
 

 

 
Σχολιασμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

που έχει τεθεί σε Δημόσια διαβούλευση, υπό τον τίτλο: «Κώδικας Μετανάστευσης» 
 
Άρθρο 134 παρ. 4 σημείο αα : Προβληματική διάταξη καθώς κρίνεται δυσχερής και ασαφής 
ο τρόπος που θα αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατη η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον 
καθώς και ότι χρήζουν προστατευτικών μέτρων. Προτείνεται και μόνο η φιλοξενία από 
ιδρύματα να αποτελεί τεκμήριο ότι δικαιούνται να λάβουν άδεια διαμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους. 
 
Άρθρο 134 παρ. 4 σημείο β : Δεδομένου ότι η προστασία των παιδιών σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα και στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού πρέπει να είναι ενιαία και να μην 
υπάρχουν διακρίσεις, προτείνεται ως φιλοξενούμενοι να προστεθούν και οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι οι οποίοι διαβιούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 
66ΚΣΤ του Ν. 4939/2022 και στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης του 
άρθρου 66ΚΖ του Ν. 4939/2022. 
 
Συνεπώς προτείνεται η εξής αναδιατύπωση :  
 
β. ανήλικοι φιλοξενούμενοι σε οικοτροφεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία των 
αρμόδιων Υπουργείων και ασυνόδευτοι ανήλικοι οι οποίοι διαβιούν στα Κέντρα Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του άρθρου 66ΚΣΤ του Ν. 4939/2022 και στα Εποπτευόμενα 
Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης του άρθρου 66ΚΖ του Ν. 4939/2022 (άδεια 
διαμονής τύπου «Α.5»). Η άδεια διαμονής έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) έτη και ανανεώνεται 
για ισόχρονο διάστημα εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης. 
Η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 για έναν από τους λοιπούς 
λόγους του παρόντος, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε,… 
 
Άρθρο 134 παρ. 4 σημείο γ : η φράση : «και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη αρνητική απόφαση 
χορήγησης διεθνούς προστασίας» πρέπει να απαλειφθεί, καθώς αποτελεί προϋπόθεση με 
ξεκάθαρη παραβίαση των δικαιωμάτων το πολιτών τρίτων χωρών. Με την πρόταση αυτή οι 
αιτούντες διεθνούς προστασίας σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης στερούνται τη 
δυνατότητα να καταθέσουν αίτημα για εξαιρετικούς λόγους. Το αίτημα διεθνούς προστασίας 
κατατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση της Γενεύης και την ελληνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλείει τον αιτούντα από 
την απολαβή άλλων δικαιωμάτων και τη στέρηση της δυνατότητας χορήγησης άδειας 
διαμονής.  
 
Περαιτέρω η τελευταία περίοδος πρέπει να αλλάξει σε «Ο χρόνος παραμονής βάσει σχετικού 
δικαιώματος του αιτούντος διεθνούς προστασίας στη Χώρα, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4939/2022, θα προσμετράται για τη συμπλήρωση της επταετίας», 
διαφορετικά να καταργηθεί. Ο αιτών άσυλο με την κατάθεση του αιτήματός του για διεθνή 
προστασία συνδέεται με τη χώρα όπου υποβάλλει το αίτημά του, εν προκειμένω την Ελλάδα, 
ενώ έως ότου κριθεί το αίτημά του δε συνδέεται με καμία άλλη χώρα συμπεριλαμβανομένης 
της χώρας καταγωγής. Μάλιστα, το διάστημα αυτό, ο αιτών άσυλο καταβάλλει κάθε δυνατή 



 

 

προσπάθεια να ενταχθεί και να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα. 
Συνακόλουθα, ο χρόνος μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της χορήγησης διεθνούς 
προστασίας κρίνεται επιβεβεβλημένο να προσμετράται στον υπολογισμό της επατετίας, 
καθώς πρόκειται για διάστημα που συμβάλλει στη δημιουργία δεσμών με τη χώρα. 
 
Άρθρο 134 παρ. 5: Προτείνεται η εξαίρεση των ασυνόδευτων παιδιών (άρθρο 5 παρ. β, αφού 
πρώτα γίνει δεκτό ότι θα συμπεριληφθούν τα ΚΦΑΑ και τα ΕΔΗΔ) από την κατοχή 
διαβατηρίου. Λόγω της αντικειμενικής πολλές φορές αδυναμίας έκδοσης ή κατοχής 
διαβατηρίου στις περιπτώσεις των ασυνόδευτων παιδιών, η διάταξη θα τύχει κενή 
περιεχομένου και δεν θα προσφέρει καμία προστασία. Τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά 
δεν έχουν εκδώσει ποτέ ή αδυνατούν να εκδώσουν διαβατήριο πριν την είσοδο τους στη 
χώρα.  
 
Άρθρο 162 παρ. 1β: Με την πρόβλεψη στην παράγραφο για την νόμιμη διαμονή στη χώρα με 
οριστικό τίτλο διαμονής εγείρεται σημαντικό ζήτημα στην προστασία των παιδιών δεύτερης 
γενιάς που δεν θα μπορούν να απολάβουν ασφαλούς διαμονής και προστασίας. Η  
προβλεπόμενη άδεια διαμονής με τον ισχύοντα νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 108, του Ν. 
4251/2014 θα καταργηθεί και αντικαθίσταται με άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, για 
την οποία απαιτείται η ύπαρξη οριστικού τίτλου διαμονής. Με την υφιστάμενη άδεια 
παρέχεται η δυνατότητα νόμιμης διαμονής σε τέκνα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς έξι (6) τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν από τη 
συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους, αλλά εξέπεσαν της νομιμότητας 
λόγω του γεγονότος ότι οι γονείς τους απώλεσαν το δικό τους δικαίωμα σε άδεια διαμονής. 
Ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης της άδειας του άρθρου 108, του Ν. 4251/2014 είναι η  παροχή  
της δυνατότητας παραμονής στη χώρα των παιδιών και νέων που έχουν ενταχθεί στην 
ελληνική κοινότητα και έχουν αναπτύξει και δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, 
έχουν γεννηθεί ή διαμένουν μακροχρόνια στην Ελλάδα, φοιτούν σε ελληνικό σχολείο, 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.  
 
Άρθρο 162 παρ. 1 και 1γ : Ο σκοπός της παροχής άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, 
λαμβάνοντας υπόψιν την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος τους παιδιού (άρθρο 3 Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Παιδιού), είναι η προστασία των ασυνόδευτων παιδιών ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος προστασίας που έχουν, όπως συμβαίνει στην Ισπανία (https://picum.org/wp-
content/uploads/2022/04/Turning-18-and-undocumented_EN.pdf, σελ 55-58 ). Οι 
προϋποθέσεις να υπάρχει οριστικός τίτλος διαμονής, καθώς και η νόμιμη διαμονή στη χώρα, 
πρέπει να απαλειφθούν, καθώς με αυτόν τον τρόπο ελλείπει ο προστατευτικός σκοπός της 
διάταξης.   
 
Περαιτέρω, η εισαγωγή σε Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Επαγγελματικές Σχολές 
Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης), Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως 
προϋπόθεση πρέπει να απαλειφθεί, καθώς εισάγει ιδιαίτερα δυσμενή και επαχθή όρο για 
την απόκτηση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας. Συνακόλουθα, αποτελεί 
υπερβολική απαίτηση, καθώς τα ασυνόδευτα παιδιά μπορεί να έχουν ολοκληρώσει την 3ετή 
φοίτησή τους σε ΕΠΑΛ ή στο Γενικό Λύκειο (η οποία επίσης κρίνεται δύσκολη δεδομένων των 
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αντικειμενικών και δομικών προσκομμάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες στην 
πρόσβαση στην εκπαίδευση) και να έχουν κάνει ήδη σημαντικά βήματα για την ένταξη τους. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, η φράση :  «διαμένουν νόμιμα στη χώρα με οριστικό τίτλο διαμονής,» 
πρέπει να απαλειφθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, η περίπτωση γ) πρέπει να αναδιατυπωθεί ως 
εξής : 
 
γ) είναι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισήλθαν στην Ελλάδα ως 
ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις του 
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα πριν από τη συμπλήρωση του εικοστού τρίτου έτους της 
ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται νόμιμη διαμονή στη χώρα και οριστικός 
τίτλος διαμονής. 
 
Άρθρο 162 παρ. 2: Προτείνεται αναδιατύπωση ως εξής : 2. Η άδεια δεκαετούς διάρκειας 
χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας που συνοδεύεται από τα 
δικαιολογητικά της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 178, εφόσον ο αιτών (α) διαθέτει 
Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης κα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) 
ή  Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α)  (β) δεν έχει απουσιάσει από τη χώρα 
για χρονικό διάστημα δύο (2) συναπτών ετών. 
 
Άρθρο 172 παρ. 1 : Είναι πολύ δυσμενής και υπέρογκη η εισαγωγή του παραβόλου ποσού 
900 ευρώ που απαιτείται για την έκδοση της σχετικής άδειας. 
 


