
 
 

 

 
 
 

Σχόλια του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες  
στον υπό διαβούλευση «Κώδικα Μετανάστευσης» 

 
 
 
Το προτεινόμενο σχέδιο Κώδικα Μετανάστευσης, που δημοσιοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 
2023, χωρίς να διασφαλιστεί επαρκής χρόνος για δημόσια διαβούλευση, περιέχει σειρά 
προβληματικών διατάξεων οι οποίες θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας ή/και 
να απαλειφθούν.  
 
Επισημαίνονται μεταξύ άλλων:  
 

- οι τιθέμενοι δυσανάλογοι περιορισμοί για την απόκτηση άδειας διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι δημιουργούν προϋποθέσεις ένας σημαντικός 
αριθμός προσώπων οι οποίοι έχουν εδραιώσει ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς στην 
Ελλάδα να αποκλειστούν από τη δυνατότητα νόμιμης διαμονή στη χώρα (άρθρο 
134(4-γ)), 

- η αναμόρφωση του πρώην άρθρου 19Α του Κώδικα Μετανάστευσης, έτσι ώστε 
πλέον για σειρά περιπτώσεων αδειών διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως, 
η σχετική υποχρέωση χορήγησης της Διοίκησης, να μετατρέπεται σε δυνατότητα 
χορήγησης κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού, άδειας 
διαμονής κατά περίπτωση/ad hoc κατά τη χαρακτηριστική νέα διάταξη του 
προτεινόμενου Κώδικα, και μάλιστα για την περίπτωση ιδιαίτερα ευάλωτων πολίτων 
τρίτων χωρών (θύματα εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, θύματα εργατικών ατυχημάτων κτλ) (άρθρο 134(1)), 

- η απουσία οιασδήποτε ρύθμισης για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών το 
αίτημα διεθνούς προστασίας των οποίων έχει απορριφθεί και η εξαιρετικά 
προβληματική και πλήρως αναποτελεσματική ρύθμιση για τα ασυνόδευτα παιδιά 
που ενηλικιώθηκαν (άρθρο 162), 

- η πρόβλεψη υψηλών παραβόλων μεταξύ άλλων για την αίτηση/ανανέωση άδειας 
διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες/δικαιούχοι 
επικουρικής προστασίας), η οποία παρακωλύει την πρόσβαση σε έγγραφα για τους 
αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας όπως αυτή προβλέπεται 
μεταξύ άλλων από την Σύμβασης της Γενεύης (άρθρο 27) και το Δίκαιο της Ένωσης 
(άρθρα 165-166 και 172).   

 
Ειδικότερα επί των προτεινόμενων άρθρων:     

Άρθρο 24(4) 

Η διάταξη επαναλαμβάνει τη διάταξη του άρθρου 29(4) του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, 
προβλέποντας το αδίκημα της διευκόλυνσης εισόδου ή εξόδου από το ελληνικό έδαφος και 
επιβαρυντική περίπτωση την εκ κερδοσκοπίας τέλεσης της πράξης. Θα πρέπει να εισαχθεί 
εξαίρεση από την εφαρμογή ποινικών κυρώσεων για το βασικό αδίκημα του α’ εδαφίου του 



 
 

 

 
προτεινόμενου άρθρου 24 (4) (ήτοι εφόσον το αδίκημα δεν τελείται από κερδοσκοπία), σε 
περίπτωση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 
2002/90/ΕΚ.  
 
Συγκεκριμένα, το ζήτημα της ποινικοποίησης της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου 
ρυθμίζεται ήδη από το Δίκαιο της Ένωσης (Οδηγία 2002/90/ΕΚ).1 Το ενωσιακό Δίκαιο 
πράγματι υιοθέτησε ευρύτερη πρόβλεψη για την ποινικοποίηση της υποβοήθησης 
παράνομης εισόδου στη χώρα, από αυτήν την οποία πρόκρινε η Διεθνής Σύμβαση για την 
αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος (γνωστή ως Σύμβαση Παλέρμo). Έτσι η 
νομοθεσία της ΕΕ τιμωρεί κάθε εκ προθέσεως υποβοήθηση, ανεξάρτητα από το κίνητρο 
αυτής (άρθρο 1(1) Οδηγία 2002/90/ΕΚ)2, ενώ η Σύμβαση του Παλέρμο απαιτούσε ρητά 
οικονομικό ή υλικό όφελος. Η Οδηγία προέβλεψε όμως ρητά ότι τα κράτη μέλη μπορούν 
να μην επιβάλλουν κυρώσεις όταν ο σκοπός είναι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
(άρθρο 2 Οδηγία 2002/90/ΕΚ).3  
 
Το 2018 με ψήφισμα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2018/2769 (RSP)),4  κάλεσε τα 
κράτη μέλη «να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την εξαίρεση της ανθρωπιστικής 
βοήθειας που προβλέπεται στην οδηγία για την υποβοήθηση».  
 
Τον Οκτώβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνοντας «ένα όλο και πιο δύσκολο 
περιβάλλον για τις ΜΚΟ και τα άτομα κατά την παροχή βοήθειας σε μετανάστες, καθώς και 
κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα» και το γεγονός ότι 
«οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ποινικοποιούνται όλο 
και περισσότερο από το 2015 και μετά», έκρινε ότι «απαιτούνται κατευθυντήριες γραμμές 
για την ερμηνεία της οδηγίας για την υποβοήθηση, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια 
ως προς το πεδίο εφαρμογής της».5  
 
Στις Κατευθυντήριες Οδηγίες, η Επιτροπή «υπενθυμίζοντας ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν 
αποσκοπεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας» καλεί τα Κράτη Μέλη να 
κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 
για την υποβοήθηση (ανθρωπιστική ρήτρα), που επιτρέπει την εξαίρεση από την 
ποινικοποίηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται για σκοπούς ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Μεταξύ των καλών πρακτικών η Επιτροπή καταγράφει τη νομοθεσία Κράτους 
Μέλους που προβλέπει π.χ. «ρητές εξαιρέσεις για: την υποβοήθηση της εισόδου για τη 
διάσωση ζωών, την πρόληψη τραυματισμών, την παροχή επείγουσας ιατρικής και 
ανθρωπιστικής βοήθειας». Τον Ιανουάριο του 2023, η αρμόδια Ευρωπαία Επιτροπός σε 
ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο σημείωσε συναφώς «η γνήσια ανθρωπιστική βοήθεια δεν 

                                                 
1 Βλ και Σχόλιο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες σχετικά με την ποινικοποίηση της δράσης οργανώσεων προς 
υποβοήθηση αιτούντων διεθνή προστασία και της παροχής εν γένει ανθρωπιστικής βοήθειας, 29/12/2022, 
https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/372757_esp-den-einai-poiniko-adikima-i-proseggisi-ton-synoron-gia-katathesi  
2 «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ενδεδειγμένες κυρώσεις: α) κατά παντός, όστις εκ προθέσεως βοηθά πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υπήκοος 
κράτους μέλους, προκειμένου να εισέλθει ή να διέλθει από το έδαφος κράτους μέλους, κατά παράβαση της νομοθεσίας του εν λόγω 
κράτους σχετικά με την είσοδο ή τη διέλευση των αλλοδαπών». 
3 «Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν την μη επιβολή κυρώσεων για τη συμπεριφορά που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), 
εφαρμόζοντας την εθνική τους νομοθεσία και πρακτική, εφόσον η συμπεριφορά αυτή αποσκοπεί στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας 
στο συγκεκριμένο πρόσωπο». 
4 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να 
αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (2018/2769(RSP)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-
2018-0314_EL.html  
5 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τον ορισμό και την πρόληψη της 
υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (2020/C 323/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1001(01)&from=EN#ntr28-C_2020323EL.01000101-E0028  

https://www.efsyn.gr/ellada/dikaiomata/372757_esp-den-einai-poiniko-adikima-i-proseggisi-ton-synoron-gia-katathesi
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0314_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0314_EL.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1001(01)&from=EN#ntr28-C_2020323EL.01000101-E0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1001(01)&from=EN#ntr28-C_2020323EL.01000101-E0028


 
 

 

 
πρέπει να ποινικοποιείται. Αυτό που πρέπει να ποινικοποιηθεί, είναι η διευκόλυνση της 
παράνομης εισόδου ή εξόδου από τα σύνορα για χρήματα, για κέρδος».6  
 
Εν όψει των ανωτέρω, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής και 
λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της Οδηγίας 2002/90/ΕΚ, θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο 
το οποίο να εξαιρεί την εφαρμογή της διάταξης σε ότι αφορά το βασικό αδίκημα (ήτοι 
εφόσον το αδίκημα δεν τελείται από κερδοσκοπία), σε περίπτωση παροχής 
ανθρωπιστικής βοήθειας.  
 
Άρθρο 24(5)  
 
Το προβλεπόμενο στο α’ εδάφιο του προτεινόμενου άρθρου 24(5), το οποίο 
επαναλαμβάνει τη διάταξη του άρθρου 29(5) ν. 4251/2014, όπως ισχύει,  αδίκημα της 
διευκόλυνσης παράνομης διαμονής πολίτη τρίτης χώρας υπό την αυτοτελή του μορφή, 
ήτοι χωρίς να συντρέχουν οι όροι της πρόθεσης δυσχέρανσης των ερευνών των 
αστυνομικών αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση του παράνομα διαμένοντος 
πολίτη τρίτης χώρας ή της τέλεσης του αδικήματος από κερδοσκοπία, είναι αντίθετο στην 
άρθρο 1 παρ. 1β της Οδηγίας 2002/90/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτή «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 
ενδεδειγμένες κυρώσεις: .. β) κατά παντός, όστις, για κερδοσκοπικούς λόγους, εκ 
προθέσεως βοηθά πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους, προκειμένου 
να διαμείνει στο έδαφος κράτους μέλους, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας του εν 
λόγω κράτους σχετικά με τη διαμονή των αλλοδαπών», βλ. κατά αντιπαραβολή τη διάταξη 
του άρθρου 1 παρ.1 α της Οδηγίας 2002/90/ΕΚ.  
 
Επιπλέον, η πρόβλεψη αδικήματος διευκόλυνσης αδίκημα της διευκόλυνσης παράνομης 
διαμονής πολίτη τρίτης χώρας υπό την αυτοτελή του μορφή είναι αντίθετη προς το άρθρο 
2 του Συντάγματος περί σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 
του Συντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχή στην 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, καθώς και με το άρθρο 9 του 
Συντάγματος που προστατεύει την κατοικία του κάθε προσώπου όσο και την ιδιωτική και 
οικογενειακή του ζωή, όπως και με το άρθρο 25 του Συντάγματος που επιτάσσει την αρχή 
του κοινωνικού κράτους δικαίου και την υποχρέωση του Κράτους για τη διασφάλιση της 
ανεμπόδιστης και αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου 
και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου, όσο και ως κρατική επιταγή που δύναται να 
αξιώνει από τους πολίτες του την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όπως έχει ήδη κριθεί 
«αν δεν προκύπτει σκοπός αποκρύψεως του αλλοδαπού με την παραπάνω έννοια, η 
παροχή χώρου διαμονής με τη μορφή της φιλοξενίας δεν πραγματώνει την ποινική 
υπόσταση του ως άνω εγκλήματος […] τιμώρηση της φιλοξενίας είναι αδιανόητη, το δε 
δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής του συντρόφου που κάποιος θέλει να συγκατοικήσει μαζί 
του ή να τον φιλοξενήσει αποτελεί εκδήλωση του ατομικού δικαιώματος της ελευθερίας, 
που τυγχάνει της απολύτου συνταγματικής προστασίας, κατ` άρθρ. 5 παρ. 2 του Συντ. 
1975 και έκφραση του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, που 
αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, σύμφωνα με το άρθρ. 2 παρ. 1 του 
αυτού Συντάγματος» (ΒουλΣυμβΠλημΛαρ 306/1993 Αρμ 1993 σ. 763, βλ. συναφώς και ΑΠ 
252/2000 ΠοινΧρ 2000 σ. 785), βλ. επίσης υπ’ αριθμ. 2018-717/718 QPC Απόφαση του 
Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου (6 Ιουλίου 2018), με την οποία κρίθηκε ότι η 

                                                 
6 Commissioner Johansson’s speech at the Plenary debate on criminalisation of humanitarian assistance, 19 Ιανουαρίου 2023, 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/commissioner-johanssons-speech-plenary-
debate-criminalisation-humanitarian-assistance_en  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/commissioner-johanssons-speech-plenary-debate-criminalisation-humanitarian-assistance_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/commissioner-johanssons-speech-plenary-debate-criminalisation-humanitarian-assistance_en


 
 

 

 
δυνατότητα παροχής βοήθειας σε ανθρώπους, για ανθρωπιστικούς σκοπούς, απορρέει 
από τη συνταγματική αρχή της αδελφοσύνης, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των εν 
λόγω ατόμων στη χώρα.   
 
Άρθρο 25  
 
Το άρθρο 25 επαναλαμβάνει τις διατάξεις του ισχύοντος άρθρου 30 του ν. 4251/2014. Οι 
διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην ποινική τιμωρία της διακίνησης ανθρώπων 
προβλέποντας μεταξύ άλλων την επιβολή ποινής κάθειρξης μέχρι 10 έτη και χρηματική 
ποινή έως 30.000 ευρώ ανά μεταφερόμενο (για τη βασική μορφή του αδικήματος) σε 
«πλοίαρχο[υς] ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγο[ύς] κάθε 
είδους μεταφορικού μέσου» που μεταφέρουν πολίτες τρίτων χωρών που δεν έχουν 
δικαίωμα εισόδου.  
 
Η εξάρθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου των εγκληματικών οργανώσεων που θέτουν 
σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών, η αντιμετώπιση του διεθνικού εγκλήματος όσο και η 
ποινική τιμωρία των δραστών αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που 
αντιμετωπίζει το ποινικό δίκαιο, αποτυπώνεται δε τόσο σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης7 όσο και σε Διεθνείς Συμβάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες 
έχουν κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.8   
 
Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, παρά την πρόβλεψη ρήτρας 
μη επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 6, έχει 
καταδείξει ότι αδυνατεί να διαχωρίσει μεταξύ των μελών εγκληματικών οργανώσεων 
διακίνησης ανθρώπων και προσώπων που π.χ. αναγκάστηκαν να οδηγήσουν πλοιάριο 
προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους και τη ζωή των συνεπιβατών τους.9  Επιπλέον δε και 
λόγω του εξοντωτικού πλαισίου ποινής που προβλέπεται καθώς επίσης και της 
απαγόρευσης ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης, το 2022 τα πρόσωπα που 
κρατούνταν σε ελληνικές φυλακές με αυτήν την κατηγορία/καταδίκη αναφέρονται ως η 
δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα10 ή 1 στους 5 κρατούμενους σε ελληνική φυλακή.11   
 
Θα πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται στο άρθρο 25(1) με 
βάση την αρχή της αναλογικότητας,  να καταργηθεί η εκ του νόμου μη χορήγηση 
ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση (παρ. 8) σύμφωνα με τις εγγυήσεις του άρθρου 
6 (2) ΕΣΔΑ12 και να διασφαλισθεί η μη εφαρμογή της διάταξης εις βάρος προσφύγων και 
μεταναστών που δεν εμπλέκονται στα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης.   
 
Άρθρα 4 ια και 135-142 (θύματα εμπορίας ανθρώπων)  

                                                 
7  Βλ. ενδεικτικά European Commission, A renewed EU action plan against migrant smuggling (2021-2025), https://home-
affairs.ec.europa.eu/system/files/2021-09/COM-2021-591_en_0.pdf.  
8 Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ 158/Α/20.9.2010) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 
Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» 
9 European Parliament, E-003513/2021,Question for written answer, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-
003513_EN.html και Answer given by Ms Johansson on behalf of the European Commission, 18/10/2021, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003513-ASW_EN.html; New York Times, He Saved 31 People at Sea. Then 
Got a 142-Year Prison Sentence, 25 June 2021, https://www.nytimes.com/2021/06/25/world/europe/greece-migrants.html.  
10 https://tvxs.gr/news/ellada/142-xronia-fylaki-posoi-akomi-moxamant-yparxoyn-stis-ellinikes-fylakes 
11 https://www.amna.gr/home/article/672520/T-Theodorikakos-Simantika-bimata-proodou-gia-tin-anabathmisi-tou-sofronistikou-
sustimatos?fbclid=IwAR1_iXfaicFQ3FpmkuXh0tBtqPzUObrQJUFHpaheKaLmGnV5vcHCbxqC2kk  
12 ΕΔΔΑ, Κώνστας κατά Ελλάδας, αριθμός προσφυγής 53466/07, 24/05/2011, παρ. 36 
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Τα άρθρα 4 ια (ορισμοί), 135 έως και 142 του σχεδίου για τον Κώδικα Μετανάστευσης 
ορίζουν ρυθμίσεις για την Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών – θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά την οδηγία 2004/81 ΕΚ. 
 
Το άρθρο 4 ια του σχεδίου για τον Κώδικα Μετανάστευσης, ορίζει την έννοια του θύματος 
εμπορίας ανθρώπων ενώ ταυτόχρονα ρυθμίζει και την διαδικασία χαρακτηρισμού ενός 
πολίτη ως τέτοιου. Δεν ορίζονται ρητά  οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον 
χαρακτηρισμό ενός πολίτη τρίτης χώρας ως θύμα εμπορίας, από τον Εισαγγελέα, ενώ και 
στο σχέδιο του Κώδικα, δεν προβλέπεται το δικαίωμα  άσκησης ένδικου μέσου ή 
προσφυγής του πολίτη τρίτης χώρας σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής πράξης 
χαρακτηρισμού από τον Εισαγγελέα. 
 
Η διαδικασία χαρακτηρισμού ενός πολίτη ως θύμα εμπορίας ανθρώπων, εξαιτίας της 
σοβαρότητας του αδικήματος που τελείται σε βάρος του συγκεκριμένου ατόμου, της 
διεθνούς υποχρέωσης προστασίας βάσει της Σύμβασης του Παλέρμου και άλλων 
Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων, πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη και διατυπωμένη σε 
ξεχωριστή διάταξη και μάλιστα σε διάταξη που θα ρυθμίζεται από τον  Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας, με δικαιώματα άσκησης ενδίκου μέσου από το άτομο που επιθυμεί να 
χαρακτηριστεί ως θύμα εμπορίας ανθρώπων   και η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τα 
θύματα εμπορίας ανθρώπων που είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες και όχι μόνο τους 
πολίτες τρίτων χωρών. 
 
Ειδικότερα το άρθρο 138 του προτεινόμενου κώδικα αναφέρεται ότι πολίτης τρίτης χώρας 
«που έχει χαρακτηρισθεί θύμα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης 
μεταναστών, με Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, σύμφωνα με το άρθρο 
135, χορηγείται, μετά από σχετική αίτησή του που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω 
του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης 
διακίνησης μεταναστών (άδεια διαμονής τύπου «Α.7») ή ανανεώνεται η χορηγηθείσα 
άδεια, χωρίς να απαιτείται η καταβολή παράβολου, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
των άρθρων 139 έως 142».  
 
Στο σημείο αυτό λοιπόν προβληματική κρίνεται ή τουλάχιστον με ελλείψεις (δείτε και 
ανωτέρω) όπως και σε προηγούμενους νόμους, εμπλοκή ενός λειτουργού της ποινικής 
δικαιοσύνης του Εισαγγελέα στην έκδοση άδειων διαμονής μέσω του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου. 
 
Μάλιστα μέρος των κενών που προέκυψαν ως προς τον χαρακτηρισμό ενός πολίτη ως 
θύμα εμπορίας ανθρώπων από τους Εισαγγελείς, επιχειρεί να καλύψει, ύστερα από 
παρεμβάσεις του πρώην Επικεφαλής του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την 
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών, η με 
αριθμό πρωτοκόλλου 4573/2022 Εγκύκλιος που εκδόθηκε από τον Αντιεισαγγελέα του  
Αρείου Πάγου κ. Σκιαδαρέσης.13  
 
Επισημαίνουμε δε ότι το άρθρο 134 παρ.5 που ορίζει ως προϋπόθεση την κατοχή 
διαβατηρίου έστω και ληγμένου άλλως σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης αυτού, 
εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και 
γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής Μετανάστευσης εκδίδεται η άδεια διαμονής δημιουργεί 

                                                 
13 https://eisap.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-7-2022/  
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πλήθος προβλημάτων καθώς αρκετά θύματα εμπορίας ανθρώπων στερούνται 
διαβατήριων και δεν μπορούν να συνδιαλλαγούν με τις υπάρχουσες Πρεσβείες ή 
Προξενεία της Χώρας τους  στην Ελλάδα ή με εκείνες που υπάρχουν σε άλλες χώρες του 
Εξωτερικού, ενώ η Επιτροπή Μετανάστευσης πρακτικά καθυστερεί ή δεν συνεδριάζει για 
την έκδοση γνώμης επί του συγκεκριμένου θέματος, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 
έκδοση άδειων διαμονής για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων με ότι και να συνεπάγεται 
αυτό για την ασφάλεια τους. 
 
Προτείνουμε επομένως την νομική θεσμοθέτηση της διαδικασίας έκδοσης της εισαγγελικής 
πράξης χαρακτηρισμού ενός πολίτη  (Έλληνα ή Πολίτη τρίτης χώρας) ως θύμα εμπορίας 
ανθρώπων στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με δικαιώματα άσκησης ένδικων μέσων ή 
βοηθημάτων από τον αιτούντα και όχι την ένταξη αυτής στον Κώδικα Μετανάστευσης.  
 
Επιπλέον και σε ότι αφορά την χορήγηση- έκδοση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων 
χωρών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προτείνουμε  αρμόδιο να είναι το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου ύστερα από κατάθεση της πράξης αναγνώρισης ενός ατόμου 
ως θύμα εμπορίας ανθρώπων.  
 
Ταυτόχρονα κατά το χρονικό διάστημα αναμονής έως την έκδοση ή μη της πράξης για την 
επαρκή προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προτείνουμε την χορήγηση 
προσωρινής άδειας διαμονής σε αυτά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε 
συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές.  
 
Σημειώνουμε τέλος ότι η διάταξη του άρθρο 134 παρ. 2 α του σχεδίου είναι ασαφή και θα 
πρέπει να διευκρινισθεί ποιες περιπτώσεις ρυθμίζει η συγκεκριμένη διάταξη και το ποιοι 
είναι οι δικαιούχοι αυτής της άδειας ανθρωπιστικών λόγων (θύματα εμπορίας ανθρώπων 
που υπάγονται στις διατάξεις του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο και δεν υπάγονται στα 
άρθρα 135 εως 142).  
 
Άρθρο 93(1) 
 
Η διάταξη καταργεί τη δυνατότητας χορήγησης δελτίου διαμονής σε μέλη οικογένειας 
Έλληνα, που βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, κατά 
παραβίαση του δικαιώματος στην προστασία της οικογενειακής ζωής 
 
Άρθρο 134 
 
Το προτεινόμενο άρθρο 134  παράγραφος 1, αναμορφώνει το πρώην άρθρο 19Α του 
Κώδικα Μετανάστευσης, έτσι ώστε πλέον για σειρά περιπτώσεων αδειών αυτής της 
κατηγορίας η σχετική υποχρέωση χορήγησης να μετατρέπεται σε δυνατότητα χορήγησης 
κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου Υπουργού. Έτσι στις κατωτέρω 
περιπτώσεις η σχετική άδεια θα χορηγείται μόνο κατά περίπτωση / ad hoc κατά τη 
χαρακτηριστική νέα διάταξη του προτεινόμενου Κώδικα: 
 
Α) Στην περίπτωση των θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων εγκληματικών πράξεων, οι 
οποίες προβλέπονταν στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α. 
Σημειώνεται ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν κατεξοχήν οι περιπτώσεις θυμάτων 
εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά του άρθρου 82Α του ΠΚ,  όπου προηγούμενα η 



 
 

 

 
σχετική άδεια χορηγείτο κατόπιν διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών. 
 
Β) Στην περίπτωση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, μια υποχρέωση που 
επιβαλλόταν και από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4531/2018, 
στο πλαίσιο παροχής προστασίας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 
 
Γ) Στην περίπτωση των προσώπων που παρακολουθούν εγκεκριμένο θεραπευτικό 
πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης, θέτοντας πλέον πρόσωπα που κατεξοχήν έχουν ανάγκη 
κοινωνικής αρωγής εκτός οποιουδήποτε προστατευτικού πλαισίου με κινδύνους όχι μόνο 
για τους ίδιους, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας. 
 
Δ) Σε θύματα εργατικών ατυχημάτων, τα οποία παρότι δικαιούνται παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης χωρίς καμία προϋπόθεση, η νομιμότητα της παραμονής τους στην Ελλάδα θα 
τίθεται πλέον υπό διαρκή αμφιβολία. 
 
Ε) Σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι πλέον θα προστατεύονται και 
πάλι κατά περίπτωση, κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής προστασίας υγείας στο 
σύνολο του πληθυσμού της χώρας. 
 
Ο ως άνω περιορισμός των περιπτώσεων παροχής ανθρωπιστικής προστασίας έρχεται 
σε συνέχεια της κατάργησης της δυνατότητας παραπομπής από τις Επιτροπές 
Προσφυγών για χορήγηση αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς  λόγους με την 
περίπτωση ε΄ του άρθρου 61 του ν. 4686/2020, καθώς και της οριστικής κατάργησης με το 
άρθρο 20 του ν. 4825/2021 και αυτής της δυνατότητας αλλά και της δυνατότητας 
χορήγησης καθεστώτος αναβολής απομάκρυνσης που είχε με τα άρθρα 68 παρ. 3 και 104 
παρ. 4 του ν. 4636/2019.  
 
Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη της δυνατότητας χορήγησης άδειας διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους σε απορριφθέντες αιτούντες άσυλο κατόπιν παραπομπής τους 
από τις αρμόδιες Επιτροπές Προσφυγών, σε περίπτωση «αντικειμενικής αδυναμία 
απομάκρυνσης ή επιστροφής του πολίτη τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή συνήθους 
διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους 
της οικογενείας του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη 
επαναπροώθησης του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Νέας 
Υόρκης του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης», αποτελούσε τον βασικό και σε ορισμένες περιπτώσεις τον 
μόνο τρόπο προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαφερόμενων, μετά την 
απόρριψη της αίτησης διεθνούς προστασίας. Η κατάργηση της διάταξης το 2020 
δημιούργησε σοβαρό κενό και έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, καθότι παρότι διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την απομάκρυνση των 
προσώπων που προηγούμενος υπάγοντας στο καθεστώς αυτό ή επιβάλλουν την 
παραμονή τους στην Ελλάδα, δεν υπάρχει προβλεπόμενο καθεστώς διαμονής και τύπος 
άδειας προκειμένου να επιτευχθεί αυτό.14  
 

                                                 
14 Βλ περισσότερα Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Άρθρο του Προέδρου του ΕΣΠ για την άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους, 27.04.20, https://www.gcr.gr/el/news/press-releases-announcements/item/1432-arthro-tou-proedrou-tou-esp-gia-tin-adeia-
diamonis-gia-anthropistikoys-logous  
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Εν όψει τον ανωτέρω προτείνεται:  
  

- η αναδιατύπωση των παραγράφων 1 και 2 του προτεινόμενου άρθρου 134 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 Α του ισχύοντος Κώδικα Μετανάστευσης  

- η επαναφορά της διάταξης του άρθρου 19 Α στ όπως ίσχυε μέχρι και την 
κατάργηση της με το άρθρο 20 του ν. 4825/2021, όπως και της δυνατότητας 
παραπομπής των Επιτροπών Προσφυγών  για τη χορήγηση της άδειας αυτής.  

Επιπλέον, σε συνέχεια των ως άνω περιορισμών ως προς τη χορήγηση αδειών 
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με την παράγραφο 4 περίπτωση γ της 
προτεινόμενης διάταξης, περιορίζεται και η δυνατότητα χορήγησης αδείας διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους που μεριμνούσε για την ανάγκη προστασίας μιας διαμορφωθείσας 
κατάστασης προηγούμενης μακρόχρονης διαμονής με τη δημιουργία ισχυρών βιοτικών 
δεσμών με τη χώρα.  
 
Ήδη με το άρθρο 12 του ν. 4825/2021 είχε προβλεφθεί κατά τρόπο περιοριστικό η άπαξ 
και μόνο δυνατότητα χορήγησης τέτοιας αδείας, και είχε απαλειφθεί και η δυνατότητα 
εξέτασης χορήγησης τέτοιας άδειας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής, παρά την 
πρόβλεψη της Οδηγίας Επιστροφής (παρ. 4 άρθρου 6 οδηγίας 2008/115/ΕΚ) για την ‘ανά 
πάσα στιγμή’ δυνατότητα χορήγησης αδείας διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας ή 
ανθρωπιστικούς.  
 
Με την προτεινόμενη διάταξη στερείται η δυνατότητα τακτοποίησης με την αυτού του 
τύπου άδεια διαμονής, στην περίπτωση που έχει εκδοθεί τελεσίδικη αρνητική απόφαση επί 
αιτήματος διεθνούς προστασίας, ενώ επίσης προβλέπεται πλέον ότι ο χρόνος παραμονής 
στη χώρα με βάση τέτοιο αίτημα διεθνούς προστασίας δεν θα προσμετράται για τη 
συμπλήρωση της βασικής προϋπόθεσης προηγούμενης συνεχούς διαμονής επί 7έτη.   
 
Η ως άνω πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με το σύνολο του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου και το πλαίσιο οδηγιών και κανονισμών που ορίζουν ότι η υποβολή 
αίτησης διεθνούς προστασίας είναι δικαίωμα του πολίτη τρίτης χώρας και δεν θα πρέπει 
αυτό να παρακωλύεται ή να επιβαρύνεται με δυσμενείς συνέπειες, όπως εν προκειμένω. 
 
Επιπλέον, η ως άνω πρόβλεψη συνιστά δυσανάλογο και «μη αναγκαίο σε μια δημοκρατική 
κοινωνία» περιορισμό του δικαιώματος στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, έννομο αγαθό 
το οποίο αποσκοπεί να προστατεύσει ο συγκεκριμένος τύπος άδειας διαμονής και το 
οποίο σε κάθε περίπτωση ο νομοθέτης αναγνωρίζει ως διαμορφωθείσα κατάσταση εκ της 
επταετούς συνεχούς διαμονής στη χώρα.   
 
Εν όψει των ανωτέρω προτείνεται:  
 

- η απάλειψη των δύο ως άνω όρων που εισάγονται με το άρθρο 134 (4) γ καθώς 
επίσης και  

- η κατάργηση της άπαξ δυνατότητας υποβολής της αίτησης για τη λήψη άδειας 
διαμονής της άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.    

Τέλος, στην περίπτωση της παραγράφου 4 περίπτωση β (άδεια διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους ανηλίκων που φιλοξενούνται σε οικοτροφεία) θα πρέπει να 



 
 

 

 
προστεθεί πλέον των ανηλίκων που διαβιούν σε οικοτροφεία και οι ανήλικοι που διαβιούν 
σε δομές ή κέντρα μακροπρόθεσμης φιλοξενίας υπό την εποπτεία των αρμόδιων 
Υπουργείων.  
 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας διαφοροποίηση μεταξύ οικοτροφείων και δομών 
ή κέντρων μακροπρόθεσμης φιλοξενίας ανηλίκων (ξενώνες ή εποπτευόμενα 
διαμερίσματα) ούτε και αντικειμενικός λόγος για τη διαφορετική μεταχείριση ουσιωδώς 
όμοιων καταστάσεων, θα πρέπει εν προκειμένω η εν λόγω διάταξη να συμπεριλάβει ρητά 
για το ενιαίο της ρύθμισης τις ως άνω δομές φιλοξενίας ανηλίκων και να αναδιατυπωθεί ως 
εξής: “β. ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία, άλλες δομές ή κέντρα  μακροπρόθεσμης 
φιλοξενίας ανηλίκων που λειτουργούν υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων (άδεια 
διαμονής τύπου «Α.5»)”. Εξάλλου, ο ίδιος ο νομοθέτης σε άλλα νομοθετήματα 
χρησιμοποιεί τους όρους διαζευκτικά ως ισοδύναμους (βλ. λ.χ. αρ. 68 ν. 4486/2017 […] 
“σε ξενώνες ή οικοτροφεία”).  
 
Για την πρακτική δε εφαρμογή της εδώ προτεινόμενης διάταξης θα πρέπει επιπλέον να 
συμπεριληφθεί στη διάταξη της παραγράφου 5 εξαίρεση ως προς την προϋπόθεση 
κατοχής διαβατηρίου για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους για 
την περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας 
προσκόμισης αυτού.   
 
Άρθρο 145, παρ. 3 εδ. γ΄ και παρ. 5, εδ. ε΄  
 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 145 παρ. 3 εδ. γ΄ και παρ. 5, εδ. ε΄ εξακολουθεί 
να μην γίνεται μνεία αναφορικά με την χορήγηση και την ανανέωση ταξιδιωτικών 
εγγράφων των κατόχων άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, οι οποίοι διατηρούν την 
ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, ακόμα και μετά την χορήγηση άδειας 
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.  
 
Τούτο, άλλωστε, συνάγεται τόσο από την διάταξη του άρθρου 145, παρ. 5, εδ. ε΄, στην 
οποία επισημαίνεται ρητώς ότι στις παρατηρήσεις της άδειας διαμονής γίνεται ρητή 
αναφορά ότι έχει «Έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία από την Ελληνική Δημοκρατία στις 
(ημερομηνία)» όσο και από την διάταξη του άρθρου 148 παρ. 3, εδ. β΄ του προς 
διαβούλευση νόμου, στην οποία προβλέπεται ότι «Σε περίπτωση δικαιούχου διεθνούς 
προστασίας ενημερώνεται η Υπηρεσία Ασύλου, προκειμένου να του επαναχορηγήσει την 
άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας», και δη από την Οδηγία 2003/109/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2011/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011.  
 
Επισημαίνεται δε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη με την από 29.03.2018 παρέμβαση του με 
θέμα: «Ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τα διαβατήρια αναγνωρισμένων προσφύγων, 
κατόχων αδειών διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος», έχει επισημάνει την άρνηση της 
ΕΛΑΣ να χορηγήσει (ανανεώσει) ταξιδιωτικό έγγραφο σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας, 
στον οποίο είχε ήδη χορηγηθεί άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος», με το 
επιχείρημα ότι καθώς ο αλλοδαπός για να παραλάβει τη νέα άδεια διαμονής του, 
επέστρεψε το δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα που κατείχε, δεν έφερε πλέον την 
ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στη 
διαμεσολάβηση του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία έκανε δεκτή το αρμόδιο 



 
 

 

 
Υπουργείο,  είχε ζητήσει τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων σε όσους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας είχε χορηγηθεί άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος»,  
υπογραμμίζοντας ότι αυτοί διατηρούν την ιδιότητα του αναγνωρισμένου πρόσφυγα.   
 
Η μη πρόβλεψη της διαδικασίας χορήγησης και ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων των 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας – κατόχων αδειών διαμονής επί μακρόν διαμένοντος με 
τον υπό διαβούλευση νόμο, καθιστά στην πράξη αδύνατη την χορήγηση και ανανέωση 
ταξιδιωτικών εγγράφων σε αυτούς, καθώς για την αρχική χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου 
(TDV) απαιτείται απόφαση χορήγησης ΑΔΕΤ δικαιούχου διεθνούς προστασίας εν ισχύ, 
ενώ για την ανανέωση τους απαιτείται άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας εν 
ισχύ, όπως προκύπτει σαφώς από τις αναλυτικές οδηγίες του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου15.  
 
Ως εκ τούτου, προτείνεται η ρητή πρόβλεψη χορήγησης / ανανέωσης ταξιδιωτικών 
εγγράφων σε  δικαιούχους διεθνούς προστασίας – κατόχους αδειών διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος είτε από την Υπηρεσία Ασύλου είτε από το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας / αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ανάλογα με την αρχή έκδοσης της άδεις 
διαμονής διεθνούς προστασίας.  
 
Άρθρο 144 παρ. 1 και 2 εδ. γ΄  
 
Με την προτεινόμενη διάταξη επιλέγεται το κατώτατο επιτρεπόμενο σύμφωνα με το άρθρο 
4 της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/51/ΕΕ, όριο 
υπολογισμού για τη συμπλήρωση της πενταετούς διαμονής στην Ελλάδα των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και συγκεκριμένα το ήμισυ της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς 
διεθνούς προστασίας και της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας διαμονής. 
 
Η ως άνω προτεινόμενη διάταξη συνεχίζει, όπως και στην προισχύουσα μορφή της 
(ν.4251/2014), να θέτει δυσανάλογα προσκόμματα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
ήτοι την χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στους δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας, η οποία είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (κατά δύο έτη για τους 
δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος και κατά τρία έτη για τους δικαιούχους επικουρικής 
προστασίας), παρέχοντας τους παράλληλα το δικαίωμα διαμονής και εργασίας τόσο στην 
Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («επί μακρόν διαμένων – 
ΕΕ»).  
 

Άρθρα 148 παρ. 2, 145 παρ. 7  

 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο άρθρο 145 παρ. 7 : «Το καθεστώς του επί μακρόν 
διαμένοντος είναι μόνιμο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 148». Κατά, δε, το άρθρο 148 
παρ. 1 προβλέπονται περιοριστικά οι λόγοι ανάκλησης ή απώλειας του καθεστώτος επί 
μακρόν διαμένοντος, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η λήξη της άδειας διαμονής. 
Τούτο προκύπτει άλλωστε και από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, στην οποία ρητώς 

                                                 
15 Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Ταξιδιωτικά Έγγραφα, διαθέσιμο σε:  
https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/taxidiotika-eggrafa/.  
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ορίζεται ότι «Η λήξη της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος δεν αποτελεί, αυτοτελώς, 
λόγο ανάκλησης ή απώλειας του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.».  

 

Ωστόσο, σε καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις του προς διαβούλευση νόμου δεν 
προβλέπεται η τύχη των εκπρόθεσμων αιτήσεων ανανέωσης άδειας διαμονής επί μακρόν 
διαμένοντος. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι 
εκπρόθεσμες αιτήσεις ανανέωσης αδειών διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, δεν θα 
πρέπει να οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων αυτών μόνο εξ’ αυτού του λόγου, 
λαμβάνοντας υπόψη και κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 23 του Ν. 
4939/2022, σύμφωνα με την οποία «η εκπρόθεσμη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης 
ανανέωσης [αναγνωρισμένου δικαιούχου διεθνούς προστασίας] δεν μπορεί από μόνη της 
να οδηγήσει σε απόρριψή της». 

 

Μη πρόβλεψη αδειών διαμονής σε μέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας 

 

Παρά τη θεμελιώδη υποχρέωση των κρατών να αναγνωρίζουν και να προασπίζουν όλους 
ανεξαιρέτως τους πραγματικούς οικογενειακούς δεσμούς, ο Έλληνας νομοθέτης επιλέγει 
την μη ρητή πρόβλεψη αδειών διαμονής σε μέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας (ισόχρονη άδεια διαμονής) με τον προς διαβούλευση νόμο. Προτείνεται η 
συμπερίληψη της εν λόγω κατηγορίας άδειας διαμονής στο κεφάλαιο του προς 
διαβούλευση νόμου «ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «P») - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄, με την οποία θα 
προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας (σύζυγος και ανήλικα τέκνα για ενήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας / 
γονείς για ανήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας) προς διασφάλιση του δικαιώματος 
στο σεβασμό στην οικογενειακή ζωή και τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.16  

Προτείνεται να απαλειφθεί η προϋπόθεση σύναψης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης με 
κάτοχο άδειας διαμονής σε ισχύ εντός Ελλάδος για την χορήγηση αδειών διαμονής μελών 
οικογένειας δικαιούχων διεθνούς προστασίας, η οποία δημιουργήθηκε μετά την είσοδο του 
δικαιούχου διεθνούς προστασίας στην χώρα και εντός αυτής (23 παρ. 4 του Ν. 
4939/2022).  

Επί της ουσίας, ο Ν. 4939/2022 απαιτεί και οι δύο σύζυγοι / συμβιούντες να είναι κάτοχοι 
αδειών διαμονής σε ισχύ προκειμένου να χορηγηθεί στο μέλος οικογένειας δικαιούχου 
διεθνούς προστασίας άδεια διαμονής και ο γάμος / σύμφωνο συμβίωσης να έχει τελεστεί 
αποκλειστικά στην Ελλάδα, καθιστώντας έτσι πρακτικά ανεφάρμοστη και άνευ 
αντικειμένου την εν λόγω ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που θα προβλέπει τα ως άνω. Για 
τον λόγο αυτόν, προτείνεται η χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής με την προσκόμιση 
σχετικών ληξιαρχικών πράξεων γάμου / συμφώνου συμβίωσης ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος παραμονής του μέλους οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας κατά τον 
χρόνο τέλεσης του γάμου / συμφώνου συμβίωσης και ανεξαρτήτως της χώρας τέλεσης του 
γάμου / συμφώνου συμβίωσης.  

Προτείνεται, επίσης, η πρόβλεψη προστατευτικών μέτρων για τη διατήρηση της 
οικογενειακής ενότητας μεταξύ του ανήλικου δικαιούχου διεθνούς προστασίας του και του 

                                                 
16 ΕΔΔΑ, Marckx κ. Βελγίου, αρ. προσφ. 6833/74, 13.06.1979, παρ. 31, Olsson κ. Σουηδίας (Νο 1), αρ. προσφ. 10465/83, 24.3.1988, 
παρ. 59 



 
 

 

 
γονέα του,17 ήτοι η δυνατότητα του ανήλικου δικαιούχου διεθνούς προστασίας την 
χορήγηση άδειας διαμονής μέλους οικογένειας για τον γονέα του με μόνη την προσκόμιση 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης, ανεξαρτήτως του καθεστώτος παραμονής του μέλους 
οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας.  

Η χορήγηση αυτών των αδειών διαμονής ανάγεται σε ζωτικής σημασίας ζήτημα, ιδίως στις 
περιπτώσεις των μελών οικογένειας, η αίτηση περί χορήγησης διεθνούς προστασίας των 
οποίων έχει απορριφθεί τελεσιδίκως. Λαμβανομένου, επομένως, υπ’ όψιν ότι, de jure 
(άρθρο 22 παρ. 2  του Ν. 4939/2022) και de facto, οι σχετικές αιτήσεις από τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, υποβάλλονται 
όταν τα μέλη της οικογένειας τους δεν διαθέτουν κανένα καθεστώς παραμονής στη χώρα, 
προκύπτει ότι οι αιτήσεις αυτές αποτελούν το ultimum refugium για την διατήρηση της 
οικογενειακής ενότητας και δη των προς επιστροφή/απέλαση/επανεισδοχή πολιτών τρίτων 
χωρών.  

Η μη ρητή πρόβλεψη των εν λόγω αδειών διαμονής και υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 
αποτελεί σοβαρότατη επέμβαση και επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες στην οικογενειακή 
ζωή και ενότητα, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα είτε ένας γονέας να στερηθεί την 
πραγματική άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου του είτε να διασπαστεί ακουσίως η 
έγγαμη συμβίωση. 

 
Άρθρο 162 
 
Παρά τη ρητή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου για την επίλυση του ζητήματος του νομικού κενού που αντιμετωπίζουν οι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, εξαιτίας του οποίου ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρούς κινδύνους 
προστασίας, η προτεινόμενη ρύθμιση αποτυγχάνει να ρυθμίσει το ζήτημα της νομιμότητας 
της διαμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των νέων που εισήλθαν στη χώρα ως 
ασυνόδευτοι ανήλικοι, δεν ανταποκρίνεται δε καν στο περιεχόμενο των σχετικών 
εξαγγελιών.18   
 
Πρώτον, η προτεινόμενη διάταξη προϋποθέτει για όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες 
περιπτώσεων την προηγούμενη κατοχή οριστικού τίτλου διαμονής στη χώρα για τη 
χορήγηση της άδειας διαμονής 10ετούς διάρκειας που προβλέπει. Αυτή η απαίτηση δεν 
καλύπτει κανένα κενό προστασίας και θέτει εκτός πλαισίου προστασίας τη συντριπτικά 
μεγάλη πλειονότητα των προσώπων που επιδιώκει να καλύψει (ενήλικοι πολίτες τρίτων 
χωρών που εισήλθαν ως  ασυνόδευτοι στην Ελλάδα).  Αν τα ασυνόδευτα παιδιά που εν 
συνεχεία ενηλικιώνονται είχαν στη διάθεσή τους κάποια οριστική άδεια διαμονής, δε θα 
χρειαζόταν η παρέμβαση του νομοθέτη εν προκειμένω. Κατά συνέπεια, θα πρέπει η 
φράση στην παρ. 1 του άρθρου 162 «που διαμένουν νόμιμα στη χώρα με οριστικό τίτλο 
διαμονής με οριστικό τίτλο διαμονής» να απαλειφθεί. Σημειώνεται ότι η προϋπόθεση 
προηγούμενης κατοχής οριστικού τίτλου στην πραγματικότητα στερεί και από σημαντικό 
αριθμό παιδιών β’ γενιάς τη δυνατότητα πρόσβασης σε 10ετή άδεια διαμονής (περίπτωση 
β της παρ. 1).  

                                                 
17 ΕΔΔΑ, Ahmut κ. Ολλανδίας, 28.11.1996, παρ. 60, Gul κ. Ελβετίας, 19.2.1996, παρ. 32, Berrehab κ. Ολλανδίας, αρ. προσφ. 10730/84, 
21.06.1988, παρ. 21, L. κ. the Netherlands, αρ. προσφ. 45582/99, 1.9.2004, παρ. 36, Kroon and Others κ. the Netherlands, αρ. προσφ. 
18535/91, 27.10.1994, παρ. 32 
18 Η Καθημερινή, Βούλτεψη: Σώσαμε 5.500 παιδιά από την εγκατάλειψη στις δομές, 15/7/2022, 
https://www.kathimerini.gr/politics/561958576/voyltepsi-sosame-5-500-paidia-apo-tin-egkataleipsi-stis-domes/.  
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Δεύτερον, οι προϋποθέσεις που θέτει η περίπτωση γ’ της παρ. 1, τριετής φοίτηση σε 
Ελληνικό σχολείο πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους και εισαγωγή σε Ίδρυμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης, ΙΕΚ ή Ίδρυμα 
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μόνο εντελώς μερικά καλύπτει το άνω διαπιστωμένο κενό, 
καθώς αφορούν μόνο πολύ μικρό αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων που εν τω μεταξύ 
ενηλικιώνονται. Ιδίως δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λόγω των συστημικών και 
χρόνιων προβλημάτων ουσιαστικής συμπερίληψης των παιδιών με 
μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο στο ελληνικό σχολείο που δημιουργούν μαθητικό 
πληθυσμό τουλάχιστον δύο ταχυτήτων, ακόμη και η 3ετής «επιτυχή» φοίτηση στο ελληνικό 
σχολείο αποτελεί μια σημαντική πρόκληση.  
 
Τρίτον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 172(1), προβλέπεται παράβολο ύψους 900 
ευρώ ειδικά για την κατάθεση αίτησης για τη λήψη της συγκεκριμένης άδειας, ποσό το 
οποίο είναι απολύτως δυσανάλογο λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσωπα τα οποία αφορά 
(πρώην ασυνόδευτοι που μόλις ενηλικιώθηκαν ή πολύ νεαρά πρόσωπα) και ακυρώνει 
στην πράξη την πρόσβαση στην προβλεπόμενη άδεια διαμονής.    
 
Τέταρτον, απουσιάζει οιαδήποτε ρύθμιση σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα της πρόβλεψης 
άδειας διαμονής για ασυνόδευτα παιδιά που απορρίπτονται από το σύστημα ασύλου ενώ 
είναι ακόμη παιδιά, σε αντίθεση με την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων και κατά παράβαση της αρχής του βέλτιστου συμφέρον του 
παιδιού, το οποίο σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού πρέπει να 
λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε κάθε απόφαση που αφορά τα παιδιά. Θα πρέπει να 
προβλεφθεί άδεια διαμονής για τα ασυνόδευτα παιδιά των οποίων η αίτηση ασύλου 
απορρίπτεται, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τα παιδία αυτά να παραμείνουν σε 
νομικό κενό (limbo).      
 
Τέλος, για λόγους σαφήνειας θα πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος  2 του άρθρου 
162 ως εξής: «α) να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή 
Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)» 

 
Άρθρα 165-166 και 172   
 
Η πρόβλεψη και συμπερίληψη διατάξεων που αφορούν στις άδειες των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση   νομοσχεδίου, είναι 
προβληματική, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις διαφορετικές 
υποχρεώσεις του Κράτους έναντι αυτών, υπό την έννοια μεταξύ άλλων ότι η παραμονή 
τους στη χώρα καλύπτεται από την αρχή της μη επαναπροώθησης και διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν τη χώρα, σε σχέση με τα υπαγόμενα σε διαδικασίες μεταναστευτικού 
πρόσωπα.  Άλλωστε, η προβλεπόμενη στο αρ. 27 της Σύμβασης της Γενεύης χορήγηση 
και η ανανέωση των αδειών διαμονής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας ρυθμίζεται 
ήδη σε υφιστάμενες ρυθμίσεις της ελληνικής έννομης τάξης, όπως αυτή ενσωματώνει την 
Οδηγία 2011/95/ΕΕ.   
 
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το α. 23 παρ. 1 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή 
προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (Ν.4939/2022), το 
οποίο ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη το αρ. 24 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ ορίζεται 



 
 

 

 
ότι σε πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ή 
δικαιούχος επικουρικής προστασίας χορηγείται από την αρμόδια Αρχή Παραλαβής άδεια 
διαμονής τριετούς ή ετήσιας αντίστοιχα διάρκειας.  
 
Επιπλέον ορίζεται ότι οι εν λόγω άδειες ανανεώνονται με απόφαση του Προϊσταμένου του 
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία 
υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή Παραλαβής το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από τη λήξη τους, καθώς και ότι η εκπρόθεσμη χωρίς αιτιολογία υποβολή της 
αίτησης ανανέωσης δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε απόρριψή της. Τέλος, στα α. 
20 παρ. 3 και 23 παρ. 2 του Ν. 4939/2022 ορίζεται ότι οι εν λόγω άδειες διαμονής δεν 
χορηγούνται ή δεν ανανεώνονται περιοριστικά όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας.  
 
Τονίζεται δε ότι οι περιπτώσεις ανάκλησης ή μη ανανέωσης του καθεστώτος του 
πρόσφυγα και της επικουρικής προστασίας απαριθμούνται περιοριστικά στα α. 13 παρ. 1-
4 και α.18 παρ. 1-3 του Ν. 4939/2022, όπως αυτά ενσωματώνουν στην εθνική έννομη τάξη 
τα α. 14 παρ. 1-4 και α. 19 παρ. 1-4 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Οι ανωτέρω περιπτώσεις 
αφορούν αποκλειστικά σε λόγους ουσίας.  
 
Οι προτεινόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες διατάξεις του αρ. 172 παρ. 
1 (Παράβολα- Πρόστιμα) θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη χορήγηση ή μη ανανέωση αδειών 
δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τυπικούς λόγους, μεταξύ των οποίων 
και η μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ανανέωσής του ή η μη υποβολή παραβόλου, 
γεγονός το οποίο όχι μόνο προσκρούει στα προβλεπόμενα σε εν ισχύι νόμο, ο οποίος 
ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων 
τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και δη στον 
«Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και 
ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων 
αλλοδαπών» (Ν.4939/2022), αλλά τυγχάνει και εξόχως προβληματικό καθώς θα είχε ως 
συνέπεια την αποστέρηση νομιμοποιητικών εγγράφων σε άτομα αναγνωρισμένα ως 
χρήζοντα διεθνούς προστασίας.  
 
Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το αρ. 27 της 
Σύμβασης της Γενεύης, καθώς και από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία (βλ. 
ανωτέρω) θα γνώριζε υπέρμετρο και αδικαιολόγητο περιορισμό και θα οδηγούσε σε 
αδυναμία πρόσβασης και ενάσκησης των βασικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.  
 
Επιπλέον, θα είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση των δικαιούχων σε κίνδυνο 
επαναπροώθησης, κατά παράβαση του α. 20 του Ν.4939/2022, του α. 3 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του άρθρου 33 (1) της Σύμβασης της 
Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων, του άρθρου 3 της Σύμβασης των ΗΕ κατά των 
Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας καθώς και της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων, που ρητά θέτουν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.  
 



 
 

 

 
Ως εκ τούτου προτείνεται η απαλοιφή των άρθρων 165 και 166, δεδομένου ότι τα 
προβλεπόμενα σε αυτές ρυθμίζονται ήδη από υφιστάμενο νόμο στον  «Κώδικα 
Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών 
και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων 
αλλοδαπών» (Ν.4939/2022), άλλως η αναδιατύπωσή τους με την προσθήκη ρητής 
πρόβλεψης αναφορικά με το ότι η εκπρόθεσμη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης 
ανανέωσης των εν λόγω αδειών δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε απόρριψή της, 
καθώς και με τη ρητή πρόβλεψη ότι η χορήγηση και ανανέωση των εν λόγω αδειών θα 
γίνεται ατελώς. 
 
Άρθρο 172  

Οι διατάξεις του α. 165 και 166 σε συνδυασμό με την εδώ προτεινόμενη διάταξη θα είχαν 
ως αποτέλεσμα τη μη χορήγηση ή μη ανανέωση αδειών δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας για τυπικούς λόγους, μεταξύ των οποίων και η μη εμπρόθεσμη υποβολή της 
αίτησης ανανέωσής του ή η μη υποβολή παραβόλου, γεγονός το οποίο όχι μόνο 
προσκρούει στα προβλεπόμενα σε εν ισχύι νόμο, ο οποίος ρυθμίζει ειδικά τα ζητήματα 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των 
απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και δη στον  «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή 
προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών» (Ν.4939/2022), 
αλλά τυγχάνει και εξόχως προβληματικό καθώς θα είχε ως συνέπεια την αποστέρηση 
νομιμοποιητικών εγγράφων σε άτομα αναγνωρισμένα ως χρήζοντα διεθνούς προστασίας.  
Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το αρ. 27 της 
Σύμβασης της Γενεύης, καθώς και από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία (βλ. 
ανωτέρω) θα γνώριζε υπέρμετρο και αδικαιολόγητο περιορισμό και θα οδηγούσε σε 
αδυναμία πρόσβασης και ενάσκησης των βασικών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.  
 
Επιπλέον, θα είχε ως αποτέλεσμα την έκθεση των δικαιούχων σε κίνδυνο 
επαναπροώθησης, κατά παράβαση του α. 20 του Ν.4939/2022, του α. 3 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του άρθρου 33 (1) της Σύμβασης της 
Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων, του άρθρου 3 της Σύμβασης των ΗΕ κατά των 
Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας καθώς και της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας, μεταξύ άλλων, που ρητά θέτουν την αρχή της μη 
επαναπροώθησης.   
 
Ως εκ τούτου, η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής πρόσφυγα ή 
δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε υποχρέωση 
καταβολής παραβόλων και δη ύψους α. για τις άδειες διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, σε 
εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β. για τις άδειες διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σε τριακόσια 
(300) ευρώ, και γ. για τις άδειες διάρκειας μέχρι τρία (3) έτη, σε τετρακόσια πενήντα (450) 
ευρώ, το οποίο καθιστά την καταβολή του απαγορευτική για μεγάλη μερίδα δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, οι οποίοι τυγχάνουν οικονομικά ευάλωτοι. Αντίθετα, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ρητά εξαίρεση από τη σχετική υποχρέωση καταβολής παραβόλων για τους 
δικαιούχους διεθνούς προστασίας.  



 
 

 

 
Για τον λόγο αυτό προτείνεται η αναδιατύπωση των άρθρων με την προσθήκη ρητής 
πρόβλεψης αναφορικά την απαλλαγή των δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την 
υποβολή παραβόλου για τη χορήγηση και ανανέωση των σχετικών αδειών διαμονής 
τύπου Ρ. 1 και Ρ.2 , καθώς για τους ανωτέρω λόγους η χορήγηση και ανανέωση των εν 
λόγω αδειών θα πρέπει να γίνεται ατελώς.  
 
Σχετικά με το άρθρο 172, βλ. επίσης σχόλιο στη διάταξη του άρθρου 162  
 
 
 

 
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες  
 
 


