Π. Δ. 61/1999
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού,
έγκριση εισόδου των μελών της οικογένειάς του και τρόπος συνεργασίας με τον εκπρόσωπο της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
(ΦΕΚ 63, τ. Α΄)
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 1975/1991 (Α΄184), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2452/1996 (Α΄ - 283).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν.
2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄- 247).
4. Την 1107147/1239/006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/7-10-1996) απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους
Υφυπουργούς Οικονομικών».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.200.000 δραχμών περίπου για το έτος 1998, 7.000.000
δραχμών περίπου για το έτος 1999 και καθένα από τα επόμενα έτη. ΟΙ ανωτέρω δαπάνες για μεν
το έτος 1998 θα καλυφθούν από τις αντίστοιχες πιστώσεις των ΚΑΕ 0823, 0824, 0871 και 1111
του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» για δε το έτος 1999 και καθένα από τα επόμενα έτη από τις σχετικές πιστώσεις που θα εγγράφονται στους αντίστοιχους
ΚΑΕ των κατ’ έτος προϋπολογισμών εξόδων Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
6. Την 67/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού των Οικονομικών,
αποφασίζουμε :
Υποβολή αιτήματος ασύλου
Άρθρο 1.- 1. Αλλοδαπός ο οποίος δηλώνει προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής στα σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητεί άσυλο
στη χώρα μας ή με οποιονδήποτε τρόπο ζητεί να μην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης
λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων, θεωρείται
ως αιτών άσυλο σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης 1951 (Ν.Δ. 3989/1959 – ΦΕΚ Α΄ 201/26.9.1959), όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης 1967 (Α.Ν. 389/1968 –
ΦΕΚ Α΄- 125/4.6.1968) και μέχρι την οριστική κρίση του αιτήματός του δεν επιτρέπεται η καθ’
οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσή του από τη χώρα.
Επίσης ως αιτών άσυλο θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος εισέρχεται στη χώρα μας,
κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης του Δουβλίνου της 15-6-1990, που κυρώθηκε με το Ν. 1996/1991 –
ΦΕΚ Α΄ 196/16.12.1991).
2. Αν το αίτημα ασύλου υποβληθεί σε μη αστυνομική αρχή, αυτή υποχρεούται να ειδοποιήσεις αμέσως την κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος αρμόδια αστυνομική αρχή με
τον προσφορότερο τρόπο και να παραπέμψει σ’ αυτήν τον αιτούντα με τη σχετική αλληλογραφία.
3. Το αίτημα παροχής ασύλου υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αλλοδαπό, περιλαμβάνει δε και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται μαζί του. (Το δεύτερο
εδάφιο καταργήθηκε με το Π.Δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.1.2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις
για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη» ΦΕΚ 251, τ. Α΄)
4. (Καταργήθηκε με το Π.Δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.1.2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη» ΦΕΚ 251, τ. Α΄)
5. Ο αιτών άσυλο υποβάλλει σχετική αίτηση στις κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος αρμόδιες για την εξέταση του αιτήματος Υπηρεσίες. Με την αίτηση συνυποβάλλονται
και τα κατεχόμενα απ’ αυτόν ταξιδιωτικά έγγραφα και στοιχεία που πιστοποιούν ιδίως την ταυ1

τότητα του ίδιου και των ως άνω προστατευομένων μελών της οικογενείας του, τη χώρα προέλευσης και τον τόπο καταγωγής του, καθώς και την οικογενειακή του κατάσταση. Η αναγνώριση της ιδιότητας του πρόσφυγα δεν προϋποθέτει απαραιτήτως την υποβολή τυπικών αποδεικτικών στοιχείων.
6. (Καταργήθηκε με το Π.Δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.1.2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη» ΦΕΚ 251, τ. Α΄).
7. Ο αιτών άσυλο δικαιούται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από το αίτημά του ενώπιον
οποιασδήποτε, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος, Αρχής.
Προς πιστοποίηση του γεγονότος αυτού συντάσσεται σχετική έκθεση. Μετά την υποβολή της αίτησης ασύλου αλλοδαπού ή την σύνταξη της έκθεσης παραίτησης από το αίτημα, το Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης ενημερώνει σχετικά εντός πενθημέρου τον Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη χώρα μας.
Εξέταση αιτημάτων ασύλου – Ενέργειες υπηρεσιών
Άρθρο 2.- 1. (Οι παράγραφοι 1 έως 12 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν με το Π.Δ.
90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (ΦΕΚ 138, τ. Α΄).
7. (Καταργήθηκε με το Π.Δ. 220/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.1.2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη» ΦΕΚ 251, τ. Α΄).
13.Ο αλλοδαπός που κατέχει εν ισχύι δελτίο αιτήσαντος άσυλο δύναται να επωφεληθεί των
μέτρων υποδοχής που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφ. γ΄ της παρ. 2 και του εδαφ. β΄
της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1975/1991, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2452/1996, καθώς
και των μέτρων πρόσβασης στη βασική εκπαίδευση των ανηλίκων τέκνων του.
Κανονική διαδικασία εξέτασης αιτήσεως
Άρθρο 3.- 1. (Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν με το Π.Δ. 90/2008
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου
της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες
τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (ΦΕΚ 138, τ. Α΄).
6.Η ανωτέρω επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου, η οποία κοινοποιείται στα
μέλη αυτής πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση, προκειμένου να λάβουν γνώση
των στοιχείων της υπόθεσης, σε κατάλληλο χώρο που διατίθεται από το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης. Στην επιτροπή εξασφαλίζεται γραμματειακή και μεταφραστική υποστήριξη από ανάλογο
αριθμό αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αποκλειστικά
απασχολουμένων για το σκοπό αυτό.
7.Η επιτροπή καλεί τον προσφεύγοντα, ο οποίος ενημερώνεται έγκαιρα για τον τόπο και
την ημερομηνία εξετάσεως της προσφυγής του, καθώς και το δικαίωμά του, να παραστεί αυτοπροσώπως ή μετά του συνηγόρου 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.
8. (Οι παράγραφοι 8 έως 10 του άρθρου αυτού καταργήθηκαν με το Π.Δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης
Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα
κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (ΦΕΚ 138, τ. Α΄).
Ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήσεως
Άρθρο 4.- (Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καταργήθηκαν με το Π.Δ. 90/2008 «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (ΦΕΚ 138, τ. Α΄).
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Επανεξέταση αιτήματος ασύλου
Άρθρο 5.- (Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καταργήθηκαν με το Π.Δ. 90/2008 «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (ΦΕΚ 138, τ. Α΄).
Ανάκληση της απόφασης αναγνώρισης πρόσφυγα
Άρθρο 6.- (Καταργήθηκε με το Π.Δ. 96/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των
απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους
λόγους» ΦΕΚ 152, τ. Α΄ και με το Π.Δ. 90/2008 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (ΦΕΚ 138, τ. Α΄)).
Οικογενειακή συνένωση πρόσφυγα
Άρθρο 7.- Καταργήθηκε με το Π.Δ. 167/2008 «Συμπλήρωση Π.Δ. 131/2006 «Εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα
οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ 223, τ. Α΄).
Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους
Άρθρο 8.- 1. Αλλοδαπός, του οποίου έχει απορριφθεί οριστικά η αίτηση για αναγνώριση
της προσφυγικής ιδιότητας, πλην όμως του έχει εγκριθεί για ανθρωπιστικούς ιδίως λόγους η
προσωρινή παραμονή στη χώρα μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.
1975/1991 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 2 του Ν. 2452/1996, εφοδιάζεται από την κατά
τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή, ατελώς, με ειδικό δελτίο παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
ετήσιας διάρκειας. Παρόμοιο δελτίο χορηγείται και στα μέλη της οικογένειάς του. Ο κάτοχος του
δελτίου αυτού οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την ημερομηνία της λήξης
της ισχύος του, εκτός και αν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβάλει στην καθ’ ύλην αρμόδια Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του, αίτηση για
ισόχρονη παράταση της ισχύος του, επί της οποίας αποφαίνεται ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
2. Για την έγκριση παραμονής αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς λόγους λαμβάνονται υπόψη
ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή
μέλους της οικογένειάς του, διεθνής αποκλεισμό της χώρας του, εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες από μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων) ή η συνδρομή στο πρόσωπο του
ενδιαφερόμενου της ρήτρας μη επαναπροώθησης (non refoulement) του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Ρώμης του 1950 περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου [Ν.Δ.
53/1974 (Α΄ - 256)] ή του αντίστοιχου άρθρου της Σύμβασης της Ν. Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου
1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (Ν. 1782/1988).
3. Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους αλλοδαπούς που εφοδιάζονται με το ειδικό δελτίο παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Κατάργηση διατάξεων
Άρθρο 9.- Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του
Π.Δ. 83/1993 (Α΄ - 36).
Έναρξη ισχύος
Άρθρο 10.- Η ισχύος του διατάγματος αυτού αρχίζει μετά από εξήντα (60) ημέρες από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια3

τάγματος.
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