί ζην πιαίζην δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο.
2. Οη αξκφδηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο αζηπλνκηθέο αξρέο
δχλαληαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπο, λα αλαβάινπλ ηελ απνκάθξπλζε, γηα
εχινγν ρξφλν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θάζε πεξίπησζεο θαη ηδίσο:
α) ηε θπζηθή ή δηαλνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ή β) ηερληθνχο
ιφγνπο, φπσο είλαη ε έιιεηςε κέζσλ κεηαθνξάο ή ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο
απνκάθξπλζεο, ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο δηαπίζησζεο ηεο ηαπηφηεηαο πνπ, ζε
θάζε πεξίπησζε, δελ νθείιεηαη ζε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφ επηζηξνθή ππεθφνπ
ηξίηεο ρψξαο ή γ) εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πξαθηηθήο ή λνκηθήο αδπλακίαο θπζηθήο
κεηαθνξάο ηνπ ππφ απνκάθξπλζε πξνζψπνπ, εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, ζηελ ρψξα
ηζαγέλεηαο ηνπ ή ζε άιιε ρψξα δηέιεπζεο.
Η αξκφδηα αξρή ελ πξνθεηκέλσ αμηνινγεί ην εθηθηφ ηεο απνκάθξπλζεο ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βάζεη εηδηθφηεξσλ ζηνηρεηψλ, ηα νπνία επηθαιείηαη ν
ελδηαθεξφκελνο, ζπλεθηηκψληαο φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ
αθνινπζεηέα πξαθηηθή εθάζηεο ηξίηεο ρψξαο, σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα
επαλεηζδνρήο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηνπ
αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ.
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3. Δάλ αλαβιεζεί ε απνκάθξπλζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο, νη σο άλσ αξρέο δχλαληαη λα επηβάινπλ ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 παξ. 4. Αλ δηαπηζησζεί παξαβίαζε ησλ
ππνρξεψζεσλ απηψλ, ε απφθαζε επηζηξνθήο εθηειείηαη ακέζσο θαη ε απφθαζε ηεο
παξ. 2 ζεσξείηαη απηνδηθαίσο αλαθιεζείζα ή εθφζνλ ε απνκάθξπλζε δελ είλαη
ηερληθψο δπλαηή επηβάιινληαη κε λέα απφθαζε επαρζέζηεξνη πεξηνξηζηηθνί φξνη, νη
νπνίνη, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, εμηθλνχληαη κέρξη θαη ηε δηνηθεηηθή θξάηεζε, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 30 ρξνληθψλ νξίσλ.
4. Η απφθαζε αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο επηδίδεηαη ζηνλ ππήθνν ηξίηεο
ρψξαο θαη ζπληζηά γξαπηή βεβαίσζε φηη ε απφθαζε επηζηξνθήο δελ κπνξεί λα
εθηειεζζεί πξνζσξηλά (βεβαίσζε αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο). Η βεβαίσζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ έρεη εμάκελε ηζρχ θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κεηά απφ λέα
θξίζε ζρεηηθά κε ηελ εμαθνινχζεζε ηνπ αλεθίθηνπ ηεο απνκάθξπλζεο. Καηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο γξαπηήο βεβαίσζεο, ν θάηνρφο ηεο έρεη πξνζσξηλφ
δηθαίσκα δηακνλήο ζηελ Διιάδα θαη νθείιεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα παξακέλεη ζηε
δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνκάθξπλζεο αξρψλ θαη λα
ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, ψζηε απηή λα θαηαζηεί δπλαηή ζε ζχληνκν ρξφλν.
5. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε αξρψλ λα
δηαζθαιίζνπλ κε ίδηνπο πφξνπο ή κέζα φηη νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ησλ νπνίσλ ε
απνκάθξπλζε έρεη αλαβιεζεί απνιακβάλνπλ, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο
αλαβνιήο, ζηνηρεηψδεηο φξνπο αμηνπξεπνχο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο
δεκφζηνπ ή θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη γεληθφηεξα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο άκεζεο
βηνηηθέο ηνπο αλάγθεο, κπνξεί λα επηηξαπεί, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε, λα
απαζρνινχληαη σο κηζζσηνί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Υψξαο ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε. Με ηελ ίδηα ππνπξγηθή απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη επίζεο ν ηχπνο, θαζψο
θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξφζβαζε ησλ πξνζψπσλ ησλ
νπνίσλ έρεη αλαβιεζεί ε απνκάθξπλζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ ππαγσγή απηψλ ζε
θαζεζηψο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θάιπςεο. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρξφλνπ αλαβνιήο ηεο απνκάθξπλζεο ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο δελ έρεη δηθαίσκα
πξφζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο έληαμεο, ελψ ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα
δηακνλήο ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα ζπλππνινγηζηεί ζηελ πεξίπησζε
εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3338/2010 (Α΄ - 49) πεξί πξφζβαζεο ζηελ ειιεληθή
ηζαγέλεηα.
Άξζξν 25
Δπηζηξνθή θαη απνκάθξπλζε αζπλφδεπησλ αλειίθσλ
(Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο)
1. Πξηλ απνθαζηζζεί ε έθδνζε απφθαζεο επηζηξνθήο αζπλφδεπηνπ αλήιηθνπ,
παξέρεηαη ζπλδξνκή απφ θαηάιιεινπο θνξείο, άιινπο απφ ηηο αξρέο πνπ δηελεξγνχλ
ηελ επηζηξνθή, θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ.220/2007 (Α΄ 251) θαη ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε ηα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ.
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2. Αζπλφδεπηνο αλήιηθνο δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηε Υψξα πξνηνχ νη αξκφδηεο
αξρέο εμαθξηβψζνπλ φηη ν αλήιηθνο ζα επηζηξαθεί ζε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ζε
νξηζζέληα θεδεκφλα ή ζε θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο αλειίθσλ ζην θξάηνο
επηζηξνθήο.
Άξζξν 26
Απαγφξεπζε εηζφδνπ
(Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο)
1. Απαγφξεπζε εηζφδνπ ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο ζηελ Διιάδα εθδίδεηαη
ππνρξεσηηθά κε ηελ απφθαζε επηζηξνθήο, είηε σο νπζηψδεο ηκήκα απηήο, είηε σο
μερσξηζηή πξάμε, εθφζνλ : α) δελ έρεη ρνξεγεζεί ρξνληθφ δηάζηεκα νηθεηνζεινχο
αλαρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή β) ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο
δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο. Δπηπιένλ, απαγφξεπζε εηζφδνπ
κπνξεί λα επηβιεζεί ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ παξνπζία ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο
ζηελ Διιάδα πξνθχπηεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, ηελ εζληθή
αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα πγεία. Οη απνθάζεηο απαγφξεπζεο εηζφδνπ εθδίδνληαη απφ ηα
φξγαλα θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ
λ.3386/2005, ηεο ππ΄ αξηζκ. 4000/4/32-ηβ΄ απφ 4-9-2006 θνηλήο απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 1987/2006 ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ
πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ έλγθελ δεχηεξεο γεληάο (ΕΕ L 381/28-12-2006).
2. Η δηάξθεηα ηεο απαγφξεπζεο εηζφδνπ θαζνξίδεηαη ιακβαλνκέλσλ δεφλησο
ππφςε φισλ ησλ ζρεηηθψλ πεξηζηάζεσλ θάζε κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο θαη δελ
ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απνκάθξπλζεο. Δίλαη δπλαηφλ,
σζηφζν λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία, εάλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο απνηειεί ζνβαξή
απεηιή γηα ηε δεκφζηα ηάμε, ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή ηελ εζληθή αζθάιεηα, ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε επαλεμεηάδεηαη απηεπαγγέιησο αλά
ηξηεηία.
3. Οη αξκφδηεο θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία αξρέο δχλαληαη λα αλαθαιέζνπλ ή
λα αλαζηείινπλ, ηελ απαγφξεπζε εηζφδνπ γηα ππήθνν ηξίηεο ρψξαο γηα ηνλ νπνίν έρεη
εθδνζεί απαγφξεπζε εηζφδνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 πεξίπη. β΄, θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ,
εθφζνλ απηφο δχλαηαη λα απνδείμεη φηη έρεη αλαρσξήζεη απφ ην ειιεληθφ έδαθνο
ζπκκνξθνχκελνο πιήξσο κε ηελ απφθαζε επηζηξνθήο. Ωο πιήξεο ζπκκφξθσζε κε
απφθαζε επηζηξνθήο ινγίδεηαη θαη ε νηθεηνζειήο αλαρψξεζε ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο
ρψξαο πνπ ηειεί ππφ θαζεζηψο αλαβνιήο απνκάθξπλζεο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη κέζσ
ησλ ειιεληθψλ πξνμεληθψλ αξρψλ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
4. Σα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ζηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δηακνλήο,
ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 46 - 51 ηνπ λ.3386/2005, φπσο ηζρχεη δελ
ππφθεηληαη ζε απαγφξεπζε εηζφδνπ, εθφζνλ δελ απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δεκφζηα
ηάμε ή ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή ηελ εζληθή αζθάιεηα θαη ππφ ηνλ φξν φηη
ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο ζηελ απφθαζε επηζηξνθήο πνπ εθδίδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ
απσιέζνπλ γηα νηνλδήπνηε ιφγν ην δηθαίσκα δηακνλήο ζηε Υψξα. Οη αξκφδηεο θαηά
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ηελ θείκελε λνκνζεζία αξρέο δχλαληαη λα κελ εθδίδνπλ, λα αλαζηέιινπλ ή λα
αλαθαινχλ ηελ θαηαρψξηζε απαγφξεπζεο εηζφδνπ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο ή
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
λ.3386/2005 θαη ηεο θ.π.α. 4000/4/32-ηβ΄ ηεο 4-9-2006, φπσο ηζρχνπλ.
5. Όηαλ εμεηάδεηαη ε έθδνζε άδεηαο παξακνλήο ή άιιεο άδεηαο πνπ παξέρεη
δηθαίσκα δηακνλήο, ζε ππήθνν ηξίηεο ρψξαο ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί απαγφξεπζε
εηζφδνπ απφ άιιν θξάηνο κέινο, ε ππεξεζία έθδνζεο δηαβνπιεχεηαη δηα κέζσ ηνπ
εζληθνχ Γξαθείνπ SIRENE κε ην θξάηνο κέινο πνπ εμέδσζε ηελ απαγφξεπζε
εηζφδνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο χκβαζεο έλγθελ, θαη ιακβάλεη ππφςε ηα
ζπκθέξνληά ηνπ.
6. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εθαξκφδνληαη κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν
α΄ ηνπ π.δ.96/2008 (Α΄ - 152) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29 εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηε
ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ απάηξηδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο
πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο (ΕΕ L 304/30-9-2004)».
7. Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82
ηνπ λ.3386/2005.
Άξζξν 27
Μνξθή
(Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη απνθάζεηο επηζηξνθήο, νη νπνίεο εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο θεθαιαίνπ, πεξηβάιινληαη ηνλ έγγξαθν ηχπν θαη πεξηιακβάλνπλ ζαθή
αηηηνινγία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
(λ.2690/1999, Α΄- 45), φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. Οη πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη αλαθέξνπλ ηνπο λνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο
ιφγνπο γηα ηελ έθδνζή ηνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα έλδηθα κέζα. Οη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αηηηνινγία ηεο απφθαζεο επηζηξνθήο κπνξνχλ λα είλαη
πεξηνξηζκέλεο, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ηεο
άκπλαο θαη ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο πξφιεςεο,
δηεξεχλεζεο θαη εμηρλίαζεο αμηνπνίλσλ πξάμεσλ, εληνπηζκνχ θαη δίσμεο ησλ
δξαζηψλ.
2. Οη αξκφδηεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ αιινδαπψλ ππεξεζίεο εμαζθαιίδνπλ,
θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ηε γξαπηή ή πξνθνξηθή κεηάθξαζε ησλ
βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ απνθάζεσλ επηζηξνθήο, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα έλδηθα κέζα, ζε
γιψζζα πνπ θαηαλνεί ή ζεσξείηαη επιφγσο φηη θαηαλνεί ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο. Γηα
ην ζθνπφ απηφ νη ίδηεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ ηε
ζπλεηζθνξά θνξέσλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη πξνζψπσλ
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πνπ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα ηελ επαξθή δηακεζνιάβεζε θαη
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
3. Η παξ. 2 δελ εθαξκφδεηαη γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίηεο ρψξαο πνπ έρνπλ
εηζέιζεη παξάλνκα ζην ειιεληθφ έδαθνο θαη δελ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ή
δηθαίσκα λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε απηή, νη απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ επηζηξνθή θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1, εθδίδνληαη κέζσ
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ΄ αξηζκ.
4000/4/46-α΄ απφ 22-7-2009 θ.π.α.. Σν έληππν απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ
πέληε απφ ηηο γιψζζεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ή θαηαλννχλ θαιχηεξα νη
ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Άξζξν 28
Έλδηθα βνεζήκαηα
(Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο)
1. Καηά ησλ απνθάζεσλ επηζηξνθήο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο, νη ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ δχλαληαη λα πξνζθχγνπλ
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ.3386/2005. Καηά νπνηαζδήπνηε
απφθαζεο πνπ αθνξά ζε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
πξνζθχγνπλ ζηα αξκφδηα θαηά ηφπνπο δηνηθεηηθά πξσηνδηθεία ηεο Υψξαο, ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ λ.3068/2002, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, ελψ
κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Γηα ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ εγγξαθήο ζηνλ Δζληθφ Καηάινγν
Αλεπηζχκεησλ Αιινδαπψλ θαη ζηνλ Καηάινγν έλγθελ εθαξκφδεηαη ε ππ΄ αξηζκ.
4000/4/32-ηβ΄ απφ 4-9-2006 θ.π.α. (Β΄- 1353), θαζψο επίζεο νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ
Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο.
2. Σα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα απνθαίλνληαη επί πξνζθπγψλ ή αηηήζεσλ
ζεξαπείαο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999), νη
νπνίεο αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο, έρνπλ δε ηελ αξκνδηφηεηα λα
επαλεμεηάδνπλ απηεπαγγέιησο, ηφζν ηελ λνκηκφηεηα, φζν θαη ηελ νπζία ησλ
απνθάζεσλ επηζηξνθήο θαη λα αλαζηέιινπλ πξνζσξηλψο ηελ εθαξκνγή ηνπο.
3. Οη αξκφδηεο γηα ζέκαηα αιινδαπψλ αξρέο ππνρξενχληαη λα παξάζρνπλ
πιεξνθνξίεο θαη θάζε δπλαηή ζπλδξνκή ζηνλ ππήθνν ηξίηεο ρψξαο πνπ αηηείηαη
λνκηθέο ζπκβνπιέο, εθπξνζψπεζε απφ δηθεγφξν θαη γισζζηθή αξσγή, πξνθεηκέλνπ
λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
4. Η απαξαίηεηε λνκηθή αξσγή θαη εθπξνζψπεζε παξέρεηαη δσξεάλ θαηφπηλ
αηηήζεσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3226/2004, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
δηθαζηή ε αίηεζε αθχξσζεο δελ είλαη πξνδήισο απαξάδεθηε ή πξνδήισο αβάζηκε,
θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 3 έσο 6 ηεο νδεγίαο 2005/85/ΔΚ, φπσο
ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ην π.δ.90/2008, σο ηζρχεη.
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Άξζξν 29
Δγγπήζεηο ελφςεη ηεο επηζηξνθήο
(Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο)
Οη αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο κεξηκλνχλ, ψζηε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεο νηθεηνζεινχο αλαρψξεζεο, ην νπνίν ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 θαη θαηά
ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηα νπνία αλαβάιιεηαη ε απνκάθξπλζε ζχκθσλα κε ην
άξζξν 24 λα εμαζθαιίδεηαη ε νηθνγελεηαθή ελφηεηα ηνπ ππεθφνπ ηξίηεο ρψξαο πνπ
ππφθεηηαη ζε κέηξν επηζηξνθήο θαη ε πξφζβαζε ησλ αλειίθσλ ζην βαζηθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπο, θαη΄ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.3386/2005. Δπίζεο, κεξηκλνχλ γηα ηελ παξνρή
επείγνπζαο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηεο απαξαίηεηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 84 παξ. 1 ηνπ λ.3386/2005, φηαλ απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν, θαη
ιακβάλνπλ ππφςε ηδηαηηέξσο ηελ θαηάζηαζε ησλ επάισησλ αηφκσλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Η θαηάζηαζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ
πνπ ηεινχλ ππφ θξάηεζε ξπζκίδεηαη απφ ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31 θαη
32.
Άξζξν 30
Κξάηεζε
(Άξζξν 15 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη ππήθννη ηξίηεο ρψξαο πνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο, ηίζεληαη
ππφ θξάηεζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο θαη ηε δηεθπεξαίσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο, εθηφο εάλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δχλαληαη λα
εθαξκνζζνχλ απνηειεζκαηηθά άιια επαξθή αιιά ιηγφηεξν επαρζή κέηξα, φπσο
εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 παξ. 3. Σν κέηξν ηεο θξάηεζεο εθαξκφδεηαη
φηαλ : α) ππάξρεη θίλδπλνο δηαθπγήο ή β) ν ζπγθεθξηκέλνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο
απνθεχγεη ή παξεκπνδίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηζηξνθήο ή ηε δηαδηθαζία
απνκάθξπλζεο ή γ) ζπληξέρνπλ ιφγνη εζληθήο αζθάιεηαο.
Η θξάηεζε επηβάιιεηαη θαη δηαηεξείηαη γηα ην απνιχησο αλαγθαίν ρξνληθφ
δηάζηεκα δηεθπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζεο, ε νπνία εμειίζζεηαη θαη
εθηειείηαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ επηβνιή ή ηε ζπλέρηζε
ηνπ κέηξνπ ηεο θξάηεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεισλ ρψξσλ
θξάηεζεο θαη ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο αμηνπξεπψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο γηα ηνπο
θξαηνπκέλνπο.
2. Η θξάηεζε δηαηάζζεηαη εγγξάθσο, κε απφθαζε ησλ νξγάλσλ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 76 ηνπ λ.3386/2005 θαη ζπλνδεχεηαη απφ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή αηηηνιφγεζε.
Ο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πνπ θξαηείηαη, παξάιιεια κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη
αληηξξήζεηο θαηά ηεο απφθαζεο θξάηεζεο ή παξάηαζεο ηεο θξάηεζήο ηνπ ελψπηνλ
ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ ππ' απηνχ νξηδφκελνπ πξσηνδίθε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ,
ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ θξαηείηαη. Γηα ην δηθαίσκα δε απηφ ν αιινδαπφο
ελεκεξψλεηαη ακέζσο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο, απνιχεηαη ακέζσο
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εάλ δηαπηζησζεί φηη ε θξάηεζή ηνπ δελ είλαη λφκηκε, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο πεξί ηεο απφθαζεο θξάηεζεο.
3. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο θξάηεζεο
επαλεμεηάδεηαη απηεπαγγέιησο, αλά ηξίκελν, απφ ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ
απφθαζε θξάηεζεο. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξφεδξν ή ηνλ ππ'
απηνχ νξηδφκελν πξσηνδίθε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ ηεο παξ. 2, ν νπνίνο θαη
αζθεί ηελ επνπηεία ηεο επαλεμέηαζεο
4. Όηαλ θαζίζηαηαη πξφδειν φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ ινγηθή πξννπηηθή
απνκάθξπλζεο γηα λνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο ή φηαλ παχνπλ λα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο
παξ. 1, ε θξάηεζε αίξεηαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν απνιχεηαη ακέζσο κεηά ηε
δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ, κε επζχλε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
απνκάθξπλζεο αζηπλνκηθήο αξρήο.
5. Η θξάηεζε ζπλερίδεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πιεξνχληαη νη φξνη ηεο
παξ. 1 θαη εθφζνλ είλαη αλαγθαία γηα λα δηαζθαιηζζεί ε επηηπρήο απνκάθξπλζε. Σν
αλψηαην φξην θξάηεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην εμάκελν.
6. Σν ρξνληθφ φξην ηεο παξ. 5 κπνξεί λα παξαηαζεί γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο παξά ηηο εχινγεο
πξνζπάζεηεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ε επηρείξεζε απνκάθξπλζεο είλαη πηζαλφλ λα
δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν επεηδή : α) ν ζπγθεθξηκέλνο ππήθννο ηεο ηξίηεο ρψξαο
αξλείηαη λα ζπλεξγαζζεί ή β) θαζπζηεξεί ε ιήςε αλαγθαίσλ εγγξάθσλ απφ ηξίηεο
ρψξεο.
Άξζξν 31
Όξνη θξάηεζεο
(Άξζξν 16 ηεο Οδεγίαο)
1. Η θξάηεζε, θαηά θαλφλα, ιακβάλεη ρψξα ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο ή
ρψξνπο, νη νπνίνη ηδξχνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Με ηελ ίδηα απφθαζε ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ απηψλ. ε
πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, νη ππφ θξάηεζε ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ
θξαηνχληαη ρσξηζηά απφ ηνπο θξαηνπκέλνπο ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ.
2. Δπηηξέπεηαη ζηνπο ππφ θξάηεζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, θαηφπηλ
αηηήκαηνο, λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο λφκηκνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο, κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηηο αξκφδηεο Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο ελ ηζρχ ζρεηηθέο πάγηεο εζληθέο δηαδηθαζίεο ή/ θαη πξαθηηθέο.
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3. Γίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πεξηπηψζεηο επάισησλ αηφκσλ θαη παξέρεηαη
επείγνπζα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ε απαξαίηεηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, φηαλ απηφ
είλαη αλαγθαίν. Οη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ επηθνπξηθψο λα παξέρνληαη απφ Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ή άιινπο θνξείο, ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
δξάζεσλ.
4. Οη ζρεηηθέο θαη αξκφδηεο εζληθέο, δηεζλείο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο
θαη φξγαλα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθέπηνληαη ηηο εγθαηαζηάζεηο θξάηεζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1, ζην βαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θξάηεζε ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ην παξφλ θεθάιαην. Οη επηζθέςεηο απηέο ππφθεηληαη ζε
αδεηνδφηεζε απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε θχιαμε ηεο εγθαηάζηαζεο αζηπλνκηθή αξρή
ζχκθσλα κε ηηο πάγηεο εζληθέο δηαδηθαζίεο ή / θαη πξαθηηθέο.
5. Οη ππφ θξάηεζε ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά
πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο επεμεγείηαη ν θαλνληζκφο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ
εγθαηάζηαζε φπνπ θηινμελνχληαη θαη νξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο
ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πεξί ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο,
ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο ή/ θαη πξαθηηθέο, λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο
νξγαλψζεηο θαη ηα φξγαλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4.
Άξζξν 32
Κξάηεζε αλειίθσλ θαη νηθνγελεηψλ
(Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο)
1. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη νη νηθνγέλεηεο κε αλειίθνπο θξαηνχληαη κφλν
εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ γηα ηνλ ίδην ζθνπφ άιια επαξθή αιιά ιηγφηεξν
επαρζή κέηξα θαη γηα ην ειάρηζην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα.
2. ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θξαηνχληαη ελ αλακνλή ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο
παξέρεηαη ρσξηζηφ θαηάιπκα, ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη επαξθήο ηδησηηθή δσή.
3. Οη ππφ θξάηεζε αλήιηθνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζρνινχληαη κε
δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, φπσο δξαζηεξηφηεηεο παηγληδηνχ θαη ςπραγσγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο θαη αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο
παξακνλήο ηνπο, έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ λ.3386/2005, φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά.
4. ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο παξέρεηαη θαηά ην δπλαηφλ θαηάιπκα ζε
ηδξχκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο
αλάγθεο πξνζψπσλ ηεο ειηθίαο ηνπο.
5. Σα βέιηηζηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ ιακβάλνληαη πξσηίζησο ππφςε θαηά
ηελ θξάηεζε αλειίθσλ ελ αλακνλή απνκάθξπλζεο.
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Άξζξν 33
Καηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο
(Άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο)
1. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν εμαηξεηηθά πςειφο αξηζκφο ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ πξνο επηζηξνθή δεκηνπξγεί απξφβιεπην πςειφ θφξην γηα ην δπλακηθφ
ηεο εγθαηάζηαζεο θξάηεζεο ή ζην δηνηθεηηθφ ή δηθαζηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο
κπνξεί ελφζσ δηαξθεί ε έθηαθηε θαηάζηαζε, λα απνθαζηζζεί ε παξνρή κεγαιχηεξεο
πξνζεζκίαο δηθαζηηθήο εμέηαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 2 θαη λα ιακβάλνληαη
επείγνληα κέηξα φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θξάηεζεο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 31 παξ. 1 θαη ζην άξζξν 32 παξ. 2.
2. ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ιακβάλνληαη έθηαθηα κέηξα, νη
αξκφδηεο αξρέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ελεκεξψλνπλ ζρεηηθψο ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή ελεκεξψλεηαη ακέζσο κφιηο παχζνπλ
λα ηζρχνπλ ν ιφγνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ έθηαθησλ κέηξσλ.
3. Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ επηηξέπεη ζηηο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηεο αξρέο ηεο Υψξαο λα παξεθθιίλνπλ απφ ηε γεληθή ππνρξέσζε λα
ιακβάλνληαη φια ηα θαηάιιεια κέηξα είηε γεληθά είηε εηδηθά, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη
ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Οδεγία 2008/115/ΔΚ.
Άξζξν 34
Δμνπζηνδνηηθή δηάηαμε
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ησλ θαηά πεξίπησζε
ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιν
εηδηθφηεξν ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ
ηνπ παξφληνο λφκνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 35
Δπηζηξνθή ππεθφσλ θ-κ ηεο ΔΔ θαη κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο,
θαζψο θαη κειψλ νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε
1. Γηα ηελ επηζηξνθή πξνζψπσλ πνπ απνιακβάλνπλ ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 5 ηνπ Κψδηθα
πλφξσλ έλγθελ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ.106/2007 (Α΄ - 135),
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ ηα φξγαλα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο
δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο θαη ηελ δηθαζηηθή πξνζηαζία ησλ ππφ επηζηξνθή αιινδαπψλ,
κε ηελ επηθχιαμε φηη ζηα άξζξα 22 έσο 24 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο δελ πεξηέρνληαη επλντθφηεξεο δηαηάμεηο.
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2. Ωο πξνο ηηο νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ
επηζηξνθήο ζε βάξνο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα 22 έσο 24
ηνπ π.δ.106/2007 (Α΄ - 135).
3. Οη ξπζκίζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο κειψλ νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε.
Άξζξν 36
Πξνζηαζία απφ ηελ επηζηξνθή
1. Απαγνξεχεηαη ε επηζηξνθή αιινδαπνχ εθφζνλ :
α. Δίλαη αλήιηθνο θαη νη γνλείο ή ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ
δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα.
β. Δίλαη γνλέαο εκεδαπνχ αλειίθνπ θαη έρεη ηελ επηκέιεηα ή έρεη ππνρξέσζε
δηαηξνθήο, ηελ νπνία εθπιεξψλεη.
γ. Έρεη ππεξβεί ην 80ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
δ. Σνπ έρεη ρνξεγεζεί θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ή έρεη δεηήζεη ηελ
παξνρή ηέηνηνπ θαζεζηψηνο θαη ην αίηεκά ηνπ δελ έρεη θξηζεί νξηζηηθά, ππφ ηελ
επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 32 θαη 33 ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1951.
ε. Δίλαη αλήιηθνο ζηνλ νπνίν έρνπλ επηβιεζεί αλακνξθσηηθά κέηξα κε
απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ.
ζη. Γηαπηζηψλεηαη ε νκνγελεηαθή ηνπ ηδηφηεηα.
ηελ απαγφξεπζε ηεο επηζηξνθήο πεξηιακβάλνληαη θαη νη έγθπεο γπλαίθεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη γηα έμη κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ.
2. Γελ απαγνξεχεηαη ε απέιαζε ζηηο πεξηπη. β΄, γ΄ θαη ζη΄ ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ, φηαλ ν αιινδαπφο είλαη επηθίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα ηάμε ή ηελ εζληθή
αζθάιεηα ή ηε δεκφζηα πγεία.
3. ηηο πεξηπηψζεηο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Η πξνζηαζία πνπ παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαηαιακβάλνπλ θαη ηα πξφζσπα πνπ ηεινχλ εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ
Κεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 37
Σξνπνπνηήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3386/2005
1. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3386/2005, φπσο ηζρχνπλ,
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
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«1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ρνξεγείηαη άδεηα δηακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο
ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο,
εθφζνλ απηνί δελ απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα :
α.
Θχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη παξάλνκεο δηαθίλεζεο κεηαλαζηψλ,
ηα νπνία δελ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο δησθηηθέο Αξρέο, εθφζνλ πθίζηαηαη ζρεηηθή πξάμε
ραξαθηεξηζκνχ απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ θαη βεβαηψλεηαη απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο φηη έρεη θηλεζεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ εμάξζξσζε ησλ εγθιεκαηηθψλ
νξγαλψζεσλ.
β. Θχκαηα εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 3
ηνπ λ.927/1979 (ΦΔΚ 139 Α΄), εθφζνλ έρεη αζθεζεί γη’ απηέο πνηληθή δίσμε θαη κέρξη
λα εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε. Δάλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα ππνβάιινληαη ζε
ζεξαπεπηηθή αγσγή, ε άδεηα δηακνλήο εμαθνινπζεί λα ρνξεγείηαη γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα δηαξθεί ε ζεξαπεία ηνπο.
γ. Δλήιηθνη, ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ή αλίθαλνη λα επηκειεζνχλ ησλ
ππνζέζεψλ ηνπο εμαηηίαο ιφγσλ πγείαο ή αλήιηθνη πνπ απνδεδεηγκέλα ρξήδνπλ
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ θαη θηινμελνχληαη απφ ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα
θνηλσθεινχο ζθνπνχ, εθφζνλ ε επηζηξνθή ηνπο ζε αζθαιέο πεξηβάιινλ είλαη
αδχλαηε.
δ. Αλήιηθνη, ε επηκέιεηα ησλ νπνίσλ έρεη αλαηεζεί κε απφθαζε ειιεληθνχ
δηθαζηεξίνπ ή αιινδαπνχ δηθαζηεξίνπ, πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο,
ζε νηθνγέλεηεο Διιήλσλ ή νηθνγέλεηεο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κε λφκηκε δηακνλή ζηε
Υψξα ή γηα ηα νπνία είλαη εθθξεκήο δηαδηθαζία πηνζεζίαο ελψπηνλ ησλ ειιεληθψλ
αξρψλ.
ε. Θχκαηα εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ινηπψλ αηπρεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη
απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαξθεί ε ζεξαπεία ή
ιακβάλνπλ ζχληαμε γηα ηελ ίδηα αηηία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ζε πξφζσπα ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο είλαη ε
θαηνρή απφ ηνλ αηηνχληα ηζρπξήο άδεηαο δηακνλήο, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ζχκαηα
ηδηαίηεξα θαηαρξεζηηθψλ φξσλ εξγαζίαο θαη ε παξακνλή ηνπο ζηε ρψξα είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ έλαληη απηψλ εξγνδνηηθψλ ππνρξεψζεσλ.
ζη. Πάζρνληεο απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. Η ζπλδξνκή ζνβαξψλ
πξνβιεκάησλ πγείαο, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, δηαπηζηψλνληαη κε
πξφζθαην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ. ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ην πξφβιεκα πγείαο
αλαθέξεηαη ζε ινηκψδεο λφζεκα, γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο απαηηείηαη
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Γηαηξνθήο θαη Άζιεζεο φηη δελ ζπληξέρεη
θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο γηα
πξφζσπα πνπ πάζρνπλ απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο είλαη ε θαηνρή απφ ηνλ
αηηνχληα ηζρπξήο άδεηαο δηακνλήο.
δ. Αλήιηθνη θηινμελνχκελνη ζε νηθνηξνθεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επνπηεία
ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
ε. Δλήιηθνη πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη φζνη θνίηεζαλ ζε έμη
ηνπιάρηζηνλ ηάμεηο ειιεληθνχ ζρνιείνπ πξηλ ελειηθησζνχλ, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα
δηακέλνπλ ζηε ρψξα
ζ. χδπγνη θαη ζπληεξνχκελα κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε.
Πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηακνλήο ζε πξφζσπα ησλ παξαπάλσ
θαηεγνξηψλ είλαη ε θαηνρή δηαβαηεξίνπ, έζησ θαη εάλ απηφ έρεη ιήμεη. Άδεηα
δηακνλήο ρνξεγείηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπηζησκέλεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο
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εθνδηαζκνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε δηαβαηήξην εθφζνλ απηή δηαπηζηψλεηαη, θαηφπηλ
αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη γλψκεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 84 ηνπ Ν. 3386/2005.
Η δηάξθεηα ηεο αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο ηεο πεξίπησζεο α΄ είλαη εηήζηα θαη
κπνξεί λα αλαλεψλεηαη θάζε θνξά γηα δχν έηε κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζπλερίδεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε
δηαδηθαζία απηή πεξαησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή ηεζεί ζην αξρείν, ε άδεηα
δηακνλήο κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλαλ απφ ηνπο ινηπνχο ιφγνπο ηνπ παξφληνο
χζηεξα απφ γλψκε επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 89 θαη κφλνλ εθφζνλ
θξίλεηαη ζθφπηκε εθ ησλ ελ γέλεη πεξηζηάζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ φηη
ζπληξέρεη εμαηξεηηθφο ιφγνο πξνο ηνχην.
Η δηάξθεηα ηεο αξρηθήο άδεηαο δηακνλήο ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄, δ΄ θαη δ΄
είλαη εηήζηα θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη θάζε θνξά γηα δχν έηε εθφζνλ πιεξνχληαη νη
ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Η δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ζη’ είλαη
δηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη αλά δηεηία εθφζνλ πιεξνχληαη νη ίδηεο
πξνυπνζέζεηο. Η δηάξθεηα ηεο άδεηαο δηακνλήο ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ζ΄ είλαη
εηήζηα θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κφλνλ γηα έλαλ απφ ηνπο ινηπνχο ιφγνπο ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
Γηα ηελ εμέηαζε αηηήκαηνο ρνξήγεζεο άδεηαο δηακνλήο ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα παξάγξαθν δελ θαηαβάιιεηαη παξάβνιν, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ε΄ θαη ζ΄
γηα ηηο νπνίεο θαηαβάιιεηαη παξάβνιν χςνπο 150 επξψ.
Οη θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄, β΄, ε΄ θαζψο θαη φζνη
απνθηνχλ άδεηα δηακνλήο σο ζχδπγνη Διιήλσλ πνιηηψλ κε βάζε ηελ πεξίπησζε ηνπ
ζηνηρ. ζ΄ έρνπλ δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο ή έξγν.
2. Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα ρνξεγεί κεηά απφ γλψκε Δπηηξνπήο ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο άδεηα δηακνλήο δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο
ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ
αλαπηχμεη ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ηε Υψξα, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ
ηνπο ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο. Η άδεηα δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο ινηπνχο ιφγνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Αίηεκα ρνξήγεζεο άδεηαο γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο εμεηάδεηαη κφλνλ εθ’
φζνλ ν ελδηαθεξφκελνο ππήθννο ηξίηεο ρψξαο πξνζθνκίδεη (α) ζεψξεζε εηζφδνπ ή
άδεηαο δηακνλήο έζησ θαη εάλ απηέο έρνπλ ιήμεη, (β) δηαβαηήξην ζε ηζρχ (γ) παξάβνιν
χςνπο 300 επξψ θαζψο θαη (δ) έγγξαθα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ φηη έρνπλ αλαπηχμεη
ηδηαίηεξνπο δεζκνχο κε ηε Υψξα, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε παξακνλή ηνπ
εληφο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο.
Καη’ εμαίξεζε δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ ππφ ζηνηρ. α΄ εγγξάθσλ
εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο απνδεηθλχεη κε έγγξαθα βέβαηεο ρξνλνινγίαο ην
πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο δηακνλήο ηνπ ζηε ρψξα γηα δψδεθα ηνπιάρηζηνλ ζπλερή
ρξφληα. Με απφθαζε ηνπ ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα θαζνξίδεη πεξηνξηζηηθά ηα έγγξαθα βέβαηεο ρξνλνινγίαο
πνπ απνδεηθλχνπλ ηε δσδεθαεηή ζπλερή παξακνλή ηνπ αηηνχληνο ζηε ρψξα.
Γελ απαηηείηαη επίζεο ε θαηνρή δηαβαηεξίνπ ζε ηζρχ εθφζνλ ζπληξέρεη
δηαπηζησκέλε αληηθεηκεληθή αδπλακία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα εθνδηαζηεί κε
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νηνδήπνηε ηαμηδησηηθφ έγγξαθν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.
3386/2005.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν εηδηθφο δεζκφο πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηθαιείηαη
ζπλδέεηαη κε ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ηνπ ηδίνπ ή αλειίθνπ ηέθλνπ ηνπ, ζα πξέπεη λα
απνδεηθλχεη φηη νη ιφγνη απηνί πξνέθπςαλ κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηε Υψξα θαη
ζπλδένληαη κε ηε δηακνλή ηνπ ζε απηή.
Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ηδηαίηεξσλ δεζκψλ κε ηε Υψξα
ζπλεθηηκψληαη ηδίσο (α) ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, (β) ε θνίηεζε ζε
ειιεληθφ ζρνιείν πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, (γ) ην δηάζηεκα
δηακνλήο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ηεο λφκηκεο, (δ) ν ρξφλνο ηπρφλ αζθάιηζήο ηνπ
ζε ειιεληθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο θαη
εθπιήξσζεο θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ, (ε) ν ζπγγεληθφο δεζκφο ηνπ κε Έιιελα πνιίηε ή νκνγελή.
3. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ αηηήζεσλ είλαη ε
Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η θαηάζεζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο
δηακνλήο γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο δελ ζπλεπάγεηαη ηε λφκηκε δηακνλή ηνπ αηηνχληνο
γηα ην ρξφλν πνπ ζα απαηηεζεί κέρξη ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ. Καηά ηε δηαδηθαζία
εμέηαζεο ηνπ θαθέινπ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο».
2. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3386/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Η άδεηα δηακνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, δ΄, ε΄ θαη ζη΄, ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα έλαλ απφ ηνπο ινηπνχο
ιφγνπο ηνπ λφκνπ απηνχ, εθφζνλ εθιείςνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εθδφζεθε».
3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3386/2005
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Οη άδεηεο δηακνλήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξέρνπλ ζηνλ
ππήθνν ηξίηεο ρψξαο δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή απαζρφιεζε θαη ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ.».
4. Σα εδάθηα ηξίην θαη ηέηαξην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ
λ.3386/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
λ.3536/2007, αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο αδπλαηεί
λα πξνζθνκίζεη ηζρχνλ δηαβαηήξην ή άιιν ηαμηδησηηθφ έγγξαθν, είλαη δπλαηή ε
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηακνλήο κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο,
εθφζνλ ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο επηθαιείηαη εηδηθψο θαη αηηηνινγεκέλσο
αληηθεηκεληθή αδπλακία ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ή θαηαζηάζεσλ, θαηφπηλ
γλψκεο ηεο θαησηέξσ Δπηηξνπήο, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκφζηαο ηάμεο θαη
αζθάιεηαο.
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζπληζηάηαη εηδηθή ηξηκειήο Δπηηξνπή, ε νπνία
γλσκνδνηεί ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ηζρπξνχ
δηαβαηεξίνπ θαη ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ σο εμήο:
α. Σνλ πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, σο πξφεδξν,
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β. Σνλ πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
γ. Έλαλ ππάιιειν ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
Δηζεγεηήο ζηελ Δπηηξνπή νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ππάιιεινο ηνπ
αξκφδηνπ Σκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.».
5. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ λ.3386/2005, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
ζπληζηψληαη ηξεηο (3) Δπηηξνπέο Μεηαλάζηεπζεο, νη νπνίεο γλσκνδνηνχλ ζρεηηθά κε
ηε ζπλδξνκή ηδηαίηεξσλ δεζκψλ κε ηελ θνηλσληθή δσή ηεο ρψξαο θαζψο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε πνπ παξαπέκπεηαη ζε απηέο ζην πιαίζην ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο
δηακνλήο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο. Με απφθαζε ηνπ ηδίνπ ζπγθξνηνχληαη νη Δπηηξνπέο θαη νξίδνληαη ηα
ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο θαη νη γξακκαηείο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
Κάζε κία απφ απηέο απνηειείηαη απφ:
α. Έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
πξντζηάκελν ζέζεο επζχλεο, σο Πξφεδξν.
β. Έλαλ (1) Έλαλ αμησκαηηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ ηνπ Αξρεγείνπ
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο
γ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ πξνηείλεη ε Δζληθή
Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ.
Δηζεγεηέο ζηηο Δπηηξνπέο Μεηαλάζηεπζεο νξίδνληαη ππάιιεινη ηεο
Γηεχζπλζεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.».
6. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/2005 θαηαξγείηαη.
7. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3386/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Τπήθννο ηξίηεο ρψξαο, πνπ παξαβηάδεη ηελ πξνζεζκία νηθεηνζεινχο
αλαρψξεζεο ή, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, δηακέλεη παξάλνκα ζηε Υψξα γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο, ππνρξενχηαη θαηά ηελ αλαρψξεζε
λα θαηαβάιεη ην ηεηξαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ παξαβφινπ γηα άδεηα δηακνλήο
εηήζηαο δηάξθεηαο.1 Δάλ ν ρξφλνο ηεο παξάλνκεο δηακνλήο είλαη κεγαιχηεξνο ησλ
ηξηάληα (30) εκεξψλ, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην νθηαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ
παξαβφινπ γηα εηήζηα άδεηα δηακνλήο.
Η δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ αλσηέξσ πξνζηίκνπ θαζνξίδεηαη
κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
Δμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ: α) νη αλήιηθνη, β) φζνη έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα ηνπ νκνγελνχο, γ) φζνη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπδχγνπ ή γνλέα εκεδαπνχ,
νκνγελνχο ή θνηλνηηθνχ, δ) φζνη εληάζζνληαη ζε δηαδηθαζίεο θαη πξνγξάκκαηα
νηθεηνζεινχο επαλαπαηξηζκνχ, ε) φζνη παξαβηάδνπλ ην λφκηκν ρξφλν παξακνλήο ηνπο
1
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ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθφζνλ αλαρσξήζνπλ εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εμάιεηςε ηνπ γεγνλφηνο. Γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ
εμαίξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε απνθαίλεηαη ε αζηπλνκηθή αξρή πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ
έιεγρν αλαρψξεζεο ηνπ αιινδαπνχ.».
8. Δθθξεκείο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 44 παξ.2 ηνπ λ.3386/2005, φπσο ηζρχεη, εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φπσο ηξνπνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη αληίζηνηρεο πξνυπνζέζεηο.
Άξζξν 38
Απνδεκίσζε κειψλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ
ηνπο ηδηψηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε πιήξε απαζρφιεζε σο κέιε ζε Δπηηξνπέο πνπ
εμεηάδνπλ πξνζθπγέο αιινδαπψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ αηηήκαηα δηεζλνχο πξνζηαζίαο,
θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο
ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 39
Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ή αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ
απνηεινχλ αληηθείκελν απηνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηαηήξεζεο ζε ηζρχ ησλ ξεηψο
αλαθεξνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ζε απηφ
πξνζδηνξηδφκελεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ.
Άξζξν 40
Έλαξμε ηζρχνο
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ νξίδεηαη άιινο ρξφλνο.Αζήλα,
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