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ΘΕΜΑ : Εφαρμογή αποφάσεων επανόδου  
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108274/03.05.2007 έγγραφό σας  
 
 Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε 

τα ακόλουθα: 
 Οι αποφάσεις επανόδου που εκδίδονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατ’ 
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αφορούν σε υπηκόους τρίτων χωρών σε βάρος των οποίων έχει διαταχθεί, με 

δικαστική απόφαση, απέλαση από τη χώρα. 
 Συνεπώς, είναι πρόδηλο ότι προκειμένου να εκδοθεί η εν λόγω απόφαση 

επανόδου, έχει εκτελεσθεί η απόφαση απέλασης και ο υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει 

εκτός Ελλάδος. 
  Σε καμία περίπτωση δε η απόφαση επανόδου, η οποία κατ’ ουσία αίρει 

προσωρινά την απαγόρευση εισόδου στη χώρα, δεν παρέχει στον ενδιαφερόμενο 

υπήκοο τρίτης χώρας, επί πλέον δικαιώματα, πέραν της άδειας επανεισόδου στη χώρα 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η διάρκεια του οποίου μπορεί να παρατείνεται 

με όμοια απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και σε καμία περίπτωση η εν λόγω 

απόφαση δεν υποχρεώνει τη διοίκηση να χορηγήσει θεώρηση εισόδου ή άδεια 

διαμονής εάν δεν πληρούνται και οι λοιπές εκ του νόμου οριζόμενες  προϋποθέσεις  
 Τα θέματα άλλωστε που σχετίζονται με το δικαίωμα διαμονής των 

συγκεκριμένων υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, ρυθμίζονται από τις διατάξεις 

των άρθρων 10, 11 και 12  του νόμου 3386/05 και βάσει αυτών, απαιτείται ο 

εφοδιασμός των εν λόγω υπηκόων με θεώρηση εισόδου στη χώρα για έναν από τους 

λόγους του νόμου και εν συνεχεία  αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για τον ίδιο 

λόγο, καθόσον σε καμία περίπτωση δεν ανακτάται δικαίωμα ανανέωσης τυχόν 

προϋπάρχουσας άδειας διαμονής. 
 Τέλος, σε περιπτώσεις που χορηγείται  απόφαση επανόδου σε υπηκόους 

τρίτων χωρών για τους οποίους ενόσω είχε διαταχθεί δικαστική απέλαση, ουδέποτε 

απομακρύνθηκαν  από τη χώρα ή επανήλθαν με μη νόμιμο τρόπο και συνέχιζαν  να 

αδειοδοτούνται από τις  αρμόδιες υπηρεσίες, διότι, παρά το γεγονός ότι στο πρόσωπό 

τους συνέτρεχαν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν 
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είχαν ενημερωθεί, θεωρούμε ότι οι σχετικές διοικητικές πράξεις, θα  πρέπει, για τους 
παραπάνω λόγους να ανακληθούν,  καθότι η απόφαση επανόδου και η προσωρινή 

διαγραφή από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αφορά σε διάστημα μεταγενέστερο της 

έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και δεν ισχύει 

αναδρομικά.  
Η παραπάνω διαδικασία κρίνεται σκόπιμη, χωρίς εν προκειμένω να τίθεται 

ζήτημα τήρησης των αρχών της χρηστής διοίκησης, ακόμη και σε περιπτώσεις που ο 

διοικούμενος δηλώνει άγνοια περί της δικαστικής απόφασης, η οποία ενδεχομένως 

είχε εκδοθεί ερήμην του, καθόσον, κατά το χρονικό διάστημα που η διοίκηση εξέδιδε 

τις εν λόγω άδειες διαμονής, υφίστατο δικαστική απόφαση, στην οποία η διοίκηση 

υποχρεούται να συμμορφωθεί, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν είχε εγκαίρως 

περιέλθει σε γνώση της. 
Βάσει των προαναφερόμενων και δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι 

τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως της προσωρινής άρσης του μέτρου και της μη 

συνδρομής, για το συγκεκριμένο διάστημα ισχύος της απόφασης επανόδου, λόγων 

δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπό τους, καθίστανται μη νόμιμα 

διαμένοντες στη χώρα, θα πρέπει να αναχωρήσουν και να επανέλθουν, εφόσον το 

επιθυμούν, με ειδική θεώρηση εισόδου, για έναν από τους λόγους του νόμου. 
Από την ανωτέρω διαδικασία, της εξόδου και επανεισόδου στη χώρα με 

ειδική θεώρηση εισόδου, εξαιρούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν 

υποβάλλει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, αίτηση ακύρωσης της 

ανακλητικής ή απορριπτικής  επί αιτήσεως ανανέωσης, απόφασης της διοίκησης και 

τους έχει χορηγηθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής. 
Στις περιπτώσεις αυτές, θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ειδική 

βεβαίωση νόμιμης διαμονής, η οποία θα ανανεώνεται μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως. 
Επίσης, από την ανωτέρω διαδικασία, εξαιρούνται υπήκοοι τρίτων χωρών, για 

τους  οποίους, ενόσω διαμένουν στη χώρα, εκδίδεται απόφαση επανόδου και κατά το 

χρονικό διάστημα που καθίστανται μη νόμιμοι, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία 

νομιμοποίησης. 
Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο 

νόμος, θα χορηγείται άδεια διαμονής στους ενδιαφερόμενους, η οποία θα 

ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, για όσο διάστημα είναι σε ισχύ η 

απόφαση επανόδου. 
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