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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1535
27 Ιουλίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4000/4/46−α΄
Καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση διοικητικών
και δικαστικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 80 και
της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 3386/2005 «Είσοδος,
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ − 212).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄− 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ357 από 7.1.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύστα−
ση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄− 3).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε :
Άρθρο 1
Γενικές ρυθμίσεις
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της δικαστικής και της διοι−
κητικής απόφασης απέλασης μπορούν να λάβουν χώρα
περισσότερες πράξεις υλοποίησής τους, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός
συλλαμβάνεται προς εκτέλεση απόφασης απέλασης για
την οποία αυτός έχει ήδη κρατηθεί στο παρελθόν και
έχει εξαντληθεί ο κατά νόμο προβλεπόμενος ανώτατος
χρόνος κράτησης, νέα κράτηση επιτρέπεται μόνον για το
απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα για την ολοκλή−
ρωση των νόμιμων διατυπώσεων απομάκρυνσής του.
2. Ο αλλοδαπός ενημερώνεται σε γλώσσα που κατα−
νοεί για τους λόγους της κράτησης και του επιδίδεται
έντυπο πληροφοριακό δελτίο σχετικά με τη διαδικασία
της απέλασης και τα συναφή δικαιώματά του. Για την
επίδοση συντάσσεται αποδεικτικό, που υπογράφεται
από τον αλλοδαπό και τηρείται στο αρχείο της Υπη−
ρεσίας όπου αυτός κρατείται.

3. Η απέλαση αλλοδαπού που αποφασίστηκε από το
δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 99 του Ποινικού
Κώδικα εκτελείται με διαταγή του αρμόδιου εισαγγελέα,
ο οποίος παραγγέλλει στην αρμόδια αστυνομική αρχή
να παραλάβει τον καταδικασθέντα από το κατάστημα
κράτησης ή το θεραπευτικό κατάστημα και να πραγ−
ματοποιήσει αμέσως την απέλασή του.
Άρθρο 2
Αναστολή της απέλασης ή της ποινής
Υφ’ όρον απόλυση
1. Σε περίπτωση που η διοικητική απέλαση του αλλο−
δαπού ανασταλεί σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78 του ν.
3386/2005, ή κατόπιν προσωρινής διαταγής ή απόφασης
διοικητικού δικαστηρίου, ο αλλοδαπός υποχρεούται να
δηλώσει στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή
τη διεύθυνση διαμονής του, το τηλέφωνό του και κάθε
άλλο αναγκαίο στοιχείο που καθιστά ευχερή την ανα−
ζήτησή του. Με την διοικητική απόφαση αναστολής του
άρθρου 78 του ν. 3386/2005 μπορούν να επιβληθούν στον
αλλοδαπό περιοριστικοί όροι που αφορούν ιδίως στην
εγκατάσταση και παραμονή, απαγόρευση μετάβασης
σε ορισμένους τόπους και άσκηση ορισμένου επαγγέλ−
ματος, υποχρέωση εμφάνισης ανά τακτά χρονικά δια−
στήματα στις αστυνομικές αρχές. Η εν λόγω απόφαση
αναστολής θεωρείται ότι ανακαλείται αυτοδικαίως όταν
καταστεί δυνατή η απέλαση του αλλοδαπού.
2. Η απόφαση διοικητικής απέλασης και κράτησης
αλλοδαπού ανακαλείται αυτοδικαίως με τη χορήγηση
σε αυτόν αδείας διαμονής, ως θύματος εμπορίας αν−
θρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3386/2005.
3. Στις περιπτώσεις της υφ΄ όρον αναστολής της ποι−
νής του αλλοδαπού κατά το άρθρο 99 παρ. 1 και 2 Π.Κ.,
η κράτησή του παρατείνεται για τις ανάγκες εκτέλεσης
της απέλασης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
τον ένα μήνα.
4. Αν η απέλαση του αλλοδαπού δεν μπορεί να πραγ−
ματοποιηθεί μετά την έκτιση της ποινής του με οιον−
δήποτε τρόπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 99 του Ποινικού Κώδικα. Κατά τη χορήγηση
της αναστολής το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει τους
όρους που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 100Α
του Ποινικού Κώδικα.
Η απόφαση για την αναστολή της απέλασης αποστέλ−
λεται στις αστυνομικές αρχές, για να εξασφαλίζεται η
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αποτελεσματικότητα του ελέγχου και να είναι εφικτή
η άμεση πραγματοποίηση της απέλασης αμέσως μόλις
αρθούν τα σχετικά κωλύματα, χωρίς νέα εισαγγελική
παραγγελία.
5. Στις περιπτώσεις που διατάσσεται η απόλυση υπό
όρο του κρατούμενου αλλοδαπού, κατ΄ εφαρμογή του
άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα, οι σωφρονιστικοί
υπάλληλοι δεν απολύουν τον αλλοδαπό αμέσως μετά
την έκδοση του βουλεύματος αλλά οφείλουν να παρα−
τείνουν την κράτηση για τις ανάγκες εκτέλεσης της
απέλασης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον
ένα μήνα. Ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης ή
του θεραπευτικού καταστήματος υποχρεούται να ενη−
μερώνει έγκαιρα την αρμόδια αστυνομική αρχή για την
ενδεχόμενη υπό όρο απόλυση του αλλοδαπού.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις αλλοδαπών
1. Ο υπό απέλαση αλλοδαπός οφείλει να υπακούει
στα εντεταλμένα για τη μεταγωγή του όργανα και να
μη δυσχεραίνει το έργο τους.
2. Αλλοδαπός, κατά του οποίου έχει εκδοθεί διοικητική
απόφαση απέλασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.
1, 2 και 4 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 υποχρεούται
να εγκαταλείψει τη Χώρα το συντομότερο δυνατό και
οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση της οριζόμενης
με την απόφαση απέλασης προθεσμίας. Εφόσον πα−
ράλληλα με την απέλαση, επιβληθεί στον αλλοδαπό
και το μέτρο της κράτησης, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 76 του ν. 3386/2005, αυτός παραδίδει στον
Διευθυντή του Ειδικού Χώρου Παραμονής Αλλοδαπών ή
τον Διοικητή της οικείας αστυνομικής υπηρεσίας ή στον
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο το δελτίο
ταυτότητας, το διαβατήριό του ή άλλο ταξιδιωτικό έγ−
γραφο που κατέχει και τα χρήματα που φέρει μαζί του.
Η αστυνομική υπηρεσία προβαίνει σε αφαίρεση των εν
λόγω εγγράφων και χρημάτων, σε περίπτωση μη συμ−
μόρφωσης του αλλοδαπού προς τις προαναφερόμενες
υποχρεώσεις του. Για την παράδοση ή την αφαίρεση
συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από δύο
ανακριτικούς υπαλλήλους και τον αλλοδαπό. Η εν λόγω
έκθεση τηρείται στην αρμόδια για την απέλαση Υπηρε−
σία, ενώ αντίγραφο αυτής επιδίδεται στον αλλοδαπό.
3. Ο υπό δικαστική απέλαση αλλοδαπός (άρθρο 74
και 99 Π.Κ.), υποχρεούται να παραδώσει τα αναφερό−
μενα στην παρ. 1 έγγραφα και χρήματα στον διαχει−
ριστή του καταστήματος κράτησης ή του θεραπευ−
τικού καταστήματος, ο οποίος του χορηγεί σχετική
απόδειξη (άρθρο 23 του ν. 2776/1999, Α΄− 291). Σε πε−
ρίπτωση μη συμμόρφωσης του αλλοδαπού τα ως άνω
αντικείμενα αφαιρούνται από τους αρμόδιους για τη
σωματική έρευνα υπαλλήλους (άρθρο 23 ν. 2776/1999),
συντασσόμενης σχετικής έκθεσης η οποία υπογρά−
φεται από τον Διευθυντή του καταστήματος, τους
υπαλλήλους που διενήργησαν τη σωματική έρευνα
και τον αλλοδαπό.
Άρθρο 4
Εκτέλεση της απέλασης
1. Αν ο αλλοδαπός στερείται ταξιδιωτικού εγγράφου,
η αρμόδια για την απέλασή του αστυνομική υπηρεσία
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον της δι−
πλωματικής ή προξενικής αρχής του κράτους καταγω−

γής ή μόνιμης διαμονής ή ιθαγένειας του αλλοδαπού για
την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε περίπτωση που
η διπλωματική ή προξενική αρχή αρνείται την έκδοση
ταξιδιωτικού εγγράφου ή δεν υπάρχει διπλωματική ή
προξενική αρχή του ως άνω κράτους στη Χώρα, η Υπη−
ρεσία ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Εξωτερικών.
Όταν η έγκαιρη χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου δεν
είναι εφικτή, ο αλλοδαπός εφοδιάζεται με ειδικού τύπου
ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τα οριζόμενα στο π.δ.124/1997
(Α΄ − 112).
2. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι που φρουρούν και συ−
νοδεύουν τον υπό απέλαση αλλοδαπό, λαμβάνουν όλα
τα νόμιμα μέτρα για την αποτροπή απόδρασης ή αυτο−
τραυματισμού ή πρόκλησης από τον αλλοδαπό ζημιών
ή σωματικής βλάβης σε άλλον. Η απέλαση εκτελείται
με τρόπο που διασφαλίζει την ασφαλή μεταγωγή του
αλλοδαπού, χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά του και
χωρίς χρήση περιττής βίας.
3. Η ταυτόχρονη απέλαση ανδρών και γυναικών πρέπει
να αποφεύγεται. Η απέλαση γυναικών γίνεται σε κάθε
περίπτωση με τη συνοδεία και γυναίκας αστυνομικού. Οι
προς απέλαση ανήλικοι συνοδεύονται κατά το δυνατόν
από αστυνομικούς που διαθέτουν ειδική κατάρτιση για
τις ανάγκες των ανηλίκων.
4. Αν ο προς απέλαση αλλοδαπός αρνείται να επιβιβα−
σθεί στο μεταφορικό μέσο, προκειμένου να αναχωρήσει
από τη Χώρα, η απομάκρυνσή του μπορεί να πραγ−
ματοποιηθεί με συνοδεία αστυνομικής δύναμης μέχρι
τη χώρα προορισμού του, ύστερα από απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου
Εσωτερικών και εφόσον εξασφαλίζονται όλα τα εχέγ−
γυα ασφαλούς μετάβασης, διαμονής και επιστροφής
των συνοδών αστυνομικών, όπως προβλέπεται από το
άρθρο 80 παρ. 4 του ν. 3386/2005 (Α΄− 212).
Άρθρο 5
Κράτηση αλλοδαπών
1. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί
απόφαση δικαστικής απέλασης κρατούνται σε ειδικούς
χώρους των καταστημάτων κράτησης ή των θεραπευ−
τικών καταστημάτων (άρθρο 74 παρ. 4 Π.Κ.) και για την
εν γένει μεταχείριση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν. 2776/1999 ( Α΄− 291).
2. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί
απόφαση διοικητικής απέλασης κρατούνται στους Ειδι−
κούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (άρθρο 81 ν. 3386/
2005), και σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων χώρων, προ−
σωρινά στα κρατητήρια των αστυνομικών υπηρεσιών. Οι
ανήλικοι αλλοδαποί, καθώς και οι γυναίκες, κρατούνται
σε ξεχωριστούς χώρους, εκτός αν λόγοι προστασίας
των ανηλίκων ή διατήρησης της οικογενειακής ενότη−
τας επιβάλλουν το αντίθετο. Για το χρονικό διάστημα
κράτησης του αλλοδαπού σε αστυνομικό κρατητήριο
συντάσσεται σχετική βεβαίωση από τον Διοικητή της
οικείας Υπηρεσίας.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Υπηρεσιών κράτησης
1. Τα χρήματα του υπό δικαστική απέλαση αλλοδα−
πού, τα οποία παραδίδονται ή αφαιρούνται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 3, κατατίθενται σε ατομικό λογα−
ριασμό του σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 2776/1999.
Τα χρήματα του υπό διοικητική απέλαση αλλοδαπού,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
περιλαμβανομένων και τυχόν εμβασμάτων προς αυτόν
κατά τη διάρκεια της κράτησής του, φυλάσσονται σε
ασφαλή χώρο στον Ειδικό Χώρο Παραμονής Αλλοδαπών
ή στην αστυνομική Υπηρεσία όπου κρατείται, με μέριμνα
του Διευθυντή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
2. Στην αρμόδια για την εκτέλεση της απέλασης αστυ−
νομική αρχή παραδίδεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο του καταστήματος κράτησης ή του θεραπευ−
τικού καταστήματος ή του Ειδικού Χώρου Παραμονής
Αλλοδαπών, αντίγραφο της καταδικαστικής απόφασης
που διατάσσει την απέλαση, τα προβλεπόμενα στην
παρ. 1 έγγραφα, τα χρήματα του ατομικού λογαριασμού
του κρατούμενου αλλοδαπού (άρθρο 45 ν. 2776/1999)
και τα προσωπικά του αντικείμενα. Για την παράδοση
συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υπογράφεται από
τον αστυνομικό, ειδικό φρουρό ή συνοριακό φύλακα
που ενεργεί τη μεταγωγή, τον υπάλληλο του καταστή−
ματος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήματος ή
του Ε.Χ.Π.Α. και από τον αλλοδαπό.
3. Αν ο αλλοδαπός στερείται διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου, ο διευθυντής του καταστήμα−
τος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήματος ή του
Ε.Χ.Π.Α. ενημερώνει με επείγον έγγραφό του την αρμό−
δια για την απέλαση αστυνομική αρχή, προκειμένου να
μεριμνήσει για τον έγκαιρο εφοδιασμό του αλλοδαπού
με ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 4. Σε περίπτωση που το κατάστημα κράτησης
βρίσκεται εκτός της έδρας της αρμόδιας για την έκδοση
του ταξιδιωτικού εγγράφου προξενικής αρχής, ο διευθυ−
ντής του καταστήματος μπορεί να ζητήσει τη μεταγωγή
του αλλοδαπού στο πλησιέστερο στην έδρα της αρμό−
διας προξενικής αρχής κατάστημα κράτησης.
Άρθρο 7
Δαπάνες απέλασης
1. Οι δαπάνες που αφορούν την αγορά εισιτηρίου του
υπό απέλαση αλλοδαπού και των αστυνομικών που τον
συνοδεύουν, καθώς και τα έξοδα διατροφής του καλύ−
πτονται καταρχήν από τα χρήματα του υπό απέλαση
αλλοδαπού που φυλάσσονται κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 1 του άρθρου 6. Το ποσό που αντιστοιχεί σε δα−
πάνες των οποίων η άμεση εξόφληση δεν είναι δυνατή,
κατατίθεται υπέρ του Δημοσίου στην οικεία Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ
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3919 «Απρόβλεπτα Έσοδα»). Το υπόλοιπο του ποσού,
μετά την κάλυψη των ως άνω δαπανών, αποδίδεται
στον αλλοδαπό, συντασσόμενης σχετικής έκθεσης, που
υπογράφεται από τον αλλοδαπό και από ανακριτικό
υπάλληλο της Υπηρεσίας που εκτελεί την απέλαση.
2. Όταν τα χρήματα του αλλοδαπού δεν επαρκούν για
την κάλυψη των δαπανών της απέλασης και των εξόδων
διατροφής, το ποσό που υπολείπεται καταβάλλεται από
το Δημόσιο (Ειδικός Φορέας 07−210) και καταλογίζεται
στον αλλοδαπό ή τον εργοδότη του σύμφωνα με τις
παρ. 1 και 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005, με πράξη
που συντάσσεται από την Υπηρεσία που είναι αρμόδια
για την εκτέλεση της απέλασης κατά το υπόδειγμα Ι
ή ΙΙ του άρθρου 8 αντιστοίχως. Η πράξη αποστέλλεται
στη Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας ή διαμονής του υπο−
χρέου αλλοδαπού ή εργοδότη και συνιστά νόμιμο τίτλο
είσπραξης κατά το ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων». Η πράξη καταλογισμού αποστέλ−
λεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου το ποσό αυτής
να βεβαιωθεί ως δημόσιο έσοδο, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.δ. 356/
1974 (ΚΕΔΕ) και του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄− 6).
3. Οι αποδείξεις αγοράς εισιτηρίων, η βεβαίωση της
παρ. 2 του άρθρου 5 για το χρονικό διάστημα κράτησης
του αλλοδαπού σε αστυνομική υπηρεσία, οι εκθέσεις
παράδοσης, αφαίρεσης και απόδοσης που προβλέπο−
νται στην παρούσα απόφαση, καθώς και το αντίγραφο
του αποδεικτικού είσπραξης της οικείας Δ.Ο.Υ. παρα−
μένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας που εκτέλεσε την
απέλαση.
4. Σε περίπτωση που η είσοδος του αλλοδαπού στη
Χώρα έχει επιτραπεί με εγγυητική επιστολή τρίτου
προσώπου, το ποσό της εγγύησης που κατατέθηκε
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταπίπτει
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 80 του ν. 3386/2005, ύστερα από σχετικό
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών/Α.Ε.Α. Η Διεύθυν−
ση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση
Οικονομικών/Α.Ε.Α. για την κατάθεση της εγγυητικής
επιστολής και για την απέλαση του αλλοδαπού υπέρ
του οποίου κατατέθηκε η εγγύηση.
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΄Αρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η υπ’
αριθμ. 4803/13/7−α΄ από 18.6.1991 απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Β΄− 407) και
η υπ’ αριθμ. 137954 από 12.10.2000 απόφαση των Υπουργών
Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Β΄−1255).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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