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Αθήνα, 12/4/2021 
                                          Αρ. Πρωτ: 3716 
 
 
 

 

 Θέμα: Διευκρινίσεις – ορισμός διαδικασίας σχετικά με την παροχή γνώμης περί συνδρομής ή μη 

συνδρομής λόγων αποκλεισμού, την ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας του αρ. 91 

ν.4636/2019, καθώς και την ανανέωση των αδειών διαμονής του αρ. 24 ν.4636/2019, μετά τη θέση 

σε ισχύ του ΠΔ 106/2020.  

 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

1. Του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169), ιδίως των άρθρων 

11, 14, 16, 19, 24, 63 και 91 αυτού. 

2. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), ιδίως των άρθρων 

20, 41, 43 και 44 αυτού. 

3. Του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλε διατάξεις», ι-

δίως του άρθρου 20 αυτού.  

4. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255) ιδίως των 

άρθρων 29 και 31 αυτού. 

5. Την με αριθμό 13428/2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 4812) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινό-

μενου Οργάνου και Διατάκτη.» 

6. το γεγονός ότι το εξουσιοδοτικό έρεισμα που παρέχει η διάταξη του άρθρου 20 του ν. 

4622/2019, επιτρέπει με τις διατάξεις των Οργανισμών των Υπουργείων να μεταφέρονται αρ-

μοδιότητες σε άλλες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες του Υπουργείου. 
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7. Την ανάγκη παροχής διευκρινήσεων για τις αρμοδιότητες και την άσκηση αυτών, από τις νέες 

υπηρεσιακές μονάδες που συστάθηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου με τον νέο Οργανισμό του Υ-

πουργείου. 

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται επί των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ανακλήσεων και Αποκλει-

σμού, της Διεύθυνσης Επιστροφών και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου για τα ζητήματα που ανα-

φέρονται στο θέμα της παρούσας, θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: 

Α. 

Σύμφωνα με το αρ. 31 παρ. 3 γ(ε’) Π.Δ.106/2020 το Τμήμα Ανακλήσεων και Αποκλεισμού της Διεύθυν-

σης Επιστροφών και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου είναι αρμόδιο για «την παροχή, σε συνεργα-

σία με το Τμήμα νομικών ζητημάτων χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας της Δι-

εύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής, γνώμης περί συνδρομής ή μη συνδρομής λόγων 

αποκλεισμού σε αιτούντες διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 17 του ν. 4636/2019, 

κατόπιν τεκμηριωμένου ερωτήματος των χειριστών των αρμοδίων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, 

των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου και των Κινητών Κλιμακίων Ασύλου». 

Αναφορικά με τη σχετική ακολουθούμενη διαδικασία ορίζεται ότι η γνώμη ζητείται με τεκμη-

ριωμένο ερώτημα που περιέχει: 

 1. την αναλυτική καταγραφή των ισχυρισμών,  

2. τις επιλεχθείσες πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής (C.O.I.),  

3. την κρίση επί των ισχυρισμών,  

4. την υπαγωγή σε καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας,  

5. το πλήρες σκεπτικό και συμπέρασμα επί του ζητήματος της συνδρομής ή μη των λόγων απο-

κλεισμού στη συγκεκριμένη υπόθεση ασύλου (θα επισυνάπτεται το σχέδιο της απόφασης). 

Το ερώτημα αποστέλλεται στο Υπηρεσιακό email του Τμήματος Ανακλήσεων και Αποκλεισμού : 

as.dpt.wdexcl@migration.gov.gr, από το οποίο και θα λαμβάνεται η σχετική απάντηση (γνώμη), κατό-

πιν συνεργασίας -εφόσον απαιτείται- με το Τμήμα νομικών ζητημάτων χορήγησης ασύλου ή άλλων 

μορφών διεθνούς προστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής.  

Μνεία του ερωτήματος θα γίνεται στο πεδίο «Σημειώσεις» του ηλεκτρονικού συστήματος της 

Υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΚΥΟΝΗ» (π.χ. υπό τη μορφή «Με ημερομηνία ….απεστάλη ερώτημα περί 

συνδρομής ή μη λόγων Αποκλεισμού στο Τμήμα Ανακλήσεων και Αποκλεισμού της Διεύθυνσης Επι-

στροφών και Ανακλήσεων»).  

Η γνώμη, η οποία πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη,  αποστέλλεται στον 

αρμόδιο χειριστή κοινοποιούμενη στον Προϊστάμενο του οικείου ΠΓΑ/ΑΚΑ, αναρτάται στο ηλεκτρονικό 

σύστημα της Υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΚΥΟΝΗ» στο πεδίο «Αποφάσεις-Λοιπές Ενέργειες»  με μέριμνα 

mailto:as.dpt.wdexcl@migration.gov.gr
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του Τμήματος Ανακλήσεων και Αποκλεισμού και μνημονεύεται στο Προοίμιο της απόφασης. Επισημαί-

νεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής ή μερικής αποδοχής της γνώμης, ο χειριστής οφείλει να αιτιολο-

γήσει με σαφήνεια, ειδικά και επαρκώς, την όποια διαφοροποίηση. 

Β. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 31 παρ. 3 γ(στ’) Π.Δ.106/2020, το Τμήμα Ανακλήσεων και Αποκλεισμού 

της Διεύθυνσης Επιστροφών και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου είναι αρμόδιο για «την ανάκληση 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον προκύπτουν νέα δεδομένα κατά την έννοια των άρθρων 11 

και 16 του ν. 4636/2019, και την έκδοση σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 14, 19 και 91 του 

ν. 4636/2019, με αρμοδιότητα το σύνολο της επικράτειας». 

Από τη συνδυαστική ερμηνεία των παρατιθέμενων ανωτέρω διατάξεων, καθίσταται σαφές, ότι 

η αρμοδιότητα για την έκδοση αποφάσεων σε περιπτώσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστα-

σίας κατά τα αρ. 11, 16, 14, 19 ν. 4636/2019, ανήκει πλέον στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανακλή-

σεων και Αποκλεισμού της Διεύθυνσης Επιστροφών και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Επιση-

μαίνεται ότι η σχετική διαδικασία που περιγράφεται στο αρ. 91 ν.4636/2019 καθώς και στις από 

12/2019 «Οδηγίες για τη διεκπεραίωση της Διαδικασίας ασύλου» παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται 

σε όλα τα υπόλοιπα επί μέρους στάδια της, ως έχει.  

Η κατ΄ άρθρο 91 παρ. 1 ν.4636/2019 εισήγηση υπαλλήλου (χειριστή), η οποία αποστέλλεται 

στο Υπηρεσιακό email του Τμήματος Ανακλήσεων και Αποκλεισμού (βλ. ανωτέρω), αναρτάται στο ηλε-

κτρονικό σύστημα της Υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΚΥΟΝΗ» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Αποφάσεις-

Λοιπές Ενέργειες» με μέριμνα του αρμόδιου ΠΓΑ/ΑΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι αυτή 

μπορεί να αναπέμπεται εκ νέου στον αρμόδιο χειριστή, προς συμπλήρωση, εάν προκύπτει σχετική α-

νάγκη.  

Σε περίπτωση που το αρμόδιο ΠΓΑ/ΑΚΑ λάβει πληροφόρηση σχετικά με την συνδρομή λόγων 

ανάκλησης (για παράδειγμα από την Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ή άλλη Αρχή της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ως αυτοί οι λόγοι ορίζονται περιοριστικά στα άρθρα 14 και 19 του ν. 

4636/2019), πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Τμήμα Ανακλήσεων και Αποκλεισμού με αποστολή μη-

νύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σχετική μνεία θα γίνεται και στο πεδίο «Σημειώσεις» του ηλε-

κτρονικού συστήματος της Υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΚΥΟΝΗ» (π.χ. υπό τη μορφή «Με ημερομηνία 

….απεστάλη ενημέρωση στο Τμήμα Ανακλήσεων και Αποκλεισμού της Διεύθυνσης Επιστροφών και Α-

νακλήσεων, για την τυχόν εκκίνηση της διαδικασίας ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας»). 

Η απόφαση ανάκλησης αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛ-

ΚΥΟΝΗ» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Αποφάσεις-Λοιπές Ενέργειες» με μέριμνα του Τμήματος Ανα-
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κλήσεων και Αποκλεισμού, το οποίο αποστέλλει σχετική ενημέρωση στον Προϊστάμενο του αρμόδιου 

ΠΓΑ/ΑΚΑ για τις περαιτέρω ενέργειες κατά τα ισχύοντα από τις κείμενες διατάξεις.  

Γ. 

Σύμφωνα με το αρ. 31 παρ. 3 γ(ζ’) το Τμήμα ανακλήσεων και αποκλεισμού της Διεύθυνσης Επιστροφών 

και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου είναι αρμόδιο για «την παροχή, σε συνεργασία με το Τμήμα 

νομικών ζητημάτων χορήγησης ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας της Διεύθυνσης Νομικής 

Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής, σύμφωνης γνώμης, περί συνδρομής ή μη στο πρόσωπο των δικαι-

ούχων διεθνούς προστασίας λόγων ανάκλησης ή παύσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 

κατόπιν τεκμηριωμένου ερωτήματος των χειριστών των αρμοδίων Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτε-

λών Κλιμακίων Ασύλου για την ανανέωση αδειών διαμονής του άρθρου 24 του ν. 4636/2019.» 

Εκ της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι, η αρμοδιότητα του Τμήματος Ανακλήσεων και Απο-

κλεισμού για χορήγηση σύμφωνης γνώμης, αφορά σε περιπτώσεις όπου κατά το στάδιο ανανέωσης 

των αδειών διαμονής του άρθρου 24 ν. 4636/2019, εγείρεται ζήτημα ύπαρξης λόγων ανάκλησης καθε-

στώτος διεθνούς προστασίας, και όταν οι λόγοι αυτοί (δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 24 ν. 4636/2019), συνεπάγονται την μη χορήγηση ή την μη ανανέωση της 

Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ).  

Αναφορικά με τη σχετική ακολουθούμενη διαδικασία, ορίζεται ότι το ΑΚΑ Δικαιούχων Διεθνούς 

Προστασίας, αρμόδιο κατ’ αρ. 29 παρ. 2 περ. η’ ΠΔ 106/2020 για την ανανέωση των αδειών διαμονής 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας, υποβάλλει στο ως άνω Τμήμα Ανακλήσεων και Αποκλεισμού τεκμη-

ριωμένο ερώτημα που περιέχει συνοπτική καταγραφή των διαφαινόμενων λόγων ανάκλησης κατά τα 

ανωτέρω. Απέχει δε από την έκδοση απόφασης ανανέωσης της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) 

μέχρι τη λήψη της σύμφωνης γνώμης, που χορηγείται από το Τμήμα Ανακλήσεων κατόπιν συνεργασίας 

του, εφόσον απαιτείται, με το Τμήμα Νομικών Ζητημάτων Χορήγησης Ασύλου ή Άλλων Μορφών Διε-

θνούς Προστασίας της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής.  

Σε περίπτωση χορήγησης σύμφωνης γνώμης, το ΑΚΑ Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας οφείλει 

να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης ανανέωσης, εφόσον συντρέχουν, οι λοιπές, κατά το νόμο, 

προϋποθέσεις.  

Σε περίπτωση μη χορήγησης σύμφωνης γνώμης, το ΑΚΑ Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας ο-

φείλει να μην εκδώσει την απόφαση ανανέωσης, ενημερώνοντας σχετικά το κατά τόπο αρμόδιο 

ΠΓΑ/ΑΚΑ προκειμένου αυτό να εκκινήσει την κατ’ αρ. 91 ν.4636/2019 διαδικασία ανάκλησης του καθε-

στώτος διεθνούς προστασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Σε κάθε περίπτωση, τόσο η χορηγηθείσα σύμφωνη γνώμη όσο και η απόφαση μη χορήγησης 

σύμφωνης γνώμης, - αμφότερες, εκτός από έγγραφες, πρέπει να είναι αιτιολογημένες και επίκαιρες - 
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αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα της Υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΚΥΟΝΗ» και συγκεκριμένα στο 

πεδίο «Αποφάσεις-Λοιπές Ενέργειες» με μέριμνα του Τμήματος Ανακλήσεων και Αποκλεισμού. 

 

                                                                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                             

                         ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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