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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: A/B΄ ΣΠΗΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Τηλέφωνο: 21315.20.414 (POL 10.25.213)
Φαξ: 21315.20.811
email: readm.office@astynomia.gr
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1604/ 17/681730

ΑΘΗΝΑ , 03/04/2017
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.
ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (4000/4)

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.Τουρκίας (Βρυξέλλες, 18032016) Συμμετοχή
αλλοδαπών υπηκόων αιτούντων τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας στα προγράμματα
οικειοθελούς επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)».
ΣΧΕΤ:

α ) Υπ' αριθμό 1604/17/399613 από 25/02/2017 έγγραφο (ΑΕΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ)
β) Υπ’αριθ. 1977 από 29/03/2017 έγγραφο Γραφείου Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

1. Σε συνεχεία ανωτέρω (α) σχετικής και κατόπιν του (β) σχετικού, παρέχονται οδηγίες σχετικά με τα
κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών αλλοδαπών υπηκόων
τρίτων χωρών, που πραγματοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ως ακολούθως:
Οι αλλοδαποί υπήκοοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου
περιφερείας σας, προκειμένου συμμετάσχουν στα εν θέματι προγράμματα του Δ.Ο.Μ., θα πρέπει να
υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι και πέντε (5) ημέρες μετά την επίδοση της αρνητικής πρωτοβάθμιας
απόφασης επί του αιτήματός τους για χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας (άσυλο) από το κατά
τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου.
Κατά συνέπεια, όσοι εξ αυτών δεν εκφράσουν τη σχετική βούληση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας,
θα επιστρέφονται στην Τουρκία, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ασύλου τους.
Για τους αιτούντες άσυλο, στους οποίους έχει ήδη επιδοθεί αρνητική πρωτοβάθμια απόφαση ασύλου κατά
την έκδοση της παρούσας, καθορίζεται ως χρονική διορία συμμετοχής στα προγράμματα εθελούσιας
επιστροφής του Δ.Ο.Μ. η 9η Απριλίου τ.έ. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας, ουδείς εξ
αυτών θα συμμετάσχει στα συγκεκριμένα προγράμματα.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ένας αλλοδαπός υπήκοος, του οποίου η επανεισδοχή έχει προταθεί
στην Τουρκία, δεν γίνει δεκτός από τις Τουρκικές Αρχές, τότε αυτός θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση
συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα εθελούσιου επαναπατρισμού.

2. Αναφορικά με την ενημέρωση των αλλοδαπών υπηκόων περί των προαναφερθέντων δικαιωμάτων τους,
το κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, κατά την επίδοση της αρνητικής πρωτοβάθμιας
απόφασης ασύλου, χορηγεί στους αιτούντες ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με τη δυνατότητα
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συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών, παραπέμποντάς τους στο αρμόδιο Γραφείο του
Δ.Ο.Μ., για περαιτέρω πληροφορίες.
Επιπροθέτως, ο Δ.Ο.Μ. ενημερώνει τους παράτυπα νέοαφιχθέντες αλλοδαπούς υπηκόους κατά την άφιξή
τους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στο εν λόγω
πρόγραμμα, γνωρίζοντάς τους τη χρονική διορία εντός της οποίας μπορεί να υποβληθεί η σχετική αίτηση,
ήτοι από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών καταγραφής τους στα Κ.Υ.Τ. έως και 5 ημέρες μετά
την επίδοση της αρνητικής πρωτοβάθμιας απόφασης ασύλου, σε περίπτωση τυχόν υποβολής αιτήματος
ασύλου.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου επιτευχθεί η ενιαία εφαρμογή των προαναφερθεισών οδηγιών,
παρακαλούμε για τις δικές σας, κατά λόγο αρμοδιότητας, περαιτέρω ενέργειες, ιδίως κατά την κατάρτιση
των σχετικών καταστάσεων επανεισδοχής που υποβάλλονται εβδομαδιαίως στη Διεύθυνσή μας (Δ.Δ.Μ.).
Επιπλέον, παρακαλούμε όπως παράσχετε κάθε αναγκαία συνδρομή στους υπαλλήλους του Δ.Ο.Μ. που
δραστηριοποιούνται στο νησί σας, ιδίως σε περιπτώσεις που οι αναφερόμενοι υπήκοοι τελούν υπό κράτηση.

4. Το παρόν υποβάλλεται (υ.τ.α.) στα Γραφεία της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας για ενημέρωση.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΙΟΥ
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
4) Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
5) Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΡ.ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ
3) ΑΕΑ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
4) ΑΕΑ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
5) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
6) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
7) Α.Τ. ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ (Κ. ΤΟΣΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

9) ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΖΑΛΑ)
ΣΤΑΔΙΟΥ 27 & ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 2
10) 1.ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ)
Δωδεκανήσου 6  Άλιμος Τ.Κ.17402
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