
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60ddbb468d6b48109ad16e04 στις 07/07/21 13:36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αγ. Ι. Ρέντης, 7/7/2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ Α.Π. 112808
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/νση: Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης 
Πληροφορίες: Κακοσίμου Βασιλική
E-mail: v.kakosimou@migration.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή σε Περιφερειακά Γραφεία και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου της 
ενδοχώρας μεταγενέστερων αιτήσεων από πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, των 
οποίων προηγούμενη αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας έχει εξεταστεί με τη 
διαδικασία του άρθρου 90 του ν. 4636/2019 (Α΄169) και έχει απορριφθεί τελεσίδικα ως 
απαράδεκτη κατ’  άρθρο 84 παρ. 1 περ. (δ).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α.  Του ν. 4636/2019 «Περί διεθνούς Προστασίας και άλλες Διατάξεις» (Α’ 169)  και ιδίως 

των άρθρων 84, 86, 89, 90 και 104 αυτού.
β. Του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 
"σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις» (Α΄7) και ιδίως των 
άρθρων 18, 21 και 22 αυτού.
2. Την υπ’ αριθμ. 42799/2021 κοινή  απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Καθορισμός τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς 
και κατάρτιση εθνικού καταλόγου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4636/2019 (Α’ 
169)» (Β΄2425).
3. Την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης — Τουρκίας  «Για την επανεισδοχή  των 
παράτυπων μεταναστών που φθάνουν στα ελληνικά νησιά μέσω Τουρκίας» που τέθηκε σε 
ισχύ την 20ή Μαρτίου 2016
4. Το γεγονός ότι παρατηρείται συστηματική παραβίαση, εκ μέρους των αιτούντων διεθνή 
προστασία, του όρου της οικειοθελούς αναχώρησης στις αποφάσεις επιστροφής που 
ενσωματώνονται στις τελεσίδικες απορριπτικές αποφάσεις περί χορήγησης διεθνούς 
προστασίας.   
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Θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Μεταγενέστερες αιτήσεις που υποβάλλονται στην ενδοχώρα από πολίτες τρίτων χωρών ή 
ανιθαγενείς, των οποίων προηγούμενη αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας έχει 
εξεταστεί με τη διαδικασία του άρθρου 90 ν. 4636/2019 (Α΄169) και έχει απορριφθεί ως 
απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 1 περ. δ΄ ν. 4636/2019, με απόφαση β’ βαθμού 
διοικητικής εξέτασης, στην οποία ενσωματώνεται απόφαση επιστροφής κατ’ εφαρμογή του  
άρθρου 104 ν. 4636/2019 και των άρθρων 21, 22 ν. 3907/2011 (Α’ 7), εξετάζονται από τις 
αρμόδιες  αρχές παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 ν. 4636/2019, σε 
συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου της προγενέστερης αίτησης, κατ’ αρχάς σε 
προκαταρκτικό στάδιο, κατά το οποίο ερευνάται εάν έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί 
από τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία (παρ.2 του άρθρου 89). 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της επίκλησης ή μη νέων ουσιωδών 
στοιχείων από τον αιτούντα, στη μεταγενέστερη αίτηση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 89,  εξετάζονται σε συνδυασμό και σε συνάρτηση με το αίτημα και τα στοιχεία του 
φακέλου της προγενέστερης αίτησης και εάν αυτά δύνανται να επηρεάσουν ή όχι την 
απόρριψη της προγενέστερης αίτησης περί διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτης. 

Η τυχόν εκδοθησόμενη απόφαση περί του απαραδέκτου της μεταγενέστερης αίτησης 
εκδίδεται σύμφωνα με  όσα ορίζονται στο άρθρο 86 παρ. 1, 2 και 5 του ν. 4636/2019, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 18 του ν. 3907/2011, στο οποίο προβλέπεται ότι ως «επιστροφή» 
νοείται η διαδικασία επανόδου υπηκόου τρίτης χώρας είτε με οικειοθελή συμμόρφωση 
του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά στη χώρα καταγωγής του ή  σε χώρα 
διέλευσης, σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς συμφωνίες Επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις. 

Συγκεκριμένα, για όσους αιτούντες εισέρχονται από την Τουρκία, η επίκληση νέων 
ουσιωδών στοιχείων δέον όπως αφορά αποκλειστικά και μόνο στην, κατά το νόμο και την 
Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, κρίση επί της αρχικής αίτησης σχετικά με το εάν η Τουρκία – 
ως χώρα διέλευσης του συγκεκριμένου αιτούντος – αποτελεί ή όχι γι΄ αυτόν ασφαλή 
τρίτη χώρα σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Εφόσον δεν προκύπτουν νέα ουσιώδη στοιχεία κατά τα ανωτέρω, η μεταγενέστερη 
αίτηση απορρίπτεται από τις αρμόδιες αρχές εξέτασης ως απαράδεκτη, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 89 του ν.4636/2019. 

Τονίζεται ότι, κατά την εξέταση του μεταγενέστερου αιτήματος, οι αρμόδιες αρχές 
παραλαβής, εφόσον διαπιστώσουν ότι τυχόν ταχθείσα προθεσμία οικειοθελούς 
αναχώρησης  με την τελεσίδικη απορριπτική απόφαση επί του προγενέστερου αιτήματος 
έχει εκπνεύσει, ενημερώνουν αμελλητί τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου οι 
τελευταίες να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής 
(άρθρο 23 παρ. 1β του ν. 3907/2011) μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της 
μεταγενέστερης αίτησης.

                                                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                           ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

                                                                                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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Πίνακας Αποδεκτών:

• Διεύθυνση Υποστήριξης/Υπηρεσία Ασύλου
• Διεύθυνση Αττικής/Υπηρεσία Ασύλου
• Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών/Υπηρεσία Ασύλου
• Διεύθυνση Νήσων Αιγαίου/Υπηρεσία Ασύλου
• Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων/Υπηρεσία Ασύλου
• Περιφερειακό Γραφείο Αττικής
• Περιφερειακό Γραφείο Πειραιά
• Περιφερειακό Γραφείο Αλίμου
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αμυγδαλέζας
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Νίκαιας
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ταχείας Εξέτασης
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ε.Α.Α.Δ.Π.Υ Πακιστάν
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Διεθνούς Προστασίας
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ε.Α.Δ.Π Ποινικών Κρατουμένων
• Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
• Περιφερειακό Γραφείο Θράκης
• Περιφερειακό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ξάνθης
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ε.Α.Δ.Π.Υ Αλβανίας –Γεωργίας
• Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου
• Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ιωαννίνων
• Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου
• Περιφερειακό Γραφείο Ρόδου
• Περιφερειακό Γραφείο Σάμου
• Περιφερειακό Γραφείο Λέρου
• Περιφερειακό Γραφείο Χίου
• Περιφερειακό Γραφείο Κω

Κοινοποίηση Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:

• Γραφείο κ. Υπουργού
• Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής
• Αρχή Προσφυγών
• Γραφείο κ. Διοικητή Υπηρεσίας Ασύλου
• Γραφείο κ. Υποδιοικητή Υπηρεσίας Ασύλου
• Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Υπηρεσίας Υποδοχής και Ασύλου
• Γραφείο κ. Διοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
• Γραφείο κ. Υποδιοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
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