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Τελευταία ενηµέρωση :20/6/2013 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114/2010  
 

(ΦΕΚ Α-195/22.11.2010) 
 

Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του 
καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου «σχετικά µε τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν 
και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005). 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Στο Π.∆.114/2010 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις- συµπληρώσεις των:  
Π.∆.113/2013, Π.∆.116/2012, Ν.4075/2012, Ν.4058/2012, Ν.3938/2011. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (Α΄ 
34), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 παρ.1 του ν.1440/1984 (Α΄ 70),β) το άρθρο 3 του 
ν.1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 ν.1892/1990 (Α΄ 101), γ) το άρθρο 4 του 
ν.1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε µε 
τα άρθρα 7 του ν.1775/1988 (Α΄ 101), 31του ν.2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν.2367/1995 (Α΄ 
261), 22 του ν.2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν.3427/2005 (Α΄ 132) και 91 του ν.3862/2010 (Α΄ 
113). 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 25 παρ. 4 του ν.1975/1991 (Α΄ 184), όπως 
αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα µε τα άρθρα 1 και 2 του ν.2452/1996 (Α΄ 283). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. στ΄ του ν.1481/1984 (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49). 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 4 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
41). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός 
των αρµοδιοτήτων του» (Α΄ 213). 
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2672 από 3-12-2009 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φιλίππου Σαχινίδη» (Β΄ 
2408). 
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού το ύψος της οποίας δεν µπορεί να προσδιοριστεί επειδή εξαρτάται από 
πραγµατικά γεγονότα συνδεόµενα κυρίως µε την εφαρµογή των άρθρων 6 παρ. 2 περίπτ. β΄, 10 
παρ. 9 περίπτ. α΄, 11 παρ. 2, 12 παρ.4, 13 παρ. 6 περίπτ. δ΄ (αριθµός και διάρκεια σεµιναρίων, 
αριθµός επιµορφούµενων υπαλλήλων, παροχή νοµικής συνδροµής, πραγµατοποίηση ιατρικών 
εξετάσεων και παροχή ιατρικής φροντίδας). Η δαπάνη αυτή όσον αφορά το 2010 θα αντιµετωπισθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ε.Φ. 
43−110, ΚΑΕ 0515), ενώ οι δαπάνες του έτους 2011 και εποµένων ετών θα αντιµετωπίζονται από 
τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ίδιο ως άνω Π/Υ εξόδων του αντίστοιχου 
έτους. 
9. Την υπ’ αριθµ. 227/2010 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και  
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη και του Υφυπουργού Οικονοµικών, 
αποφασίζουµε: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης 
σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας 
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου «σχετικά µε τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς 
του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005). 
 

Άρθρο 2 
(Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας) 

Ορισµοί 
Για την εφαρµογή του παρόντος προεδρικού διατάγµατος: 
α. «Σύµβαση της Γενεύης» είναι η Σύµβαση περί του καθεστώτος των προσφύγων, η οποία 
υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201), όπως 
τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο 
κυρώθηκε µε τον α.ν. 389/1968 (Α΄ 125). 
β. «Αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» ή «αίτηση ασύλου» ή «αίτηση» είναι η αίτηση 
παροχής προστασίας από το ελληνικό κράτος που υποβάλλει αλλοδαπός ή ανιθαγενής, µε την οποία 
ζητά την αναγνώριση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του πρόσφυγα, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της 
Γενεύης, ή την χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Η αίτηση διεθνούς προστασίας 
µπορεί να περιλαµβάνει και τα µέλη της οικογενείας του αιτούντος που βρίσκονται στην ελληνική 
επικράτεια».(1) 
γ. « Μέλη της οικογένειας» του αιτούντος διεθνή προστασία, υπό την προϋπόθεση ότι η 
οικογένεια υπήρχε πριν την είσοδο στη Χώρα, θεωρούνται: 
i. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφός του µε τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση,  
ii. Τα ανήλικα, άγαµα και εξαρτηµένα τέκνα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάµο ή εκτός γάµου 
των γονέων τους ή είναι υιοθετηµένα. 
iii. Τα ενήλικα τέκνα του αιτούντος που πάσχουν από πνευµατική ή σωµατική αναπηρία και δεν 
δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση. 
δ. ««Αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, 
ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σηµεία 
εισόδου στην ελληνική επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητεί άσυλο ή επικουρική προστασία στη χώρα 
µας ή µε οποιονδήποτε τρόπο ζητεί να µην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, 
θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη σύµφωνα µε το 
άρθρο 15 του π.δ. 96/ 2008 (Α' 152) και επί του αιτήµατος του οποίου δεν έχει ληφθεί ακόµη 
τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος υπέβαλε 
αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
343/2003 του Συµβουλίου, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του 
κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος 
µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας L 050/25.02.2003), ή σε άλλο κράτος που δεσµεύεται από και 
εφαρµόζει τον ως άνω Κανονισµό, και µεταφέρεται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του ως άνω 
κανονισµού». (2) 
ε. «Τελεσίδικη απόφαση» είναι η απόφαση που ορίζει εάν αλλοδαπός ή ανιθαγενής 
αναγνωρίζεται ή όχι ως πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, η οποία δεν υπόκειται 
πλέον σε άσκηση του ένδικου µέσου που προβλέπεται στο άρθρο 29. 
στ. «Πρόσφυγας» είναι ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 1Α της  Σύµβασης της Γενεύης. 
ζ. «Καθεστώς πρόσφυγα» είναι το καθεστώς που χορηγείται κατόπιν της αναγνώρισης από την 
αρµόδια ελληνική αρχή ενός αλλοδαπού ή ανιθαγενούς ως πρόσφυγα. 

                                                 
1   Η περίπτωση β' του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010 (Α' 195) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 35 παρ.1α του Π.∆. 113/2013. 

2   Η περίπτωση δ' του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.1β του Π.∆. 113/2013. 
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η. «Πρόσωπο που δικαιούται επικουρική προστασία» είναι, µε την επιφύλαξη του άρθρου 17 
του π.δ. 96/2008, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να 
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους 
προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα της καταγωγής του ή, στην περίπτωση ανιθαγενούς, στη 
χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη κατά την 
έννοια του άρθρου 15 του π.δ. 96/2008 και που δεν µπορεί ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν 
επιθυµεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας. 
θ. «Καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι το καθεστώς που χορηγείται κατόπιν της 
αναγνώρισης από την αρµόδια ελληνική αρχή ενός αλλοδαπού ή ανιθαγενούς ως δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας. 
ι. « «Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην 
Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύµφωνα µε την 
ελληνική νοµοθεσία ή πρακτική και για όσο χρόνο κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την 
επιµέλειά του, ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος µετά την είσοδό του στην Ελλάδα». (3) 
ια. «Εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος του 
ανηλίκου ή το πρόσωπο που ορίζεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει 
Εισαγγελέας Ανηλίκων, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την προάσπιση των συµφερόντων του 
ανηλίκου αυτού. 
ιβ. «Κράτηση» είναι ο περιορισµός σε ειδικό χώρο, µε αποτέλεσµα τη στέρηση της ελευθερίας 
κυκλοφορίας του προσώπου. 
ιγ. «Κέντρο Φιλοξενίας» είναι κάθε χώρος, ο οποίος χρησιµοποιείται για την οµαδική φιλοξενία 
των αιτούντων, εξαιρουµένων των χώρων κράτησης. 
ιδ. «Αρµόδιες αρχές παραλαβής της αίτησης διεθνούς προστασίας» ή «αρµόδιες αρχές 
παραλαβής» είναι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας που είναι υπεύθυνες για να κινήσουν τη 
διαδικασία εξέτασης της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, ήτοι: Τα Τµήµατα Ασύλου των 
∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, το Τµήµα Ασφαλείας της ∆ιεύθυνσης 
Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών, το Τµήµα Ασφαλείας της ∆ιεύθυνσης Αστυνόµευσης Κρατικού 
Αερολιµένα Θεσσαλονίκης οι Υποδιευθύνσεις ή τα Τµήµατα Ασφαλείας της έδρας των Αστυνοµικών 
∆ιευθύνσεων Χώρας, όπου δεν υπάρχουν Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας. 
«Κατ’ εξαίρεση αρµόδια αρχή παραλαβής αιτήσεων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από 
ασυνόδευτους ανήλικους που διαµένουν σε δοµές φιλοξενίας και κρατούµενους σε σωφρονιστικά 
ιδρύµατα είναι οι πλησιέστερες Υποδιευθύνσεις ή Τµήµατα Ασφαλείας στον τόπο διαµονής ή 
κράτησης. Η παραλαβή της αίτησης γίνεται άµεσα από τη µεταφορά του αιτούντα στον τόπο 
διαµονής ή κράτησης.». (4) 
ιε. «Αρµόδιες Αρχές Εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας» ή «αρµόδιες αρχές 
εξέτασης» είναι για αιτήσεις που υποβάλλονται στην περιοχή αρµοδιότητας των: 
(1) Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.∆.Α.),Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 
Περιφέρειας (Γ.Α.∆.Π.) Στερεάς Ελλάδας και Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης (Α.∆.) Κυκλάδων, το Τµήµα 
Ασύλου της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. 
(2) Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Γ.Α.∆.Θ.), Γ.Α.∆.Π. ∆υτικής Μακεδονίας, 
Γ.Α.∆.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Α.∆. Καβάλας και Α.∆. ∆ράµας, το Τµήµα Ασύλου της ∆ιεύθυνσης 
Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. 
(3) Α.∆. Αλεξανδρούπολης, Α.∆. Ροδόπης, Α.∆. Ξάνθης, Α.∆. Ορεστιάδας, η Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Ορεστιάδας. 
(4) Γ.Α.∆.Π. Πελοποννήσου, Γ.Α.∆.Π. ∆υτικής Ελλάδας και Γ.Α.∆.Π. Ιονίων Νήσων, πλην Α.∆. 
Κέρκυρας, η Υποδεύθυνση Ασφαλείας Πατρών. 
(5) Γ.Α.∆.Π. Ηπείρου και Α.∆ Κέρκυρας, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ιωαννίνων. 
(6) Γ.Α.∆.Π. Θεσσαλίας, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου. 
(7) Α.∆. Λέσβου, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης. 
(8) Α.∆. Χίου, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου. 
(9) Α.∆. Σάµου, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σάµου. 
10) Α.∆. ∆ωδεκανήσου και ειδικότερα: (i) στις νήσους Καλύµνου, Πάτµου, Λειψών και Λέρου, το 
Αστυνοµικό Τµήµα (Α.Τ.) Λέρου και (ii) στα λοιπά ∆ωδεκάνησα, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου. 
(11) Γ.Α.∆.Π. Κρήτης, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου. 

                                                 
3   Η περίπτωση ι' του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 

4   Στην περίπτωση ιδ' του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010 προστέθηκε εδάφιο ως άνω µε το άρθρο 35 παρ.1δ του 
Π.∆. 113/2013. 
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(12) ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, το Τµήµα Ασφαλείας της ∆ιεύθυνσης Αστυνόµευσης Αερολιµένα 
Αθηνών. 
(13) ∆ιεθνούς Αερολιµένα Θεσσαλονίκης, το Τµήµα Ασφαλείας της ∆ιεύθυνσης Αστυνόµευσης 
Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης. 
ιστ. «Κεντρική αρχή» είναι η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
ιζ. «Χώρα καταγωγής» είναι η χώρα της ιθαγένειας ή, για τους ανιθαγενείς, η χώρα της 
προηγούµενης συνήθους διαµονής τους. 
ιη. «Άδεια διαµονής» είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις Ελληνικές Αρχές, σύµφωνα µε 
τον τύπο που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία και η οποία επιτρέπει σε αλλοδαπό ή σε ανιθαγενή τη 
διαµονή του στην ελληνική επικράτεια. 
ιθ. « «Αποφαινόµενη Αρχή» είναι ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που αποφασίζει σε πρώτο βαθµό επί των αιτήσεων 
παροχής διεθνούς προστασίας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 17 παράγραφος 4 και 18, 
Αποφαινόµενη Αρχή είναι ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας αρχής εξέτασης». (5) 
κ. «Αρµόδιες Αρχές Απόφασης» είναι η Αποφαινόµενη Αρχή και η Επιτροπή Προσφυγών. 
κα. ««Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται 
µετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση. Ως µεταγενέστερη αίτηση λογίζεται και κάθε νέα αίτηση 
διεθνούς προστασίας µετά από παραίτηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1». (6) 
κβ. «Ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα» είναι η απόφαση της αρµόδιας αρχής να 
ανακαλέσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα σε ένα πρόσωπο. 
κγ. «Ανάκληση του καθεστώτος επικουρικής προστασίας» είναι η απόφαση της αρµόδιας 
αρχής να ανακαλέσει ή να αρνηθεί να ανανεώσει το καθεστώς επικουρικής προστασίας σε ένα 
πρόσωπο. 
κδ. «Παραµονή στη Χώρα» είναι η παραµονή στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, 
περιλαµβανοµένων των συνόρων και των ζωνών διέλευσης. 
κε. «Σύµβουλος του αιτούντα» είναι ο νοµικός, ιατρός, ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, ο 
οποίος τον υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του αιτήµατός του. 
«κστ. «Αιτούντες που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες» είναι οι αιτούντες που ανήκουν στις κατηγορίες 
οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 3907/2011 (Α' 7)». (7) 

 
Άρθρο 3 

(Άρθρο 3 Οδηγίας) 
Πεδίο εφαρµογής 

1. « Το παρόν εφαρµόζεται σε όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στο έδαφος 
της ελληνικής επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων, ή στις ζώνες διέλευσης της χώρας, 
καθώς και στις διαδικασίες ανάκλησης χορηγηθέντος καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Όλες οι 
αιτήσεις διεθνούς προστασίας εξετάζονται καταρχάς ως αιτήσεις ασύλου και, εφόσον δεν πληρούνται 
τα κριτήρια της Σύµβασης της Γενεύης ως προς το καθεστώς του πρόσφυγα, εξετάζονται µε βάση τα 
κριτήρια του καθεστώτος επικουρικής προστασίας». (8) 
2. Το παρόν προεδρικό διάταγµα δεν εφαρµόζεται επί αιτήσεων διπλωµατικού ή εδαφικού ασύλου 
που υποβάλλονται σε ελληνικές διπλωµατικές αρχές και µόνιµες αντιπροσωπείες στο εξωτερικό. 
3. Η ερµηνεία και εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος διενεργούνται πάντα σε συµφωνία µε τις 
επιταγές της Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για τη Νοµική Κατάσταση των Προσφύγων, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης του 1967, καθώς και των διεθνών και ευρωπαϊκών 
συµβάσεων προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
                                                 
5   Στην περίπτωση ιδ' του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010 προστέθηκε εδάφιο ως άνω µε το άρθρο 35 παρ.1δ του 
Π.∆. 113/2013. 

6   Η περίπτωση κα' του άρθρου 2 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.1στ του Π.∆. 113/2013. 

7   Στο άρθρο 2 του π.δ. 114/2010 προστίθεται περίπτωση κστ' ως άνω µε το άρθρο 35 παρ.1ζ του Π.∆. 
113/2013. 

8   Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.2 του Π.∆. 113/2013. 
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Άρθρο 4 
(Άρθρο 6 Οδηγίας) 

Πρόσβαση στη διαδικασία 
1. Κάθε αλλοδαπός ή ανιθαγενής έχει δικαίωµα υποβολής αιτήσεως διεθνούς προστασίας. Οι 
αρµόδιες αρχές παραλαβής της αίτησης µεριµνούν, ώστε κάθε ενήλικας να µπορεί να ασκήσει το 
δικαίωµα να υποβάλει αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιον 
των ως άνω αρχών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. (1) εδ. (α). Σε περίπτωση 
που ο αιτών είναι κρατούµενος, οι αρχές παραλαβής µεριµνούν για τη µεταγωγή αυτού στην κατά 
τόπον αρµόδια αρχή εξέτασης κατά την ηµεροµηνία της συνέντευξης. 
2. « Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση εξ ονόµατος και των µελών της οικογένειάς του. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις τα ενήλικα µέλη πρέπει να συναινούν εγγράφως στην κατάθεση της αίτησης εξ 
ονόµατός τους ή σε αντίθετη περίπτωση να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτησή 
τους. Η συναίνεση ζητείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή το αργότερο κατά την προσωπική 
συνέντευξη µε το εν λόγω µέλος. Αιτών που αποκτά τέκνο µετά την είσοδό του στη χώρα δύναται 
να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας εξ ονόµατος του τέκνου, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται 
από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Η αίτηση αυτή συνενώνεται µε την αίτηση διεθνούς 
προστασίας του αιτούντος γονέα σε όποιο στάδιο και βαθµό της διαδικασίας βρίσκεται αυτή. (9) 
3. Ο ασυνόδευτος, ή µη, ανήλικος άνω των 14 ετών δύναται να υποβάλει ο ίδιος αίτηση. (10) 
4. Ο ασυνόδευτος ανήλικος, κάτω των 14 ετών, υποβάλλει αίτηση δι’ εκπροσώπου, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 12». (11) 
5. Αν η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβληθεί σε µη αρµόδια αρχή, αυτή υποχρεούται να 
ειδοποιήσει αµέσως την αρµόδια αρχή παραλαβής µε τον προσφορότερο τρόπο και να παραπέµψει 
σε αυτήν τον αιτούντα. Η Κεντρική Αρχή µεριµνά για την ενηµέρωση των αρχών στις οποίες είναι 
πιθανόν να απευθυνθεί όποιος επιθυµεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, σχετικά µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου». (12) 
 

Άρθρο 5 
(Άρθρο 7 Οδηγίας) 

∆ικαίωµα παραµονής αιτούντων - Εξαιρέσεις 
1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραµένουν στη Χώρα µέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής 
διαδικασίας εξέτασης της αίτησης και δεν αποµακρύνονται µε οποιοδήποτε τρόπο. 
2. «Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου οι αρµόδιες αρχές είτε 
παραδίδουν τον αιτούντα σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3251/2004 (Α' 127), είτε εκδίδουν αυτόν σε τρίτη χώρα µε την 
εξαίρεση της χώρας καταγωγής του αιτούντος ή σε διεθνή ποινικά δικαστήρια, µε βάση τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας. Η παράδοση ή η έκδοση δεν πρέπει να οδηγεί σε έµµεση ή άµεση 
επαναπροώθηση του ενδιαφερόµενου κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 1 της Σύµβασης της 
Γενεύης ή σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του π.δ. 96/2008. Κανένας δεν 
εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του, εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης 
στο εκζητούν κράτος». (13) 
3. Το δικαίωµα παραµονής του αιτούντος στη Χώρα, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν θεµελιώνει 
δικαίωµα για χορήγηση άδειας διαµονής. 
 

Άρθρο 6 
(Άρθρο 8 Οδηγίας) 

Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης 

                                                 
9   Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από 
το άρθρο 35 παρ.3 του Π.∆. 113/2013. 

10   Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από 
το άρθρο 35 παρ.3 του Π.∆. 113/2013. 

11   Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από 
το άρθρο 35 παρ.3 του Π.∆. 113/2013. 

12   Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από 
το άρθρο 35 παρ.3 του Π.∆. 113/2013. 

13   Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.4 του Π.∆. 113/2013. 
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1. Οι αιτήσεις δεν απορρίπτονται, ούτε αποκλείεται η εξέτασή τους για µόνο το λόγο ότι δεν 
υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατό. 
2. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαµβάνονται σε ατοµική βάση, µετά από εµπεριστατωµένη, 
αντικειµενική και αµερόληπτη εξέταση. Για το σκοπό αυτό η Κεντρική Αρχή: 
α. Συγκεντρώνει και αξιολογεί συγκεκριµένες και ακριβείς πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές, όπως 
η Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, ως προς τη γενική κατάσταση που επικρατεί 
στις χώρες καταγωγής ή προηγούµενης συνήθους διαµονής των αιτούντων και, εφόσον αυτό 
απαιτείται, στις χώρες µέσω των οποίων διήλθαν. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στις 
αρµόδιες αρχές εξέτασης. 
β. « Μεριµνά, ώστε το προσωπικό που εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις ή εισηγείται για τη 
λήψη αποφάσεων, να γνωρίζει τη νοµοθεσία και τη νοµολογία περί διεθνούς προστασίας. Προς 
τούτο, οργανώνει την εκπαίδευση και φροντίζει για τη συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού. Επίσης 
διοργανώνει σεµινάρια εκπαίδευσης αυτοτελώς καθώς επίσης και σε συνεργασία µε τηνΎπατη 
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο. 
Μπορεί επίσης να διοργανώνει σεµινάρια κατάρτισης µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Κοινοποιεί 
στις αρµόδιες αρχές παραλαβής, εξέτασης και απόφασης τις διαθέσιµες από την Ύπατη Αρµοστεία 
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες οδηγίες και ενηµερωτικά δελτία σε θέµατα διεθνούς προστασίας». 
(14) 
 

Άρθρο 7 
(Άρθρο 9 Οδηγίας) 

Αιτιολόγηση και επίδοση αποφάσεων 
1. «Οι αποφάσεις επί της αίτησης διεθνούς προστασίας συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων 
µεταφοράς βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 343/2003 επιδίδονται στον αιτούντα µε µέριµνα των 
αρµοδίων αρχών παραλαβής ή εξέτασης. Η επίδοση πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατό µετά την 
έκδοση της απόφασης και αφού ειδοποιηθεί ο αιτών, µε κάποιον από τους παρακάτω αποκλειστικά 
αναφερόµενους τρόπους επικοινωνίας, προκειµένου να προσέλθει για την παραλαβή της απόφασης 
σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η ειδοποίηση πραγµατοποιείται, µε βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως 
από τον ίδιο πλέον πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας, µε επιστολή, τηλεγράφηµα, τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφώνηµα. Για την πράξη αυτή γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο 
σχετική µνεία στον φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και 
ώρα διενέργειας της πράξης, το όνοµα και υπογραφή του υπαλλήλου που προέβη στην ειδοποίηση 
και το είδος της πράξης στην οποία προέβη. Εάν ο αιτών είναι κρατούµενος, η απόφαση παραδίδεται 
στον προϊστάµενο του οικείου καταστήµατος κράτησης ο οποίος µεριµνά για την άµεση επίδοση στον 
κρατούµενο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή εξέτασης. 
(15) 
«2. Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατόν να ανευρεθεί µε τα µέσα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, η επίδοση διενεργείται το αργότερο κατά την προσέλευση του 
αιτούντος για ανανέωση του ειδικού δελτίου από τις αρµόδιες αρχές. Εάν ο αιτών δεν εµφανισθεί το 
αργότερο κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη του δελτίου, η επίδοση θεωρείται ότι έχει 
πραγµατοποιηθεί κατά την ηµέρα αυτή. Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται σχετική βεβαίωση που 
τίθεται εντός του ατοµικού φακέλου του αιτούντα. (16) 
3.Όταν η επίδοση διενεργείται παρουσία του αιτούντος, ο αιτών ενηµερώνεται από διερµηνέα σε 
γλώσσα που κατανοεί, µνεία δε του γεγονότος αυτού γίνεται στη σχετική έκθεση επίδοσης. Όταν η 
επίδοση διενεργείται µε άλλο τρόπο επισυνάπτεται και έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών που 
εξηγεί το περιεχόµενο του εγγράφου, τις συνέπειές του για τον ίδιο και τις ενέργειες στις οποίες 
δύναται να προβεί». (17) 

                                                 
14   Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 35 παρ.5 του Π.∆. 113/2013. 
15   Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.6 του Π.∆. 113/2013. 
16   Στο άρθρο 7 του π.δ. 114/2010 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως άνω µε το άρθρο 35 παρ.1γ του Π.∆. 
113/2013. 
17   Στο άρθρο 7 του π.δ. 114/2010 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως άνω µε το άρθρο 35 παρ.1γ του Π.∆. 
113/2013. 
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4. Όταν η αίτηση απορρίπτεται, στην απόφαση αναφέρονται οι πραγµατικοί και νοµικοί λόγοι της 
απόρριψης. (18) 
Στην απορριπτική απόφαση γίνεται µνεία για την προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, για το όργανο 
ενώπιον του οποίου ασκείται καθώς και για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής. 
5. Όταν έχει υποβληθεί αίτηση εξ ονόµατος των µελών της οικογένειας του αιτούντα, που 
επικαλούνται τους ίδιους λόγους, η Αποφαινόµενη Αρχή µπορεί να εκδίδει µια απόφαση που αφορά 
όλα τα µέλη της οικογένειας. (19) 
«6. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρµόδια αρχή εξέτασης στη συνέντευξη που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 και από την Επιτροπή Προσφυγών κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 26 
πραγµατοποιούνται µε κάθε πρόσφορο µέσο, µεταξύ των οποίων όσα αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο 
της παραγράφου 1, που εξασφαλίζει ότι ο αιτών έλαβε γνώση της πρόσκλησης. ∆εν απαιτείται 
πρόσκληση, εφόσον στον αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία συνέντευξης ή 
αυτοπρόσωπης παράστασης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σηµασία 
και το περιεχόµενο των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη πρόσκληση ή κλήση του αιτούντος 
πραγµατοποιείται µε τα µέσα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1. Για κάθε µη 
ρυθµιζόµενο θέµα από την παρούσα παράγραφο εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του 
άρθρου 6 Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α' 45).»(20) 
 

Άρθρο 8 
(Άρθρο 10 Οδηγίας) 

Εγγυήσεις για τους αιτούντες 
1. Οι αιτούντες, κατά την εφαρµογή των διατάξεων των Κεφαλαίων Γ΄ και ∆΄ έχουν τα ακόλουθα 
δικαιώµατα: 
α. Ενηµερώνονται, σε γλώσσα την οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν, για τη διαδικασία που 
ακολουθείται, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, το γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχουν 
στις αρχές κατά τη διάρκεια της εξέτασης του αιτήµατός τους παραµένουν εµπιστευτικές, καθώς και 
για τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους και της µη συνεργασίας µε τις 
αρχές. Επίσης, ενηµερώνονται για τις προθεσµίες και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να 
συµµορφωθούν µε την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται για την τεκµηρίωση 
της αίτησής τους. Οι πληροφορίες τους δίδονται εγκαίρως ώστε να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους και 
να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9. 
«β. Τους παρέχονται υπηρεσίες διερµηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους και να εκθέσουν την 
υπόθεσή τους στις αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης και για τη διεξαγωγή της συνέντευξης ή 
προφορικής ακρόασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, εφόσον δεν µπορεί να εξασφαλισθεί η 
αναγκαία επικοινωνία χωρίς αυτόν. Η δαπάνη της διερµηνείας βαρύνει το ∆ηµόσιο. Η παροχή 
υπηρεσιών διερµηνείας όπου αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεθνούς προστασίας 
δύναται να παρέχεται και εξ αποστάσεως µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών µέσων επικοινωνίας, σε 
περίπτωση που η φυσική παρουσία διερµηνέα δεν είναι πρόσφορη. 
γ. Επιτρέπεται η επικοινωνία τους µε την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή µε 
κάθε άλλη οργάνωση που παρέχει νοµική, ιατρική και ψυχολογική συνδροµή». (21) 
δ. Εφοδιάζονται ατελώς από την αρµόδια αρχή παραλαβής, αµέσως µετά τον καθορισµό 
ηµεροµηνίας λήψης συνέντευξης, µε ειδικό ατοµικό δελτίο («δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού»), 
το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους και τους επιτρέπει την παραµονή στην ελληνική επικράτεια 
µέχρι την ηµεροµηνία λήψης συνέντευξης που τους έχει καθοριστεί. Στο δελτίο αυτό µπορεί να 
αναφέρεται περιορισµός της κυκλοφορίας του αιτούντος σε τµήµα της ελληνικής επικράτειας. 
Εφόσον πραγµατοποιηθεί η συνέντευξη, το δελτίο ανανεώνεται για διάρκεια µέχρι έξι µηνών, στις δε 
περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 3 και 18 µέχρι τριών µηνών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης 
επί της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας. Το δελτίο παραδίδεται υποχρεωτικά από τον αιτούντα 
στην αρµόδια Υπηρεσία κατά την επίδοση σε αυτόν της οριστικής απόφασης επί του αιτήµατός του 
και εν συνεχεία καταστρέφεται, συντασσόµενου προς τούτο σχετικού πρακτικού. Με αντίστοιχο 
δελτίο εφοδιάζονται και τα µέλη της οικογένειας του αιτούντος. ∆εν χορηγείται το προαναφερόµενο 
                                                 
18   Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του π.δ. 114/ 2010 αναριθµήθηκαν σε 4 και 5 αντίστοιχα ως άνω µε  
το άρθρο 35 παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 
19   Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του π.δ. 114/ 2010 αναριθµήθηκαν σε 4 και 5 αντίστοιχα ως άνω µε  
το άρθρο 35 παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 
20   Στο άρθρο 7 του π.δ. 114/2010 προστέθηκε παράγραφος 6 µε  το άρθρο 35 παρ.1δ του Π.∆. 113/2013. 
21   Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ.7α του Π.∆. 113/2013. 
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δελτίο, όταν ο αιτών κρατείται ή όσο διαρκεί η εξέταση της αίτησης που έχει υποβληθεί στα σύνορα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24. 
ε. Ενηµερώνονται σχετικά µε το αποτέλεσµα της απόφασης επί της αιτήσεως διεθνούς προστασίας σε 
γλώσσα που κατανοούν, καθώς και για τη δυνατότητα προσβολής της απορριπτικής απόφασης. 
2. Η απόφαση για την αίτηση διεθνούς προστασίας εκδίδεται και επιδίδεται στον αιτούντα το 
ταχύτερο δυνατόν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7. 
3. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, οι αρµόδιες 
κατά το νόµο αρχές αναγνωρίζουν και θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής αιτούντων µε την επίδειξη 
του δελτίου. Στις περιπτώσεις κράτησης, παραµονής σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής 
ή κατά τη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 24, οι αρµόδιες κατά τον νόµο αρχές αναγνωρίζουν και 
βεβαιώνουν την υπογραφή των αλλοδαπών βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει». (22) 
4. Όταν η αίτηση είναι πιθανό να θεωρηθεί ως βάσιµη ή όταν ο αιτών είναι άτοµο που ανήκει σε ευάλωτη οµάδα, σύµφωνα 
µε το άρθρο 17 του π.δ. 220/2007 (Α΄251), εξετάζεται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και εγγυήσεις 
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. (23) 
 
 

Άρθρο 9 
(Άρθρο 11 Οδηγίας) 

Υποχρεώσεις των αιτούντων 
1. Οι αιτούντες υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές στο µέτρο που αυτό είναι 
αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της αίτησής τους.  
Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες υποχρεούνται να: 
α. «Παρουσιάζονται ενώπιον των αρµοδίων αρχών αυτοπροσώπως χωρίς καθυστέρηση ή στον 
καθοριζόµενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο για να υποβάλλουν τα αιτήµατά τους. Αίτηση διεθνούς 
προστασίας, παραίτηση από αυτήν, προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης, µεταγενέστερη αίτηση 
και αίτηση για ανανέωση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία υποβάλλονται αυτοπροσώπως, 
εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σοβαρή ασθένεια, σοβαρή σωµατική αναπηρία ή 
κράτηση, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται µε ανάλογο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δηµόσιας 
υπηρεσίας. Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις ανωτέρας βίας η αίτηση περιλαµβάνει δήλωση του 
αιτούντος ότι γνωρίζει τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, η εκκίνηση 
της διαδικασίας εξέτασης µιας αίτησης διεθνούς προστασίας τελεί υπό την προϋπόθεση της 
διαπίστωσης της συνδροµής των ως άνω λόγων, καθώς και της αυτοπρόσωπης εµφάνισης του 
αιτούντος ενώπιον των αρµοδίων αρχών παραλαβής. 
β. Παραδίδουν το ταξιδιωτικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχουν στην κατοχή τους και 
σχετίζεται µε την εξέταση της αίτησης και των στοιχείων που πιστοποιούν την ταυτότητα των ιδίων 
και των µελών της οικογένειάς τους, τη χώρα προέλευσης και τον τόπο καταγωγής τους, καθώς και 
την οικογενειακή τους κατάσταση. Η αναγνώριση της ιδιότητας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας 
δεν προϋποθέτει απαραιτήτως την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις που 
παραδοθούν τα ανωτέρω έγγραφα συντάσσεται πρακτικό παράδοσης-παραλαβής, αντίγραφο του 
οποίου χορηγείται στον αιτούντα». (24) 
Η αναγνώριση της ιδιότητας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας δεν προϋποθέτει απαραιτήτως την 
υποβολή τυπικών αποδεικτικών στοιχείων.  
Στις περιπτώσεις που παραδοθούν τα ανωτέρω έγγραφα συντάσσεται πρακτικό παράδοσης-
παραλαβής. 
γ. Ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές παραλαβής για τη διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής τους καθώς 
και τις αρµόδιες αρχές παραλαβής ή εξέτασης για κάθε µεταβολή της διεύθυνσης αυτής, το 
συντοµότερο δυνατόν. Επίσης, υποχρεούνται να δέχονται κάθε επίδοση ή κοινοποίηση στον πιο 
πρόσφατο τόπο διαµονής ή κατοικίας που έχουν δηλώσει. 
δ. Συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια κάθε νόµιµης έρευνας σχετικά µε την 
αίτησή τους. 
ε. ∆έχονται σωµατική έρευνα και έρευνα των αντικειµένων που φέρουν και φωτογραφίζονται 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

                                                 
22   Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.7β του Π.∆. 113/2013. 
23   Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του π.δ. 114/2010 καταργήθηκε από το άρθρο 35 παρ.7γ του Π.∆. 
113/2013. 
24   Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ.8 του Π.∆. 113/2013. 
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∆ακτυλοσκοπούνται, εφόσον είναι άνω των 14 ετών (άρθρο 4 του Κανονισµού 2725/2000/ΕΚ του 
Συµβουλίου EEL 316/15.12.2000). 
2. Για τις υποχρεώσεις αυτές και τα δικαιώµατα που παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 8, 
ενηµερώνονται ειδικά οι αιτούντες σε γλώσσα που κατανοούν και συντάσσεται προς τούτο σχετική 
έκθεση στην οποία αναφέρεται ρητά η γλώσσα επικοινωνίας. 
 
 

Άρθρο 10 
(Άρθρα 12, 13 και 14 Οδηγίας) 
Προσωπική συνέντευξη (25) 

1. «Πριν τη λήψη απόφασης από την Αποφαινόµενη Αρχή, διενεργείται προσωπική συνέντευξη του 
αιτούντος, ο οποίος καλείται µε πρόσκληση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 7, από βαθµοφόρο της 
αρµόδιας αρχής εξέτασης ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό. Ο βαθµοφόρος εισηγείται σχετικά 
στην Αποφαινόµενη Αρχή, αφού πρώτα συντάξει πρακτικό. Η συνέντευξη διενεργείται µε τη 
συνδροµή διερµηνέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1 περίπτ. β', ικανού να 
εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να επιβεβαιώσει όσα 
αναφέρει στην αίτησή του και να δώσει εξηγήσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά την ηλικία του, το 
προσωπικό του ιστορικό, συµπεριλαµβανοµένου του ιστορικού των οικείων συγγενών του, την 
ταυτότητα, την ιθαγένεια, τη χώρα και το µέρος προηγούµενης διαµονής του, προηγούµενες 
αιτήσεις διεθνούς προστασίας, τα δροµολόγια που ακολούθησε για να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος, 
τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και τους λόγους που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη χώρα 
καταγωγής του ή προηγούµενης συνήθους διαµονής του, όταν πρόκειται για ανιθαγενή, ζητώντας 
προστασία καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί ή δεν επιθυµεί να επιστρέψει σε 
αυτήν. Πριν από τη συνέντευξη χορηγείται στον αιτούντα, εφόσον το επιθυµεί, εύλογος χρόνος 
προκειµένου να προετοιµασθεί κατάλληλα και να συµβουλευθεί νοµικό ή άλλο σύµβουλο για να τον 
επικουρεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο εύλογος χρόνος καθορίζεται από την αρµόδια αρχή 
εξέτασης και δεν δύναται, περιλαµβανοµένων και των τυχόν παρατάσεων, να υπερβεί τις δέκα (10) 
ηµέρες ή τις τρεις (3) ηµέρες όταν πραγµατοποιείται συνέντευξη βάσει του άρθρου 24 ή όταν αφορά 
αιτούντα που κρατείται. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης δύναται να παρίσταται, εκπρόσωπος της 
Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή συνεργαζόµενης µε αυτή οργάνωσης, µε 
δυνατότητα πρότασης ερωτήσεων στον αρµόδιο βαθµοφόρο, καθώς και ο νοµικός ή άλλος 
σύµβουλος του αιτούντος. Η Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ενηµερώνεται 
εγκαίρως αναφορικά µε το πρόγραµµα συνεντεύξεων και τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων. 
Όταν η συνέντευξη αφορά γυναίκα, λαµβάνεται ειδική µέριµνα, ώστε να διεξάγεται από ειδικευµένη 
γυναίκα υπάλληλο, παρουσία γυναίκας διερµηνέα. Σε περίπτωση που τούτο δεν καθίσταται δυνατό, 
γίνεται σχετική µνεία των λόγων στο πρακτικό της συνέντευξης. Για κάθε ενήλικο µέλος της 
οικογένειας διεξάγεται ξεχωριστή προσωπική συνέντευξη. Για τους ανήλικους, διεξάγεται προσωπική 
συνέντευξη λαµβανοµένης υπόψη της ωριµότητάς τους και των ψυχολογικών συνεπειών των 
τραυµατικών βιωµάτων τους». (26) 
2. Η προσωπική συνέντευξη µπορεί να παραλειφθεί όταν: 
α. η Αποφαινόµενη Αρχή µπορεί, µε βάση τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, να λάβει θετική 
απόφαση ή 
β. δεν είναι αντικειµενικά δυνατή, ιδίως όταν ο αιτών δεν είναι σε θέση ή δεν µπορεί για λόγους που 
οφείλονται σε µόνιµες καταστάσεις ανεξάρτητες από τη θέλησή του να συµµετάσχει στη συνέντευξη. 
Η αδυναµία αυτή πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση ιατρού ή ψυχολόγου από δηµόσιο νοσηλευτικό 
ίδρυµα. 
3. Η εισήγηση του βαθµοφόρου της αρµόδιας αρχής εξέτασης θα περιλαµβάνει και την γνωµοδότηση 
του τυχόν παρευρισκόµενου εκπροσώπου της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή 
συνεργαζόµενης µε αυτήν οργάνωσης. Η ίδια εισήγηση θα περιλαµβάνει και τυχόν πρόταση για την 
εξέταση της αίτησης ως προδήλως αβάσιµης. Σε περίπτωση που η απόφαση της Αποφαινόµενης 
Αρχής διαφοροποιείται από την ως άνω γνωµοδότηση του εκπροσώπου της Ύπατης Αρµοστείας του 

                                                 
25   Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61): Αρµόδια πρόσωπα για τη διενέργεια προσωπικής 

συνέντευξης του αιτούντος διεθνή προστασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
είναι, πέραν των οριζοµένων από τις διατάξεις αυτού, και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οι οποίοι υπηρετούν σε Σώµατα και 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και οι βαθµοφόροι του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής. 

26   Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
35 παρ.9 του Π.∆. 113/2013. 
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Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή συνεργαζόµενης µε αυτή οργάνωσης και είναι απορριπτική θα πρέπει 
να αιτιολογείται ειδικώς. 
4. Όταν στον αιτούντα ή στο µέλος της οικογένειας δεν παρέχεται η ευκαιρία προσωπικής 
συνέντευξης, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 ανωτέρω, η Αποφαινόµενη Αρχή 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν 
συµπληρωµατικά στοιχεία. 
5. «Η παράλειψη προσωπικής συνέντευξης κατά τις προηγούµενες παραγράφους δεν επιδρά 
δυσµενώς στην απόφαση της Αποφαινόµενης Αρχής, ούτε εµποδίζει την Αποφαινόµενη Αρχή να 
λαµβάνει απόφαση επί της αίτησης. Σε περίπτωση παράλειψης της συνέντευξης, η Αποφαινόµενη 
Αρχή στην απόφασή της περιλαµβάνει αιτιολογία αυτής της παράλειψης. (27) 
6. (28) Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται χωρίς την παρουσία των µελών της οικογένειας του 
αιτούντος, εκτός εάν η αρµόδια αρχή εξέτασης κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη.  
7. (29) Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν την απαιτούµενη 
εµπιστευτικότητα. 
8. (30) Κατά την προσωπική συνέντευξη λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα που εξασφαλίζουν τη 
διεξαγωγή της σε συνθήκες που επιτρέπουν στον αιτούντα να παρουσιάσει διεξοδικά τους λόγους 
της αίτησής του. Για το σκοπό αυτό: 
α. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι που διεξάγουν τη συνέντευξη πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα 
προσόντα για να συνεκτιµήσουν τις προσωπικές ή γενικές συνθήκες που αφορούν την αίτηση, 
συµπεριλαµβανοµένης των πολιτισµικών καταβολών και της κουλτούρας του αιτούντα. 
Ειδικότερα, επιβάλλεται όπως οι ως άνω υπάλληλοι επιµορφώνονται για τις ειδικές ανάγκες των 
γυναικών, των παιδιών, των θυµάτων βίας και βασανιστηρίων. 
β. Επιλέγεται διερµηνέας ικανός να εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία σε γλώσσα που να 
κατανοεί ο αιτών. 
9. (31)Για κάθε προσωπική συνέντευξη συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναφέρονται οι ισχυρισµοί 
του αιτούντος διεθνή προστασία, οι ερωτήσεις που υπεβλήθησαν σε αυτόν καθώς και οι σχετικές 
απαντήσεις του. 
10. (32) Ο αιτών καλείται να βεβαιώσει την ακρίβεια του περιεχοµένου του πρακτικού, υπογράφοντας 
µε τη συνδροµή του διερµηνέα που επίσης υπογράφει. Όταν ο αιτών αρνείται να επιβεβαιώσει το 
περιεχόµενο του πρακτικού οι λόγοι άρνησης καταχωρίζονται στο σώµα του πρακτικού. 
Η άρνηση του αιτούντα να βεβαιώσει το περιεχόµενο του πρακτικού, δεν εµποδίζει την 
Αποφαινόµενη Αρχή να λάβει απόφαση επί της αίτησής του. 
11. (33) Ο αιτών δικαιούται να λαµβάνει οποτεδήποτε αντίγραφο του πρακτικού που συντάσσεται στο 
πλαίσιο της προσωπικής συνέντευξης. 
12. (34) Αν υπάρξουν σοβαρές ενδείξεις στο πλαίσιο της συνέντευξης ότι ο αιτών υπήρξε θύµα 
βασανιστηρίων, παραπέµπεται σε εξειδικευµένο ιατρικό κέντρο ή σε ιατρό ή ψυχολόγο δηµοσίου 
νοσηλευτικού ιδρύµατος, προκειµένου να γνωµατεύσει για την ύπαρξη ή µη κακώσεων ή ενδείξεων 
βασανιστηρίων. 
13. (35) Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις τηρούνται και κατά τη διαδικασία εξέτασης των προσφυγών 
καθώς και σε κάθε συµπληρωµατική εξέταση. 
 
 

                                                 
27   Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 10 του π.δ. 114/ 2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 

παρ.9β του Π.∆. 113/2013. 
28   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
29   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
30   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
31   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
32   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
33   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
34   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
35   Οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 του άρθρου 10 του π.δ. 114/2010 αναριθµήθηκαν σε παραγράφους 6,7,8, 9, 

10, 11, 12, 13 αντίστοιχα µε  το άρθρο 35 παρ.9γ του Π.∆. 113/2013. 
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Άρθρο 11 
(Άρθρα 15 και 16 Οδηγίας) 
Εκπροσώπηση και συνδροµή 

1. «Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να συµβουλεύονται µε δαπάνη τους δικηγόρο ή άλλο σύµβουλο σε 
θέµατα σχετικά µε την αίτησή τους. Εφόσον ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά για 
συγκεκριµένες πράξεις, η εξουσιοδότηση αιτούντων προς δικηγόρο για την εκπροσώπησή τους 
ενώπιον των αρχών του παρόντος µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε απλό ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς 
να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η εξουσιοδότηση αιτούντων προς άλλα 
πρόσωπα απαιτεί θεώρηση του γνησίου της υπογραφής». (36) 
2. Σε περίπτωση επιδίωξης δικαστικής προστασίας, ο αιτών δύναται να λάβει δωρεάν νοµική 
συνδροµή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24). 
3. «3. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν αιτούντες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του φακέλου 
τους, εφόσον αυτές σχετίζονται µε την εξέταση της αίτησης. Άλλοι σύµβουλοι που παρέχουν 
συνδροµή σε αιτούντες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία του φακέλου τους εφόσον αυτά σχετίζονται µε 
την παρεχόµενη συνδροµή. Η Αποφαινόµενη Αρχή δύναται, µετά από αιτιολογηµένη πράξη της, να 
απαγορεύει τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή της πηγής αυτών, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη 
αυτών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις της χώρας ή την 
ασφάλεια ή την επιβαλλόµενη µυστικότητα της δράσης υπηρεσιών ή προσώπων που παρέχουν τις 
πληροφορίες. Η πρόσβαση στις εν λόγω απόρρητες πληροφορίες ή πηγές είναι δυνατή, σε κάθε 
περίπτωση, από το δικαστήριο, το οποίο είναι αρµόδιο για την εξέταση των προβλεποµένων στο 
άρθρο 29 αιτήσεων ακυρώσεως. (37) 
4. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν και οι σύµβουλοι που παρέχουν συνδροµή σε αιτούντες έχουν 
πρόσβαση σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής υπό τους ειδικούς όρους του Γενικού 
Κανονισµού λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Επίσης έχουν πρόσβαση σε χώρους 
κράτησης και ζώνες διέλευσης, για να επικοινωνούν µε τους αιτούντες, σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο. Η δυνατότητα πρόσβασης των ως άνω προσώπων στους χώρους αυτούς περιορίζεται όταν 
τούτο κρίνεται αντικειµενικά απαραίτητο από τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές για την ασφάλεια, τη 
δηµόσια τάξη ή τη διοικητική διαχείριση του εν λόγω χώρου, υπό τον όρο ότι η πρόσβασή τους δεν 
περιορίζεται υπερβολικά ούτε καθίσταται αδύνατη». (38) 
5. ∆ικηγόροι ή άλλοι σύµβουλοι δικαιούνται να παρέχουν κάθε νόµιµη συνδροµή στον αιτούντα σε 
όλα τα στάδια της διαδικασίας. Οι αιτούντες δικαιούνται να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη 
µε τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί ή τον σύµβουλο που τους συνδράµει. Η απουσία του 
δικηγόρου ή άλλου συµβούλου δεν εµποδίζει τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης. 
 

Άρθρο 12 
(Άρθρο 17 Οδηγίας) 

Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων 
1. Οι αρµόδιες αρχές, όταν υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, ενεργούν σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του π.δ.220/2007, για το διορισµό επιτρόπου του ανηλίκου. 
Στον επίτροπο ή στον ασκούντα τη σχετική πράξη επιτροπείας παρέχεται η ευκαιρία να ενηµερώνει 
τον ασυνόδευτο ανήλικο, για τη σηµασία και τις πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης, 
καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προετοιµασθεί για την προσωπική συνέντευξη. Ο 
επίτροπος ή ο ασκών τη σχετική πράξη επιτροπείας καλείται και δύναται να παρίσταται στην 
προσωπική συνέντευξη του ανηλίκου και να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις προς διευκόλυνση 
της διαδικασίας. 
2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από ασυνόδευτους ανήλικους εξετάζονται σύµφωνα µε την 
κανονική διαδικασία κατά προτεραιότητα. 
3. Οι βαθµοφόροι που διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις µε ασυνόδευτο ανήλικο και εισηγούνται 
για την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του πρέπει να διαθέτουν τις 

                                                 
36   Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 11 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 35 παρ.10 του Π.∆. 113/2013. 
37   Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 11 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 35 παρ.10 του Π.∆. 113/2013. 
38   Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 11 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 35 παρ.10 του Π.∆. 113/2013. 
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αναγκαίες γνώσεις σχετικά µε τις ειδικές ανάγκες των ανήλικων και διενεργούν µε τέτοιο τρόπο την 
συνέντευξη, ώστε να είναι απόλυτα αντιληπτή από τον αιτούντα, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την 
παιδική του ηλικία. 
4. Οι αρµόδιες αρχές εξέτασης µπορούν να χρησιµοποιούν ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισµό 
της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ιατρικές εξετάσεις, 
λαµβάνεται µέριµνα ώστε: 
α. οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενηµερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους και σε 
γλώσσα την οποία κατανοούν, για τη δυνατότητα προσδιορισµού της ηλικίας µε ιατρική εξέταση, για 
τη µέθοδο της εξέτασης, τις ενδεχόµενες συνέπειες των αποτελεσµάτων της ιατρικής εξέτασης στην 
εξέταση της αίτησης καθώς και τις συνέπειες της άρνησης του ασυνόδευτου ανηλίκου να υποβληθεί 
στην ιατρική εξέταση, 
β. οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή οι επίτροποί τους να συναινούν στη διενέργεια εξέτασης για τον 
προσδιορισµό της ηλικίας των συγκεκριµένων ανηλίκων, 
γ. η απόφαση απόρριψης της αίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αυτή 
την ιατρική εξέταση να µη βασίζεται µόνο στην άρνηση αυτή και δ. µέχρι την ολοκλήρωση της 
ιατρικής εξέτασης, το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικο έχει ανάλογη µεταχείριση ως 
ανήλικο. 
5. Εφόσον από τη διαδικασία για τον προσδιορισµό της ηλικίας δεν προκύψει µε ασφάλεια ότι ο 
αιτών είναι ενήλικας, αυτός αντιµετωπίζεται ως ανήλικος. 
6. Το γεγονός ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση δεν 
εµποδίζει την Αποφαινόµενη Αρχή να λαµβάνει απόφαση επί της αιτήσεως. 
7. Η διασφάλιση του συµφέροντος του παιδιού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρµογή 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 13 
(Άρθρο 18 Οδηγίας) 

Κράτηση των αιτούντων 
1. Υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, που αιτείται διεθνούς προστασίας, δεν κρατείται για µόνο το 
λόγο ότι εισήλθε και παραµένει παράνοµα στη χώρα. Πρόσωπο, το οποίο κατά το χρόνο που 
κρατείται υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας, παραµένει υπό κράτηση εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2. 
2. Η κράτηση των αιτούντων σε κατάλληλο χώρο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και εφόσον κριθεί ότι 
δεν µπορούν να εφαρµοσθούν εναλλακτικά µέτρα όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 3 
του ν. 3907/2011 για έναν από τους παρακάτω λόγους»: (39) 
α. ∆εν φέρει ή έχει καταστρέψει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί η 
ταυτότητά του, οι συνθήκες εισόδου και τα πραγµατικά στοιχεία προέλευσης του, ιδίως στις 
περιπτώσεις µαζικών αφίξεων παράνοµα εισερχοµένων αλλοδαπών. 
β. Συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη για λόγους που αναλύονται ειδικώς 
στην απόφαση κράτησης. 
γ. Κρίνεται αναγκαία για την ταχεία και αποτελεσµατική εξέταση του αιτήµατος. 
«δ. Συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιµώδες νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες 
ευάλωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της χώρας προέλευσης ή της χρήσης ενδοφλέβιων µη 
σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 
2734/1999 (Α΄ 161) ή του ότι διαµένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις  κανόνες 
υγιεινής, όπως τα θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις.» (40) 
3. Η απόφαση για την κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία λαµβάνεται από τον οικείο 
Αστυνοµικό ∆ιευθυντή και, προκειµένου περί Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, από τον αρµόδιο για θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικό ∆ιευθυντή και περιέχει πλήρη 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
4. Η κράτηση αυτή επιβάλλεται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα και σε καµία περίπτωση 
δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµέρες. Εάν ο αιτών έχει προηγουµένως κρατηθεί εν 
όψει διοικητικής απέλασής του, ο συνολικός χρόνος κράτησης δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκατόν 
ογδόντα (180) ηµέρες. 

                                                 
39   Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ.11α του Π.∆. 113/2013. 
40   Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως άνω µε το άρθρο 59 παρ.1 

του Ν.4075/2012. 
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«Η κράτηση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση των οργάνων της 
παραγράφου 3, εφόσον εξακολουθούν οι λόγοι που την επέβαλαν σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η 
παράταση αυτή της κράτησης δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Στις περιπτώσεις 
αυτές η αίτηση ασύλου εξετάζεται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και εγγυήσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 8». (41) 
5. Οι αιτούντες που κρατούνται, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, έχουν τα δικαιώµατα 
προσφυγής και υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 
3386/2005, όπως ισχύει. 
6. Στις περιπτώσεις κράτησης αιτούντων, οι αρµόδιες αρχές παραλαβής ή εξέτασης, µε την 
επιφύλαξη των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου που διέπουν την κράτηση, εφαρµόζουν τα 
ακόλουθα: 
α. Μεριµνούν ώστε οι γυναίκες να κρατούνται σε χώρο χωριστά από τους άντρες. 
β. Αποφεύγουν την κράτηση των ανήλικων. Ανήλικοι που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους 
και ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται µόνο για το απαραίτητο χρόνο έως την ασφαλή παραποµπή 
τους σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας ανηλίκων. 
γ. Αποφεύγουν την κράτηση εγκύων σε προχωρηµένη εγκυµοσύνη ή λεχώνων. 
δ. Παρέχουν στους κρατούµενους την προσήκουσα ιατρική φροντίδα. 
ε. ∆ιασφαλίζουν το δικαίωµα για νοµική εκπροσώπηση των κρατούµενων. 
στ. Μεριµνούν ώστε οι κρατούµενοι να ενηµερώνονται για τους λόγους και τη διάρκεια της 
κράτησης. 
«7. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν την κράτηση ενός αιτούντος για τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρχές που διέταξαν την κράτηση, µε αιτιολογηµένη απόφασή 
τους αφήνουν ελεύθερο τον αιτούντα και ενηµερώνουν αµελλητί τις Αρχές Εξέτασης και την 
Κεντρική Αρχή.» (42) 

Άρθρο 14 
(Άρθρα 19 και 20 Οδηγίας) 

Παραίτηση από την αίτηση – ανάκληση (43) 
1.Ο αιτών δύναται να παραιτηθεί από την αίτησή του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εφόσον 
υποβάλει σχετική δήλωση εγγράφως ενώπιον των αρµόδιων αρχών παραλαβής ή εξέτασης εξέτασης 
και παραδώσει το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού. Για τη βεβαίωση της παραίτησης 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραίτησης παρουσία διερµηνέα, ο οποίος επιβεβαιώνει το ακριβές 
περιεχόµενο αυτού, ενώ ο αιτών ενηµερώνεται για τις συνέπειες της πράξης αυτής, ότι οφείλει να 
εγκαταλείψει τη χώρα εφόσον δεν είναι κάτοχος τίτλου διαµονής και παραλαµβάνει αντίγραφο του 
πρακτικού παραίτησης. Μετά την υποβολή παραίτησης οι εκάστοτε αρµόδιες Αρχές Απόφασης 
θέτουν την υπόθεση στο αρχείο. Η σχετική πράξη έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα και δεν επιδίδεται στον 
αιτούντα. 
2.Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του 
χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση σε α' βαθµό, η Αποφαινόµενη Αρχή διακόπτει την εξέταση της 
αίτησης µε σχετική πράξη της και θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί 
προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης σε α' βαθµό και υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο 
προσφεύγων την έχει σιωπηρά ανακαλέσει, η Επιτροπή Προσφυγών απορρίπτει την προσφυγή για 
τους τυπικούς λόγους οι οποίοι περιγράφονται στην παρ. 3 λόγω σιωπηρής ανάκλησης. Οι ως άνω 
αποφάσεις αποστέλλονται στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του αιτούντος µε επιστολή. 
3.Σιωπηρή ανάκληση θεωρείται ότι υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών: 
α. δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήµατα για παροχή πληροφοριών µε ουσιώδη σηµασία για την αίτησή του 
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 4 του π.δ. 96/2008 ή 
β. δεν παρέστη στην προσωπική συνέντευξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρότι εκλήθη νόµιµα 
και χωρίς να προβάλει βάσιµους λόγους για τη µη παρουσία του ή 
γ. διέφυγε από το µέρος όπου βρισκόταν υπό κράτηση ή δεν συµµορφώθηκε µε τα επιβληθέντα 
εναλλακτικά µέτρα ή 
δ. αναχώρησε από το µέρος όπου διέµενε, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να ενηµερώσει τις αρµόδιες 
αρχές εφόσον είχε προς τούτο υποχρέωση ή εγκατέλειψε τη χώρα χωρίς να λάβει άδεια από τις 
αρµόδιες αρχές ή 

                                                 
41   Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) προστέθηκαν εδάφια ως άνω µε το άρθρο 1 του 

Π.∆.116/2012 (ΦΕΚ Α-201). 
42   Στο άρθρο 13 του π.δ. 114/2010 προστίθεται παράγραφος 7 µε το άρθρο 35 παρ.11β του Π.∆. 113/2013. 
43   Το άρθρο 14 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ.12 του Π.∆. 
113/2013 
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ε. δεν συµµορφώθηκε µε τις υποχρεώσεις αναφοράς του άρθρου 9 παρ. 1 περίπτ. γ', ή άλλη 
υποχρέωση επικοινωνίας, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα που οι αρµόδιες αρχές του 
ζήτησαν να επικοινωνήσει µαζί τους ή να παρουσιαστεί ενώπιον τους, ή στ. δεν εµφανίστηκε για να 
ανανεώσει το ειδικό ατοµικό δελτίο κατά την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη του. 
4.Αιτών για τον οποίο έχει εκδοθεί πράξη διακοπής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής 
ανάκλησης, έχει δικαίωµα να ζητήσει από την αρχή που εξέδωσε την πράξη τη συνέχιση της 
εξέτασης αυτής, προβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους δεν συντρέχει σιωπηρή ανάκληση της 
αίτησής ή προσφυγής του. Μέχρι την τελεσίδικη κρίση της ως άνω αίτησης, ο αιτών δεν απελαύνεται 
από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής. 
5.Στις περιπτώσεις µεταφοράς αιτούντων στη χώρα, στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού 
343/2003 του Συµβουλίου, οι εκδοθείσες πράξεις απόρριψης ή διακοπής βάσει της παρ. 2 
ανακαλούνται αυτοδικαίως και η διαδικασία εξέτασης της αίτησης συνεχίζεται». 
 

Άρθρο 15 
(Άρθρο 21 Οδηγίας) 

Ο ρόλος της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. 
1. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο 
βαθµό, καθώς και οι αποφάσεις µε τις οποίες ανακαλείται ή ακυρώνεται το καθεστώς του πρόσφυγα 
ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, κοινοποιούνται στο γραφείο της Ύπατης Αρµοστείας του 
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. 
2. Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: 
α. Έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τις ατοµικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας, για την πρόοδο 
της διαδικασίας και τις αποφάσεις που λαµβάνονται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών συµφωνεί 
σχετικά. 
β. ∆ύναται να εκθέτει τις απόψεις της ή να παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες στις αρµόδιες 
αρχές παραλαβής ή εξέτασης. 
γ. ∆ύναται να επισκέπτεται, δια των εκπροσώπων της, αιτούντες ή χρήζοντες διεθνούς προστασίας 
στους χώρους κράτησης ή στη ζώνη διέλευσης αερολιµένα ή λιµένα, στην οποία η πρόσβαση αυτών 
είναι ελεύθερη. 
Για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας των αιτούντων µε τους ανωτέρω εκπρόσωπους, 
διατίθεται κατάλληλος χώρος από την αρµόδια αρχή που δέχεται το αίτηµα ή στην οποία κρατούνται. 
δ. Παρουσιάζει τις απόψεις της κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, βάσει του άρθρου 35 της 
Σύµβασης της Γενεύης, ενώπιον των αρµοδίων αρχών, σχετικά µε τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 
3. Στην Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες παρέχονται τα στατιστικά δεδοµένα που 
επιτρέπουν την αποτελεσµατική εκπλήρωση του έργου της, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 
του άρθρου 35 της Σύµβασης της Γενεύης. 
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 εφαρµόζονται και για τις οργανώσεις οι οποίες, µε βάση ειδική 
συµφωνία, ενεργούν για λογαριασµό της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην 
Ελλάδα. 
 
 

Άρθρο 16 
(Άρθρο 22 Οδηγίας) 

Τήρηση εµπιστευτικότητας 
Για το σκοπό της εξέτασης ατοµικών περιπτώσεων, όλες οι αρµόδιες αρχές οφείλουν: 
α. Να µην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αφορούν ατοµικές αιτήσεις ή το γεγονός ότι έχει 
υποβληθεί αίτηση στους φερόµενους ως διώκτες του αιτούντος. 
β. Να µην ζητούν πληροφορίες από τους φερόµενους ως διώκτες του αιτούντος κατά τρόπο που θα 
είχε ως αποτέλεσµα να αποκαλυφθεί άµεσα ή έµµεσα το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση 
και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητά του και των εξαρτώµενων από αυτόν προσώπων ή 
την ελευθερία και την ασφάλεια των µελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να ζουν στη 
χώρα καταγωγής. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ 

 
Άρθρο 17 



PoliceNET of Greece - http://www.policenet.gr 15

(Άρθρο 23 Οδηγίας) 
∆ιαδικασία εξέτασης 

1. «Οι Αρµόδιες Αρχές Εξέτασης εξετάζουν τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις 
βασικές αρχές και εγγυήσεις του Κεφαλαίου Β µε την κανονική ή µε την ταχύρρυθµη διαδικασία. Η 
υπαγωγή µίας αίτησης στην ταχύρρυθµη διαδικασία αιτιολογείται από την Αποφαινόµενη Αρχή ειδικά 
βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και δεν ασκεί επιρροή στην κρίση επί 
της ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας». (44) 
2. Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώνεται εντός τριών µηνών, όταν εφαρµόζεται η ταχύρρυθµη 
διαδικασία, εξαιρουµένων των αιτήσεων που εξετάζονται βάσει του άρθρου 24, και εντός έξι µηνών 
όταν εφαρµόζεται η κανονική διαδικασία. Στις περιπτώσεις που η εξέταση διαρκεί πέραν του 
προβλεπόµενου ανά περίπτωση ανώτατου χρονικού ορίου, ο αιτών έχει δικαίωµα να ζητά 
πληροφορίες από τις αρµόδιες αρχές εξέτασης για το χρόνο κατά τον οποίο αναµένεται η απόφαση 
επί της αιτήσεως. Η ενηµέρωση αυτή δε θεµελιώνει υποχρέωση των ανωτέρω αρχών να λάβουν 
απόφαση εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. 
3. «Οι Αρµόδιες Αρχές Εξέτασης δύνανται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς 
προστασίας οι οποίες αφορούν: α. άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ή β. άτοµα που 
υποβάλλουν αίτηση ενόσω κρατούνται, υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου 24 ευρισκόµενα σε 
ζώνες διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της χώρας ή παραµένουν εντός Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Πρώτης Υποδοχής, ή 
γ. άτοµα που ενδέχεται να υπαχθούν στις διαδικασίες του Κανονισµού 343/2003, ή δ. άτοµα των 
οποίων οι αιτήσεις εύλογα πιθανολογείται ότι είναι βάσιµες, ή ε. άτοµα των οποίων οι αιτήσεις 
χαρακτηρίζονται ως προδήλως αβάσιµες, ή στ. άτοµα για τα οποία η Ελληνική Αστυνοµία µε 
αιτιολογηµένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια 
τάξη της χώρας, ή ζ. άτοµα τα οποία υποβάλλουν µεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας 
κατά το στάδιο του παραδεκτού. (45) 
4.Οι Αρµόδιες Αρχές Εξέτασης εξετάζουν µία αίτηση µε την ταχύρρυθµη διαδικασία, όταν: α. ο αιτών 
προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής σύµφωνα µε το άρθρο 21 ή β. η αίτηση είναι προδήλως 
αβάσιµη. Ως προδήλως αβάσιµη χαρακτηρίζεται µία αίτηση όταν ο αιτών, κατά την υποβολή της 
αίτησης και τη διεξαγωγή της συνέντευξης, κάνει επίκληση λόγων που προδήλως δεν συνάδουν µε 
την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή 
γ. ο αιτών έχει παρουσιάσει ασυνεπείς, αντιφατικές, απίθανες ή µη τεκµηριωµένες πληροφορίες που 
καθιστούν σαφώς µη πειστική τη δήλωσή του ότι αποτέλεσε θύµα διώξεων δυνάµει του π.δ. 
96/2008 ή δ. ο αιτών παραπλάνησε τις Αρχές Παραλαβής ή Εξέτασης µε την παρουσίαση ψευδών 
πληροφοριών ή εγγράφων ή µε την απόκρυψη σχετικών πληροφοριών ή εγγράφων όσον αφορά την 
ταυτότητα ή/και την εθνικότητά του, που µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση, ή ε. ο 
αιτών υπέβαλε άλλη αίτηση διεθνούς προστασίας στην οποία δηλώνει άλλα προσωπικά δεδοµένα, ή 
στ. ο αιτών δεν έχει παράσχει πληροφορίες ώστε να αποδειχθεί µε εύλογο βαθµό βεβαιότητας η 
ταυτότητα ή η εθνικότητά του ή είναι πιθανόν ότι έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο 
ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισµό της ταυτότητας ή της 
εθνικότητάς του, ή ζ. ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση µόνο για να καθυστερήσει ή να εµποδίσει 
την εκτέλεση προγενέστερης ή επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλο τρόπο αποµάκρυνσής 
του, ή η. ο αιτών παρέλειψε να συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 ή 
θ. ο αιτών αρνείται να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών 
αποτυπωµάτων σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία, ή ι. η αίτηση υποβλήθηκε από άγαµο ανήλικο για 
τον οποίο είχε ήδη υποβληθεί αίτηση από τους γονείς ή τον γονέα του, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παράγραφο 2, η οποία απορρίφθηκε, και ο αιτών δεν επικαλείται νέα κρίσιµα στοιχεία 
σχετικά µε την προσωπική του κατάσταση ή την κατάσταση στη χώρα καταγωγής του». 
 

Άρθρο 18 
(Άρθρο 25 Οδηγίας) 
Απαράδεκτες αιτήσεις 

Η Αποφαινόµενη Αρχή απορρίπτει ως απαράδεκτη, µε σχετική πράξη της, αίτηση διεθνούς 
προστασίας, εφόσον: 

                                                 
44   Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 17 του π.δ. 114/ 2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από 
το άρθρο 35 παρ.13 του Π.∆. 113/2013. 

45   Οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 17 του π.δ. 114/ 2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από 
το άρθρο 35 παρ.13 του Π.∆. 113/2013. 
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α. άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή έχει 
αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού 343/2003 του 
Συµβουλίου ή  
β. ο αιτών απολαµβάνει επαρκούς προστασίας από χώρα που δεν είναι κράτος µέλος της Ε.Ε. και 
θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 20, ή ως πρώτη χώρα ασύλου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 ή 
γ. «γ. Η αίτηση αποτελεί µεταγενέστερη αίτηση του αιτούντος και η προκαταρκτική εξέταση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2, δεν κατέδειξε την ύπαρξη νέων ουσιωδών στοιχείων ή». (46) 
δ. µέλος της οικογένειας του αιτούντα υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση, παρότι το πρόσωπο αυτό έχει 
ήδη συναινέσει, σύµφωνα µε το άρθρο 4, να συµπεριληφθεί η περίπτωσή του ως τµήµα αίτησης 
υποβαλλόµενης για λογαριασµό του και δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την 
υποβολή χωριστής αίτησης.  
 

Άρθρο 19 
(Άρθρο 26 Οδηγίας) 
Πρώτη χώρα ασύλου 

1. Μία χώρα θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα, εάν αυτός έχει αναγνωρισθεί ως 
πρόσφυγας από τη χώρα αυτή και απολαµβάνει ακόµη της σχετικής προστασίας, ή απολαµβάνει 
άλλης επαρκούς προστασίας στην εν λόγω χώρα, επωφελούµενος µεταξύ άλλων από την αρχή της 
µη επαναπροώθησης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκ νέου δεκτός στη χώρα αυτή. 
2. Για την εφαρµογή της έννοιας της πρώτης χώρας ασύλου στον συγκεκριµένο αιτούντα, 
λαµβάνεται υπόψη η παράγραφος 1 του άρθρου 20. 
 
 

Άρθρο 20 
(Άρθρο 27 Οδηγίας) 
Ασφαλείς τρίτες χώρες 

1. Μια χώρα θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για ένα συγκεκριµένο αιτούντα, όταν πληρούνται 
σωρευτικά τα εξής κριτήρια: 
α. δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία του λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής 
τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων, 
β. η χώρα αυτή τηρεί την αρχή της µη επαναπροώθησης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης, 
γ. δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης για τον αιτούντα κατά το άρθρο 15 του π./δ. 96/2008, 
δ. η χώρα αυτή απαγορεύει την αποµάκρυνση ενός αιτούντα σε χώρα όπου αυτός κινδυνεύει να 
υποστεί βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία, όπως ορίζεται 
στο διεθνές δίκαιο, 
ε. υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών 
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης, 
στ. ο αιτών έχει σύνδεσµο µε την εν λόγω τρίτη χώρα, βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για αυτόν 
να µεταβεί σε αυτή. 
2. Η συνδροµή των ως άνω κριτηρίων εξετάζεται ανά περίπτωση και για κάθε αιτούντα ξεχωριστά. 
Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στο παρόν άρθρο, οι αρµόδιες αρχές 
εξέτασης ενηµερώνουν σχετικά τον αιτούντα και του χορηγούν έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνονται 
οι αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας ότι η αίτηση δεν έχει εξετασθεί επί της ουσίας. 
3. Όταν η ως άνω τρίτη χώρα δεν επιτρέπει στον αιτούντα να εισέλθει στο έδαφός της, η αίτησή του 
εξετάζεται επί της ουσίας από τις αρµόδιες αρχές εξέτασης. 
 

Άρθρο 21 
(Άρθρα 30 και 31 Οδηγίας) 
Ασφαλείς χώρες καταγωγής 

1. Ασφαλείς χώρες καταγωγής είναι: 
α. Όσες περιλαµβάνονται στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής του Συµβουλίου Ε.Ε. 
β. Οι τρίτες χώρες, πέραν εκείνων της περίπτωσης (α), οι οποίες περιλαµβάνονται στον εθνικό 
κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, που καταρτίζει και τηρεί για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς 
προστασίας η Κεντρική Αρχή µετά από αξιολόγηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 
και 4. Για την αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη σχετικές πληροφορίες από άλλα κράτη και 

                                                 
46   Η περίπτωση γ' του άρθρου 18 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 
παρ.14 του Π.∆. 113/2013. 
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διεθνείς οργανισµούς, όπως η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και το 
Συµβούλιο της Ευρώπης. Στον εθνικό κατάλογο χωρών µπορεί να περιλαµβάνονται και τµήµατα 
χώρας, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των παραγράφων 3 και 4. Η αξιολόγηση αυτή 
επαναλαµβάνεται περιοδικά, ανά έτος, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές της κατάστασης σε κάθε 
χώρα. Ο εθνικός κατάλογος χωρών καταγωγής κοινοποιείται από την Κεντρική αρχή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
2. Μια τρίτη χώρα µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής για τον αιτούντα, µόνον 
εφόσον µετά την εξέταση της αίτησης αποδειχθεί ότι ο αιτών: 
α. έχει την ιθαγένεια αυτής της χώρας ή είναι ανιθαγενής και είχε την προηγούµενη συνήθη διαµονή 
του στη χώρα αυτή και  
β. δεν επικαλείται σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί ότι η χώρα δεν είναι ασφαλής χώρα καταγωγής 
για τον ίδιο, όσον αφορά την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα κατά τις κείµενες διατάξεις. 
3. Μια χώρα θεωρείται ως ασφαλής χώρα καταγωγής αν, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και την 
εφαρµογή του δικαίου στο πλαίσιο ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος και των γενικών πολιτικών 
συνθηκών, καταδεικνύεται σαφώς ότι τα άτοµα στις συγκεκριµένες τρίτες χώρες δεν υφίστανται 
δίωξη, γενικά και µόνιµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του π.δ. 96/2008, ούτε βασανιστήρια ή 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία, ούτε απειλή που προκύπτει από τη χρήση 
γενικευµένης βίας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης. 
4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνεται µεταξύ άλλων υπόψη ο βαθµός 
στον οποίο παρέχεται προστασία κατά της δίωξης ή της κακοµεταχείρισης µέσω: 
α. των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας και του τρόπου εφαρµογής 
τους, 
β. της τήρησης των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α − ν.δ. 
53/74, Α΄− 256), στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα και στη Σύµβαση 
κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή 
τιµωρίας (ν.1782/1988, Α΄− 116), ιδίως δε των δικαιωµάτων από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση 
δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφος 2 της ΕΣ∆Α, 
γ. της τήρησης της αρχής της µη επαναπροώθησης σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης και  
δ. της πρόβλεψης µηχανισµού πραγµατικής προσφυγής κατά των παραβιάσεων των εν λόγω 
δικαιωµάτων και ελευθεριών. 
 

Άρθρο 22 
(Άρθρο 28 Οδηγίας) 
Αβάσιµες αιτήσεις 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, η αρµόδια αρχή απόφασης απορρίπτει ως αβάσιµη την αίτηση, 
εφόσον αποδείξει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως πρόσφυγας ή 
δικαιούχος επικουρικής προστασίας, κατά τις κείµενες διατάξεις. 
2. Η απόφαση επιδίδεται στον αιτούντα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 1 και 
αφαιρείται το χορηγηθέν δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού. 
 

Άρθρο 23 
(Άρθρα 32 και 34 παρ. 1 Οδηγίας) 

Μεταγενέστερες αιτήσεις 
1. Όταν ο αιτών διεθνή προστασία υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση, οι αρµόδιες αρχές εξέτασης 
εξετάζουν τα στοιχεία της µεταγενέστερης αίτησης, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της αρχικής 
αίτησης ή και της προσφυγής. 
2. «2. Η µεταγενέστερη αίτηση εξετάζεται κατ’ αρχάς σε προκαταρκτικό στάδιο κατά το οποίο 
ερευνάται εάν έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί από τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία. Ο αιτών 
υποβάλλει και αναπτύσσει γραπτώς στην αρµόδια Αρχή παραλαβής του τόπου διαµονής ή κράτησής 
του, τα τυχόν νέα στοιχεία που υποβάλλει χωρίς να πραγµατοποιηθεί συνέντευξη. Κατά το στάδιο 
αυτό αποφασίζει ο ∆ιευθυντής της αρµόδιας αρχής εξέτασης επί της αρχικής αίτησης. (47) 
3. Οι Αρµόδιες Αρχές Εξέτασης διασφαλίζουν στους αιτούντες, των οποίων η αίτηση εξετάζεται, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, ότι απολαµβάνουν των εγγυήσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1 (α), (β), (γ) και (ε). Μέχρι την έκδοση οριστικής κατά το 

                                                 
47   Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 

35 παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 



PoliceNET of Greece - http://www.policenet.gr 18

προκαταρκτικό στάδιο απόφασης, αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε µέτρου απέλασης ή αποµάκρυνσης 
που υφίσταται σε βάρος των αιτούντων.». (48) 
4. Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση που αναφέρεται στην παρ. 2 προκύψουν ή υποβληθούν από 
τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την κρίση επί της αίτησης διεθνούς 
προστασίας, η αίτηση κρίνεται παραδεκτή, εξετάζεται περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος και του χορηγείται δελτίο. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη». 
(49) 
5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµόζεται επίσης και στην περίπτωση µέλους της 
οικογένειας του αιτούντα, το οποίο υποβάλλει αίτηση αφού έχει συναινέσει, σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ. 2, να αποτελέσει η περίπτωση του τµήµα αίτησης, η οποία υποβάλλεται για λογαριασµό του. Σε 
αυτή την περίπτωση, η προκαταρκτική εξέταση, που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
αφορά την ενδεχόµενη ύπαρξη στοιχείων που να δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης εκ 
µέρους του εξαρτωµένου προσώπου. (50) 
6. Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί 
προγενέστερης αίτησης του ίδιου αιτούντος θεωρείται ως συµπληρωµατικό στοιχείο της αρχικής και 
δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η εκ νέου υποβολή όµοιας µεταγενέστερης 
αίτησης εξετάζεται από τον ∆ιευθυντή της παραγράφου 1 και τίθεται στο αρχείο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας». (51) 
7. Η εκ νέου υποβολή όµοιας µεταγενέστερης αίτησης εξετάζεται από τον οικείο Αστυνοµικό 
∆ιευθυντή ή τον ∆ιευθυντή των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών για την Αττική και Θεσσαλονίκη ή τον 
∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Αερολιµένα Αθηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας περί καταχρηστικών αιτηµάτων. 
 

Άρθρο 24  (52) 
(Άρθρο 35 Οδηγίας) 

∆ιαδικασίες στα σύνορα 
1.Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις διεθνούς προστασίας στις ζώνες διέλευσης λιµένων ή 
αερολιµένων της χώρας, οι αιτούντες απολαµβάνουν των δικαιωµάτων και των εγγυήσεων των 
διατάξεων των άρθρων 8, 11 και 12. 
2.Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός είκοσι οκτώ ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, 
επιτρέπεται στον αιτούντα η είσοδος στο έδαφος της χώρας, προκειµένου να εξετασθεί η αίτησή του 
σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις. 
3.Στις περιπτώσεις, όπου η διαδικασία ασύλου είναι αντικειµενικά αδύνατο να εφαρµοστεί στις ζώνες 
διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων, ιδίως λόγω άφιξης µεγάλου αριθµού προσώπων που υποβάλλουν 
αίτηση διεθνούς προστασίας, η διαδικασία ασύλου µπορεί να εφαρµόζεται σε άλλους χώρους 
πλησίον των ζωνών διέλευσης, στους οποίους φιλοξενούνται τα προαναφερόµενα πρόσωπα. 
4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου που 
απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας και εκδίδεται απόφαση απέλασης, επιστροφής ή 
επανεισδοχής, η εκτέλεση της οποίας αναστέλλεται λόγω άσκησης ενδίκων µέσων, επιτρέπεται η 
άνευ διαβατηριακών διατυπώσεων είσοδος του αιτούντος στη χώρα µέχρι την έκδοση απόφασης επί 
του ένδικου µέσου. Ο αιτών οφείλει να παρουσιασθεί το συντοµότερο στην κατά τόπο αρµόδια αρχή 
παραλαβής ή εξέτασης για να δηλώσει διεύθυνση διαµονής και να του χορηγηθεί δελτίο αιτήσαντος 
άσυλο αλλοδαπού». 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ 

                                                 
48   Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 

35 παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 
49   Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 

35 παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 
50   Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 

35 παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 
51   Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του π.δ. 114/2010 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 

35 παρ.1γ του Π.∆. 113/2013. 
52   Το άρθρο 24 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ.16 του Π.∆. 

113/2013. 



PoliceNET of Greece - http://www.policenet.gr 19

 
Άρθρο 25 

∆ικαίωµα άσκησης προσφυγής 
1. «Ο αιτών δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της οριζόµενης από το άρθρο 26 Επιτροπής 
Προσφυγών: 
α. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική 
διαδικασία ή ανακαλεί το καθεστώς αυτό, εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της εν λόγω 
απόφασης. Η ίδια προθεσµία ισχύει σε περίπτωση που χορηγείται στον αιτούντα καθεστώς 
επικουρικής προστασίας εφόσον ο αιτών ισχυρίζεται ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα. 
β. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας µε την ταχύρρυθµη διαδικασία ή 
ως απαράδεκτη κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 17 παρ. 4 και 18 αντίστοιχα, εντός δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την επίδοση της εν λόγω απόφασης. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση 
διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη βάσει του άρθρου 18 περίπτ. α' η προσφυγή στρέφεται και 
κατά της σχετικής πράξης µεταφοράς κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισµού 
343/2003 του Συµβουλίου. 
γ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εντός 
σωφρονιστικών καταστηµάτων ή άλλων χώρων διοικητικής κράτησης, εντός δέκα (10) ηµερών από 
την επίδοση της εν λόγω απόφασης. 
δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 24 
ή που υποβάλλεται εντός εγκαταστάσεων Πρώτης Υποδοχής εντός τριών (3) ηµερών από την 
επίδοση της εν λόγω απόφασης». (53) 
2. Κατά το χρόνο που επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, ως και µετά την άσκησή αυτής, 
αναστέλλεται κάθε µέτρο απέλασης του αιτούντος µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης της 
Επιτροπής Προσφυγών. 
3. Το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής µε 
ισχύ έως έξι µηνών για τις περιπτώσεις του εδ. (α) της παρ. 1 και έως τριών µηνών για τις λοιπές 
περιπτώσεις της παρ. 1. 
«4. Προσφυγές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή 
Προσφυγών που αποφασίζει επί του παραδεκτού αυτών. Όταν η Επιτροπή κρίνει την προσφυγή 
παραδεκτή, εκδίδει σχετική απόφαση η οποία επιδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 και 
χορηγείται εκ νέου το δελτίο αιτούντος. Η εξέταση επί της ουσίας πραγµατοποιείται σε ύστερο 
στάδιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφυγή 
απορρίπτεται.» (54) 
 

Άρθρο 26 
Επιτροπή Προσφυγών 

1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συνιστάται µία ή περισσότερες Επιτροπές 
Προσφυγών που λειτουργούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχουν αποφασιστική 
αρµοδιότητα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η θητεία των Επιτροπών. Οι Επιτροπές αποτελούνται 
από: 
α. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχο νοµικής, ως 
Πρόεδρο,  
β. «έναν εκπρόσωπο της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή έναν Έλληνα υπήκοο 
που υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες και» (55) 
γ. έναν νοµικό, µε εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο ή το δίκαιο των δικαιωµάτων του ανθρώπου, 
ως µέλη. 
2. Οι υπάλληλοι των Υπουργείων - µέλη των Επιτροπών ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από 
τον οικείο Υπουργό. Το ως άνω γ΄ µέλος των Επιτροπών επιλέγεται από σχετικό κατάλογο που 
καταρτίζεται µε ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τον 
κανονισµό λειτουργίας της. ∆ικηγόροι που ορίζονται ως µέλη των ως άνω Επιτροπών δεν 
αναλαµβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις µετανάστευσης ή διεθνούς 

                                                 
53   Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

35 παρ.17α του Π.∆. 113/2013. 
54   Στο άρθρο 25 του π.δ. 114/2010 προστίθεται παράγραφος 4 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 35 παρ.17β του Π.∆. 113/2013. 

55   Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 35 παρ.18α του Π.∆. 113/2013. 
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προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Σε περίπτωση µη προσέλευσης για 
οποιονδήποτε λόγο, πλην ανωτέρας βίας, των β΄ και γ΄ µελών των Επιτροπών και των 
αναπληρωτών τους επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παρότι κλήθηκαν νοµίµως, ορίζονται στη θέση 
τους υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης ή ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
3. Οι πρόεδροι και τα µέλη των Επιτροπών είναι πλήρους απασχόλησης. Στην κάθε Επιτροπή 
εξασφαλίζεται πενταµελής γραµµατειακή υποστήριξη από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Στα µέλη των επιτροπών 
ορίζεται αποζηµίωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.2 (γ) του ν.3205/2003 (Α΄− 297), όπως 
ισχύει. Η αποζηµίωση των εκπροσώπων της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες 
καταβάλλεται στο φορέα αυτό. 
4. Οι Επιτροπές Προσφυγών αποφαίνονται επί των προσφυγών των περιπτώσεων του άρθρου 25 
παρ. 1 εδ. (α) εντός έξι (6) µηνών, για δε τις λοιπές προσφυγές εντός τριών (3) µηνών από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης προσφυγής σε κάθε περίπτωση. Οι Επιτροπές λειτουργούν µε βάση 
κανονισµό λειτουργίας που εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 
5. Κάθε Επιτροπή καλεί τον προσφεύγοντα, ο οποίος ενηµερώνεται το αργότερο πέντε (5) ηµέρες 
πριν την ηµεροµηνία εξέτασής του και σε γλώσσα που κατανοεί για τον τόπο και την ηµεροµηνία 
εξέτασης της προσφυγής του, καθώς και για το δικαίωµά του, να παραστεί αυτοπροσώπως ή και µε 
τον δικηγόρο ή άλλο σύµβουλό του ενώπιον της, για να εκθέσει προφορικά, µε τη βοήθεια 
κατάλληλου διερµηνέα, τα επιχειρήµατά του και να δώσει διευκρινίσεις ή να υποβάλει τυχόν 
συµπληρωµατικά στοιχεία.  
«Κατ’ εξαίρεση, η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίζει τη µη κλήση του προσφεύγοντος όταν κρίνει ότι 
µπορεί να λάβει απόφαση επί της προσφυγής από τα στοιχεία του φακέλου. Στην περίπτωση αυτή η 
Επιτροπή Προσφυγών κοινοποιεί στον προσφεύγοντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7, τη 
σχετική απόφασή της περί µη κλήσης του και του τάσσει προθεσµία 10 ηµερών για την υποβολή 
τυχόν συµπληρωµατικών στοιχείων ή/και υποµνήµατος» (56) 
«6. Οι Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα προσφυγές οι οποίες 
αφορούν: α. άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ή β. άτοµα που υποβάλλουν αίτηση ενόσω 
κρατούνται, υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου 24 ευρισκόµενα σε ζώνες διέλευσης λιµένων ή 
αερολιµένων της χώρας, ή γ. άτοµα που υπάγονται στις διαδικασίες του Κανονισµού 343/2003, ή δ. 
άτοµα για τα οποία η Ελληνική Αστυνοµία µε αιτιολογηµένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν 
κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της χώρας, ή ε. απόρριψη µεταγενέστερης 
αίτησης διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο του παραδεκτού» (57) 
7. (58)«Η απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών επιδίδεται στον αιτούντα κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 7 και κοινοποιείται στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Απόφαση που 
απορρίπτει προσφυγή τάσσει στον αιτούντα προθεσµία αναχώρησής του από τη χώρα η οποία δεν 
δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ηµέρες. 
8. (59) Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει το δικαίωµα άσκησης αίτησης 
ακύρωσης κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Προσφυγών». 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 27 

(Άρθρα 37 και 38 Οδηγίας) 
Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

1. Όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που συνιστούν λόγο επανεξέτασης του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας, η Κεντρική Αρχή εξετάζει αν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης του καθεστώτος αυτού 
βάσει των οικείων διατάξεων του π.δ. 96/2008 και εισηγείται σχετικά προς τον Γενικό Γραµµατέα 

                                                 
56   Στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 προστίθεται τελευταίο εδάφιο µε το άρθρο 35 
παρ.18β του Π.∆. 113/2013. 

57   Στο άρθρο 26 του π.δ. 114/2010 προστίθεται παράγραφος 6 µε το άρθρο 35 παρ.17γ του Π.∆. 113/2013. 
58   Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 αναριθµούνται σε 7 και 8 αντίστοιχα και 
αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρο 35 παρ.17δ του Π.∆. 113/2013. 

59   Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 αναριθµούνται σε 7 και 8 αντίστοιχα και 
αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρθρο 35 παρ.17δ του Π.∆. 113/2013. 
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∆ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, µε ειδικά αιτιολογηµένη πράξη 
του, δύναται να ανακαλεί το καθεστώς διεθνούς προστασίας. 
2. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της παρ. 1, ο ενδιαφερόµενος, δικαιούται: 
α. Να ενηµερώνεται εγγράφως από την Κεντρική Αρχή, µέσω της αρµόδιας αρχής εξέτασης, όταν 
επανεξετάζει τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων για να χαρακτηρίζεται ως δικαιούχος 
διεθνούς προστασίας καθώς και για τους λόγους της επανεξέτασης αυτής. 
β. Να προβάλλει στο πλαίσιο προσωπικής συνέντευξης ή µε γραπτή δήλωσή του στην αρµόδια αρχή 
εξέτασης, του λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανακληθεί το χορηγηθέν καθεστώς. 
3. Η Αποφαινόµενη Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και µέσω της Κεντρικής Αρχής: 
α. λαµβάνει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες, κυρίως από το Υπουργείο Εξωτερικών και την 
Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, όσον αφορά τη γενική κατάσταση που επικρατεί 
στις χώρες καταγωγής των ενδιαφεροµένων προσώπων και  
β. συλλέγει πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση προκειµένου να επανεξεταστεί το 
καθεστώς. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν λαµβάνονται από τους φορείς της δίωξης κατά τρόπο που θα είχε ως 
αποτέλεσµα να πληροφορούνται απευθείας ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πρόσφυγας, ή δικαιούχος 
επικουρικής προστασίας, του οποίου το καθεστώς είναι υπό επανεξέταση, ή να τίθεται 
σε κίνδυνο η σωµατική ακεραιότητα του ενδιαφερόµενου και των προσώπων που εξαρτώνται από 
αυτόν και η ελευθερία ή η ασφάλεια των µελών της οικογένειάς του που εξακολουθούν να 
διαµένουν στη χώρα καταγωγής. 
4. Η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος επιδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 7. Η 
απόφαση αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις 
δυνατότητες άσκησης προσφυγής κατά αυτής ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών. 
5. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και του άρθρου 15, εφαρµόζονται και στην 
ανάκληση του καθεστώτος. 
6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, το καθεστώς του δικαιούχου 
διεθνούς προστασίας παύει αυτοδικαίως αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ρητώς από αυτό, µε αίτησή του, 
η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρµόδιες αρχές. 
 

Άρθρο 28 
Παραµονή για ανθρωπιστικούς λόγους. 

1. Οι αρµόδιες αρχές απόφασης δύνανται να χορηγήσουν σε αιτούντα, του οποίου την αίτηση για 
διεθνή προστασία απορρίπτουν, καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. 
2. Για την έγκριση παραµονής ενός αιτούντα για ανθρωπιστικούς λόγους, λαµβάνονται υπόψη ιδίως 
η αντικειµενική αδυναµία αποµάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους 
διαµονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή µέλους της 
οικογενείας του, διεθνής αποκλεισµός της χώρας του, εµφύλιες συρράξεις συνοδευόµενες από 
µαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ή η συνδροµή στο πρόσωπο του ενδιαφεροµένου της 
ρήτρας µη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύµβασης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 
53/1974 (Α΄ 256) ή του άρθρου 3 της Σύµβασης της Ν. Υόρκης της 10ης ∆εκεµβρίου 1984 κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης, η οποία 
κυρώθηκε µε το ν.1782/1988 (Α΄ 116). 
3. Για τις διαδικασίες ανάκλησης και µη ανανέωσης του καθεστώτος παραµονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 27. 
4. Ο αιτών στον οποίο χορηγείται καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφοδιάζεται από 
την κατά τόπο αρµόδια αρχή εξέτασης, ατελώς, µε ειδική άδεια διαµονής διάρκειας έως δύο (2) 
ετών. Παρόµοια άδεια χορηγείται και στα µέλη της οικογενείας του. 
5. Ο κάτοχος της άδειας αυτής οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης της ισχύος της, εκτός και αν τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν την εκπνοή της 
προθεσµίας υποβάλει στην αρχή απόφασης που εξέδωσε την αρχική απόφαση αίτηση για παράταση 
της ισχύος της. Η εν λόγω αρχή αποφαίνεται οριστικά περί της ανανέωσης ή µη της εν λόγω άδειας. 
6. Τα δικαιώµατα των αιτούντων, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους, εξοµοιώνονται µε αυτά των δικαιούχων επικουρικής προστασίας. Τα 
δικαιώµατα αυτά διατηρούνται και µετά τη λήξη ισχύος της σχετικής άδειας διαµονής εφόσον έχει 
υποβληθεί αίτηση παράτασης µέχρι την λήψη απόφασης επ’ αυτής. 
 

Άρθρο 29 
(Άρθρο 39 Οδηγίας) 
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Ένδικα µέσα 
Οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν δικαίωµα άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3068/2002 (Α΄ 274), όπως ισχύει, 
κατά των αποφάσεων που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Για τη 
δυνατότητα αυτή καθώς και για το αρµόδιο δικαστήριο γίνεται ρητή αναφορά επί του σώµατος της 
απόφασης. 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 30 
(Άρθρο 41 Οδηγίας) 
Υποχρέωση εχεµύθειας 

Το προσωπικό των αρµοδίων Υπηρεσιών που εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος 
υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια για προσωπικά δεδοµένα που περιέρχονται σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. 
 

Άρθρο 31 
(Άρθρο 42 Οδηγίας) 
Υποβολή Εκθέσεων 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 32 

Μεταβατικές διατάξεις 
1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συγκροτούνται ειδικές επιτροπές, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται για τις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26, µε αρµοδιότητα να αποφαίνονται: 
α. Επί προσφυγών, οι οποίες είχαν υποβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή 
π.δ. 90/2008 (Α΄138) και η εξέτασή τους εκκρεµεί. 
β. Επί προσφυγών, οι οποίες είχαν υποβληθεί εκπρόθεσµα υπό το καθεστώς ισχύος των π.δ. 
61/1999 ή 90/2008 και για τις οποίες δεν έχουν αποφανθεί οι αρµόδιες αρχές. 
γ. Επί αιτήσεων διεθνούς προστασίας που αναπέµπονται µε απόφαση του Συµβούλιο της Επικρατείας 
στις αρχές απόφασης. 
2. Αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν βάσει των διατάξεων του π.δ. 81/2009 (Α΄ 99), 
δύνανται, εφόσον δεν έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να υποβάλουν 
προσφυγή ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26. 
3. Αιτούντες, των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν βάσει των διατάξεων του π.δ. 81/2009 και 
έχουν υποβάλει ενώπιον του Σ.τ.Ε. αίτηση ακυρώσεως κατά της σχετικής απορριπτικής απόφασης, 
δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να 
υποβάλουν προσφυγή ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 26, παραιτούµενοι της 
σχετικής αίτησης ακυρώσεως. 
4. Για τις προσφυγές που είχαν υποβληθεί υπό το καθεστώς του π.δ. 61/1999, για τις οποίες είχε 
εκδοθεί γνωµοδότηση από την Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 5 του ως άνω π.δ. και εκκρεµούν, 
αποφαίνονται τα όργανα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ως άνω π.δ., όπως τα άρθρα 
αυτά ίσχυαν πριν την κατάργησή τους από το π.δ.90/2008. 
5. Εκκρεµείς αιτήσεις διεθνούς προστασίας, που έχουν υποβληθεί βάσει του π.δ.81/2009, 
διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές εξέτασης του παρόντος, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί η συνέντευξη 
ενώπιον της γνωµοδοτικής επιτροπής προσφύγων που αναφέρεται στο άρθρο 3 του π.δ.81/2009. 
∆ιαφορετικά, αποφαίνονται τα όργανα που προβλέπονται στο π.δ.81/2009, όπως αυτό ίσχυε πριν 
την κατάργησή του και οι αιτούντες έχουν δικαίωµα προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 
παρόντος π.δ. 
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6. Εκκρεµείς αιτήσεις διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί βάσει του π.δ.90/2008 
διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές εξέτασης και απόφασης του παρόντος, εφόσον δεν έχει διεξαχθεί 
συνέντευξη. ∆ιαφορετικά, αποφαίνονται τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος. 
7. Αιτήσεις ανανέωσης ανθρωπιστικού καθεστώτος που είχε χορηγηθεί βάσει του άρθρου 8 του 
π.δ.61/1999 και εκκρεµούν ή υποβάλλονται µετά την θέση σε ισχύ του παρόντος εξετάζονται από 
τον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 
 
 
 
 

Άρθρο 33 
Καταργούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος καταργούνται οι διατάξεις των π.δ. 61/1999, 
90/2008, 81/2009 και του άρθρου 5 του π.δ.220/2007, καθώς και κάθε άλλη, γενική ή ειδική 
διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτελούν 
αντικείµενο αυτού, µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του παρόντος. 
 

Άρθρο 34 
Έναρξη ισχύος 

Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2010 
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