
Ν. 1975/1991
Είσοδος – έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, 

διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 184, τ. Α΄)

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2452/1996
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες δια-

τάξεις
(ΦΕΚ 283, τ. Α΄)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή : 

 ......................................................................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Αναγνώριση και περίθαλψη προσφύγων
Άρθρο 24.- 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 

Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του  πα-
ρόντος νόμου καθορίζονται : 

α. Η διαδικασία (κανονική και ταχύρυθμη) εξέτασης αίτησης αλλοδαπού για την αναγνώρι-
σή  του ως πρόσφυγα και την παροχή ασύλου, ανάκλησης της αναγνώρισης, ως και απέλασης 
πρόσφυγα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Γενεύης της 28.7.1951, που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 3989/1959, (ΦΕΚ 209, τ. Α΄) και στο Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31.1.1967, που 
κυρώθηκε με τον Α.Ν. 389/1968 (ΦΕΚ 125, τ. Α΄).

β. Ο τρόπος συνεργασίας και ενημέρωσης της Ύπατης Αρμοστείας Προσφύγων του Ο.Η.Ε., 
στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 35 και 36 της Σύμβασης της Γενεύ-
ης του 1951.

γ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης της εισόδου και παραμονής των προστατευο-
μένων μελών της οικογένειας αναγνωρισμένου πρόσφυγα, στα πλαίσια της οικογενειακής ενότη-
τας.

δ. Ο τύπος και το περιεχόμενο του ταξιδιωτικού εγγράφου, που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 11 και 13 της Σύμβασης του Δουβλίνου της 15ης Ιουνίου 1990 « Περί καθορισμού του 
Κράτους μέλους, το οποίος είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σ’ 
ένα από τα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», που Κυρώθηκε με το Ν. 1996/1991 ( ΦΕΚ 196, 
τ. Α΄).

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και 
Πρόνοιας, και  Δημόσιας Τάξης, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος νόμου, καθορίζονται : 

α. Η ίδρυση, διοικητική υπαγωγή, στελέχωση και λειτουργία Κέντρων Προσωρινής Διαμο-
νής των αιτούντων να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αλλοδαπών.

β. Η διοικητική υπαγωγή, στελέχωση και λειτουργία του υφιστάμενου στο Λαύριο Αττικής 
Κέντρου Προσφύγων. Η λειτουργία του Κέντρου Λαυρίου, καθώς και νέων Κέντρων δύναται να 
ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας σε εποπτευόμενα από του Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέματα προσφύγων, τα οποία θα ανα-
λαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας με ίδιο προσωπικό.

γ. Οι προϋποθέσεις και  η διαδικασία παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής και κοινωνικής συνδρομής σε άτομα, που έχουν 
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αναγνωρισθεί  από  την  αρμόδια  Ελληνική  Αρχή  ως  πρόσφυγες  ή  έχουν  υποβάλει  αίτηση  για 
αναγνώριση ή τους έχει επιτραπεί η προσωρινή διαμονή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25 
του παρόντος νόμου, προς αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών καταστάσεων ανάγκης.

3. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και  Πρόνοιας και  Δημόσιας Τάξης καθορίζεται  ο 
τρόπος εισαγωγής και ο χρόνος παραμονής στα κέντρα της προηγούμενης παραγράφου των αλ-
λοδαπών που ζητούν να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες, καθώς και άλλο συναφές θέμα.

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημο-
σίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται : 

α. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για την 
επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωριζόμενων ως προσφύγων από τις Αρχές της Χώρας 
μας.

β. Οι όροι με τους οποίους δύνανται να απασχοληθούν προσωρινά για κάλυψη άμεσων βιο-
τικών αναγκών, οι κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του παρόντος αιτούμενοι την αναγνώρισή τους ως 
πρόσφυγες αλλοδαποί κατά το στάδιο της εξέτασης της σχετικής αίτησης, καθώς και οι κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 4 του ιδίου άρθρου προσωρινά διαμένοντες αλλοδαποί.

5. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, βαρύνουν τον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Διαδικασία αναγνώρισης προσφύγων
Άρθρο  25.-  1. Με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  της  Σύμβασης  του  Δουβλίνου  της 

15.8.1990, που κυρώθηκε με το Ν. 1996/1991 ( ΦΕΚ 196, τ. Α΄), καθώς και άλλων διεθνών δε-
σμεύσεων της Χώρας, ο αλλοδαπός που βρίσκεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο στο Ελληνικό έδαφος, 
αναγνωρίζεται  ύστερα από αίτησή του ως πρόσφυγας και του παρέχεται άσυλο, εφόσον στο 
πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Σύμβασης 
της Γενεύης « περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 209, τ. 
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το από 31.1.1967 Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (Α.Ν. 389/1968, 
ΦΕΚ 125, τ. Α΄).

2. Κατά προτεραιότητα και με ταχύρρυθμη διαδικασία εξετάζεται κατ’ ουσία αίτηση ασύλου 
που : 

α. Είναι προδήλως αβάσιμη, οι δε περί διώξεων ισχυρισμοί του αιτούντος είναι σαφώς ανυ-
πόστατοι, δόλιοι και καταχρηστικοί των διαδικασιών του ασύλου,

β. Ο αιτών προέρχεται από τρίτη ασφαλή χώρα υποδοχής, στο έδαφος της οποίας δεν κιν-
δυνεύει  να  διωχθεί  για  κάποιον  από  τους  προβλεπόμενους  στην  προαναφερόμενη  Σύμβαση 
λόγους, ούτε να επαναπροωθηθεί στη χώρα υπηκοότητάς του ή συνήθους διαμονής του.

3. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εξετάζεται και η 
αίτηση ασύλου που υποβάλλεται από αλλοδαπό κατά την άφιξή του σε σημείο εισόδου λιμένος ή 
αερολιμένος. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών παραμένει στη ζώνη αναμονής καθ’ όλο το χρόνο 
εξέτασης της αιτήσεώς του, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες. Ως 
ζώνη αναμονής θεωρείται ο χώρος που εκτείνεται από το σημείο επιβίβασης και αποβίβασης, 
μέχρι το σημείο του διαβατηριακού ελέγχου. Στην εν λόγω ζώνη επιτρέπεται η πρόσβαση της 
Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.

Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης ή Δημόσιας Τάξης και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να καθορίζεται αντίστοιχα εντός λιμένων ή αερολιμένων 
και άλλος κατάλληλος χώρος για τη φιλοξενία των αιτουμένων άσυλο. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Δημόσιας Τάξης δύναται να καθορίζονται ως χώροι φιλοξενίας των αιτουμένων άσυλο και 
άλλοι κατάλληλοι χώροι που βρίσκονται εκτός λιμένων ή αερολιμένων.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ιδίως για ανθρωπιστι-
κούς λόγους, να εγκρίνει την προσωρινή διαμονή αλλοδαπού, του οποίου έχει απορριφθεί αίτηση 
για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η αναχώρησή του από τη 
Χώρα.
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5. Η διαμονή αλλοδαπού, κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης για την αναγνώρισή του ως 
πρόσφυγα, καθώς και η διαμονή που εγκρίνεται μετά την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης, 
είναι  προσωρινές  και  διέπονται  από  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  με 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών, Υγείας 
και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται το ειδικό 
καθεστώς προσωρινής προστασίας συγκεκριμένης κατηγορίας αλλοδαπών που καταφεύγουν στο 
Ελληνικό έδαφος  για λόγους ανωτέρας βίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και η 
διαδικασία υποδοχής  των εν λόγω ατόμων, ως και παροχής σ’ αυτά ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης ή άλλης βοήθειας προς κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών τους.
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