
7. Αναστολή εκτέλεσης της απέλασης, που επιβλήθηκε με 
δικαστική απόφαση, κατ΄ 99 § 5 Π.Κ. 

            Θυρίδα 6 
 
Το συγκεκριμένο άρθρο, αφορά αίτημα αναστολής εκτέλεσης μιας 
απέλασης που έχει διαταχθεί με δικαστική απόφαση.  
 
Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση.  
2. Εξουσιοδότηση. 
3. Πρακτικά της απόφασης επικυρωμένα ( αν πρόκειται για απόφαση 

άλλης Εισαγγελίας). 
4. Βεβαίωση περί του ανέφικτου της απέλασης η οποία  χορηγείται 

από το αρμόδιο Τμήμα Αλλοδαπών. 
5. Υπεύθυνη δήλωση   για τη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα σε 

περίπτωση αποφυλακίσεως, στην οποία να αναφέρετε από ποιόν 
θα φιλοξενείται. Στην  συγκεκριμένη δήλωση αναγράφονται τα 
στοιχεία αυτού που θα παρέχει τη φιλοξενία και υπογράφεται από 
τον ίδιο με θεώρηση του γνησίου από Α/Τ με το ακόλουθο 
κείμενο.  « δηλώνω ότι: προτίθεμαι να φιλοξενήσω στο σπίτι μου 
οδός ………………….……… περιοχή …………….…..……. τον 
……………………………………… του …………………. και 
της …………………………,  σε περίπτωση που αποφυλακιστεί. 
Επίσης δηλώνω ότι σε περίπτωση που ο ανωτέρω αλλάξει 
διεύθυνση κατοικίας θα δηλώσω αυτό αμέσως στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών  Αθηνών , πρώην  σχολή Ευελπίδων  κτ. 16 γραφείο 
Υ 4 κο Εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών». 

6. Φωτοτυπία της αιτήσεως πολιτικού ασύλου σε περίπτωση που έχει 
κατατεθεί.  

                                                                
Διαδικασία: 
 
Η αίτηση απευθύνεται προς το Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών, δια του 
κυρίου Εισαγγελέα του Τμήματος Εκτελέσεως Αποφάσεων, όπου και 
υποβάλλεται. Ο Εισαγγελέας εγκρίνει την εισαγωγή της αίτησης και 
ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία εισαγωγής στο ακροατήριο του 
Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών. 
 Κατόπιν η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο  (θυρίδα 6). 
 
Τι πρέπει να γνωρίζω.  
α)Για το εάν μια αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απελάσεως (που είναι 
ανέφικτη) μέχρις ότου αυτή καταστεί εφικτή, αποφασίζει το αρμόδιο 
Δικαστήριο.  

 
 



β) Οι συνήθεις λόγοι για τους οποίους μπορεί μια απέλαση να 
χαρακτηριστεί ανέφικτη είναι: 1) η έλλειψη ή αδυναμία έκδοσης 
ταξιδιωτικών εγγράφων, 2) Όταν εκκρεμεί αίτηση, για χορήγηση πολιτικού 
ασύλου στη χώρα μας, από τον καταδικασθέντα.  
γ)  Βασική προϋπόθεση, για να είναι εφικτή η εισαγωγή μιας αίτησης, στο 
Ακροατήριο, με το παραπάνω άρθρο, είναι να έχει εκτιθεί η ποινή που του 
επιβλήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο.  
δ) Σημειώνεται ότι, επειδή είναι αδύνατον να παρατεθούν όλες οι νομικές 
λεπτομέρειες που αφορούν την παραπάνω διαδικασία, είναι ορθότερο,  για 
περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε είτε στον αρμόδιο υπάλληλο ή 
στο Δικηγόρο σας.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


