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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA Άγ. Ιωάννης Ρέντης,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ 24 Νοεμβρίου 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Προς:
Όλες τις Διευθύνσεις της 
Υπηρεσίας Ασύλου

Πληροφορίες: Γεωργία Βλασσά 
Tηλ. 213 162 9137
E-mail: g.vlassa@migration.gov.gr    
Ταχ. Δ/νση: Λ. Θηβών 196-198
ΤΚ 18233, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 39, παρ. 1 του ν. 4636/2019 & άρθρου 46 Ν. 
4636/19»

Σε περίπτωση προσέλευσης στα ηπειρωτικά ΠΓΑ/ΑΚΑ της Υπηρεσίας Ασύλου παράτυπα 
εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν σε 
διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και επιθυμούν την κατάθεση αρχικού αιτήματος 
διεθνούς προστασίας, εφαρμόζεται το άρθρο 39, παρ. 1 του ν. 4636/2019, όπου ορίζεται: 

«Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών 
και οι ανιθαγενείς, που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα ή διαμένουν 
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την 
ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής. Τα πρόσωπα αυτά οδηγούνται άμεσα με 
ευθύνη των αστυνομικών ή λιμενικών αρχών που επιλαμβάνονται αρμοδίως, σε Κέντρο 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μέριμνα της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων αστυνομικών 
ή λιμενικών αρχών ή προκειμένου για την ταχεία και προσήκουσα μεταφορά προσώπων που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5 
του παρόντος άρθρου.»

Από τα ανωτέρω ηπειρωτικά ΠΓΑ/ΑΚΑ της Υπηρεσίας Ασύλου εξαιρείται το ΑΚΑ Φυλακίου, το 
οποίο παραλαμβάνει τις αιτήσεις των εισελθόντων στα χερσαία σύνορα, στο νομό Έβρου.

Στα ΚΥΤ νήσων, θα λαμβάνονται αιτήματα ασύλου αποκλειστικά από τους παράνομα 
εισελθόντες στα νησιά, από τα θαλάσσια σύνορα της χώρας.
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Κατά συνέπεια πρέπει να καλούνται οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την 
μεταγωγή του ΠτΧ σε κατάλληλο χώρο καταγραφής.

Κατόπιν της μεταγωγής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 4636/19.

Σε περίπτωση προσέλευσης στις υπηρεσίες ατόμου που δεν έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν 
σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, ο/η ενδιαφερόμενος/-η θα ενημερώνεται για την 
υποβολή αιτήματος σε καθορισμένα σημεία στα σημεία εισόδου της χώρας ή σε αρμόδιες 
προκαθορισμένες υπηρεσίες πρώτης υποδοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα.

                                                     Ο Γενικός Γραμματέας  Μεταναστευτικής Πολιτικής 

                                                                                                
                                                                            Πάτροκλος Γεωργιάδης

Κοινοποίηση

• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείου Υφυπουργού
• Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αιτούντων Άσυλο
• Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Ασυνόδευτων Ανηλίκων
• Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Εμπλεκομένων Φορέων
• Διοικητή Υπηρεσίας Ασύλου
• Υποδιοικητή Υπηρεσίας Ασύλου
• Διοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
• Υποδιοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ   24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

   

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με εφαρμογή του άρθρου 39, παρ. 1 του ν. 
4636/2019: 

 

1. Τα μεταγενέστερα αιτήματα διεθνούς προστασίας και οι καταγραφές προσθήκης 
μελών οικογενείας συνεχίζουν να πραγματοποιούνται όπως στην παρούσα φάση, δηλαδή στο 
σύνολο των Γραφείων της Υπηρεσίας. 

2. Η εφαρμογή Skype συνεχίζει να λαμβάνει χώρα ΜΟΝΟ για αιτούντες που επιθυμούν 
την υποβολή μεταγενέστερου αιτήματος.  

3. Τα ραντεβού πλήρους καταγραφής, τα οποία έχουν ήδη δοθεί μέσω Skype σε 
υπηκόους τρίτων χωρών, θα αντιμετωπίζονται ως εξής:  

Πριν την είσοδο στις εγκαταστάσεις των Γραφείων μας θα ελέγχεται το status και τα 
έγγραφα όσων έχουν προγραμματισμένο ραντεβού πλήρους καταγραφής. Σε περίπτωση 
προσέλευσης με σκοπό την κατάθεση μεταγενεστέρου αιτήματος, η είσοδος θα επιτρέπεται 
με σκοπό την ολοκλήρωση της καταγραφής. Σε περίπτωση προσέλευσης ατόμου που δεν 
έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, ο/η 
ενδιαφερόμενος/-η θα ενημερώνεται ότι δύναται να υποβάλει αίτημα καταγραφής, στο 
πλαίσιο της ενιαίας καταγραφής σε ειδικά καθορισμένα σημεία.

Τα υφιστάμενα κέντρα σε συνοριακά σημεία (Φυλάκιο, Ζερβού, ΒΙΑΛ, Μαυροβούνι, Λέρος, 
Κως) εξακολουθούν να λαμβάνουν τα αιτήματα ασύλου από τους παράνομα εισελθόντες στα 
αντίστοιχα συνοριακά σημεία.

Παρομοίως, και όσοι/-ες κάνουν χρήση της διαδικασίας αυτοκαταγραφής, θα εξυπηρετούνται 
μόνο εφόσον έχουν ταυτοποιηθεί κατά την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια από τις 
Αρμόδιες Αρχές. 

4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων στα ως άνω περιγραφέντα και 
άρνησης αποχώρησής τους από τις εγκαταστάσεις των Γραφείων, ο/η Προϊστάμενος/-η του 
Γραφείου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 προβαίνει σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών για 
τη μεταφορά των εν λόγω σε κατάλληλους χώρους καταγραφής. Θα υπάρξει σχετικά μέριμνα 
για ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. σε κεντρικό επίπεδο.

5. Η περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων εξαιρείται από τα ως άνω.
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6. Για την περίπτωση των διοικητικών κρατουμένων που έχουν συλληφθεί και 
κρατούνται σε ΤΑ, η διαδικασία παραμένει ως έχει σήμερα. Παρομοίως, η διαδικασία βαίνει 
αδιαφοροποίητη για τους ποινικούς κρατούμενους.

7. Η περίπτωση των Τούρκων υπηκόων δεν συνιστά εξαίρεση επί των νέων διαδικασιών.

 Ο Διοικητής 

  

 Μάριος Καλέας 


		2021-11-24T16:24:18+0200




