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ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήµατος πολιτικού ασύλου µέσω ΚΕΠ» 
 

Όπως είναι ήδη γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 τα ΚΕΠ 
παραλαµβάνουν και διεκπεραιώνουν αιτήµατα πολιτών για υποθέσεις οι οποίες έχουν 
ενταχθεί στα ΚΕΠ µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και 
του κατά περίπτωση καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού. 

Ωστόσο για τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών έχει καθιερωθεί η συµπλήρωση 
από τα ΚΕΠ της «λευκής αίτησης» για όσες διαδικασίες δεν έχουν ενταχθεί, στις 
αρµοδιότητες των ΚΕΠ σύµφωνα µε τις ανωτέρω ΚΥΑ. 

Με βάση τα ανωτέρω ορισµένα ΚΕΠ έχουν συµπληρώσει «λευκές αιτήσεις» µε αιτήµατα 
τα οποία αφορούν στη χορήγηση πολιτικού ασύλου από υπήκοο τρίτης χώρας ή 
ανιθαγενή. 

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ανωτέρω αιτήµατος σας γνωρίζουµε συναφώς τα ακόλουθα: 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π∆ 61/1999 το αίτηµα παροχής πολιτικού ασύλου 
υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αλλοδαπό, ο οποίος οφείλει να παραδίδει 
στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές για την παραλαβή και εξέταση του αιτήµατος 
του, τα τυχόν κατεχόµενα από αυτόν ταξιδιωτικά έγγραφα και στοιχεία που 
πιστοποιούν ιδίως την ταυτότητα του ιδίου. 

• Οι αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης ασύλου ενηµερώνουν τον 
αιτούντα, χορηγώντας σε αυτόν ενηµερωτικό έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί 
(άρθρο 3 του Π∆ 220/2007). Στο έντυπο αυτό περιέχονται, µεταξύ άλλων, 



πληροφορίες σχετικές µε τη διαδικασία, τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 
αιτούντος, καθώς και οι συνέπειες της µη συµµόρφωσής του µε τις υποχρεώσεις 
αυτές. 

• Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κανονισµού 2725/2000/ΕΚ, οι αρµόδιες αστυνοµικές 
υπηρεσίες για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων ασύλου είναι υπεύθυνες 
για τη δακτυλοσκόπηση των αιτούντων άσυλο και την υποβολή των δακτυλικών 
αποτυποµάτων στην Εθνική Μονάδα EURODAC. 

Με βάση τα παραπάνω, η παραλαβή αιτήµατος χορήγησης πολιτικού ασύλου από τα ΚΕΠ  µε 
τη διαδικασία της λευκής αίτησης δεδοµένου ότι δεν είναι πιστοποιηµένη διαδικασία, 
προκαλεί τις ακόλουθες συνέπειες: 

• Οι αλλοδαποί αιτούντες πολιτικό άσυλο που κατέθεσαν τα αιτήµατα παροχής ασύλου 
σε ΚΕΠ έχουν αποκτήσει αυτοµάτως δικαίωµα προσωρινής παραµονής στη 
χώρα, χωρίς όµως να κατέχουν σχετικό τίτλο για την παραµονή αυτή. 

• Το γεγονός ότι κατέχουν τα εθνικά τους διαβατήρια, ενώ έπρεπε να παραδοθούν, 
τους δίνει τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την επικράτεια και να µετακινηθούν 
σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόµα και να επιστρέψουν στη χώρα 
καταγωγής τους, µε κίνδυνο να εκτεθεί η χώρα µας διεθνώς εάν υποστούν κάποιο 
είδος δίωξης. 

• Αν δεν ευρεθούν από την ανωτέρω Υπηρεσία στις δηλωθείσες διευθύνσεις κατοικίας 
τους, θα γίνουν προτάσεις για τη διακοπή της διαδικασίας εξέτασης των αιτηµάτων 
τους, δεδοµένου και του γεγονότος ότι δεν έχουν λάβει γνώση των υποχρεώσεων 
και των δικαιωµάτων τους, όσον αφορά στη διαδικασία ασύλου. 

• Το γεγονός ότι δεν έχουν δακτυλοσκοπηθεί, τους δίνει τη δυνατότητα να 
καταθέσουν εκ νέου αιτήµατα ασύλου στην ελληνική επικράτεια ή σε άλλη χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας, ψευδώς, άλλα στοιχεία ταυτότητας, 
αποκρύπτοντας τα εθνικά τους διαβατήρια, αφού δε θα είναι εφικτή η 
ταυτοπροσωπία τους µέσω πανευρωπαϊκού συστήµατος ταύτισης δακτυλικών 
αποτυπωµάτων των αιτούντων άσυλο (EURODAC). 

Κατόπιν των λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του θέµατος αυτού και των συνεπειών 
που συνεπάγεται εφεξής δε θα γίνονται δεκτά µέσω ΚΕΠ αιτήµατα χορήγησης 
πολιτικού ασύλου. Οι ενδιαφερόµενοι αλλοδαποί θα παραπέµπονται: 

• Στις κατά τόπο αρµόδιες αστυνοµικές Αρχές και 

• Ειδικά για την περιοχή Αττικής στο Τµήµα Πολιτικού Ασύλου της ∆/νσης 
Αλλοδαπών Αττικής, Π. Ράλλη 24 και Σαλαµινίας, Ταύρος. 
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