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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

στο σχέδιο νόμου: «Βελτίωση μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 

4636/2019 (A’ 169), 4375/2016 (A’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις». 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η βελτίωση των διαδικασιών για την επιτάχυνση της 

διαδικασίας απονομής διεθνούς προστασίας.  

Στο Α’ Μέρος τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4636/2019 (A’ 169) με στόχο την αντιμετώπιση 

πρακτικών προβλημάτων που ανέκυψαν από την εφαρμογή του. 

Ενοποιείται η διαδικασία πλήρους καταγραφής των νεοαφιχθέντων προσώπων στην ελληνική 

Επικράτει,  η οποία πλέον μπορεί να διεκπεραιώνεται και από την Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης. Παρέχεται περαιτέρω η δυνατότητα σύστασης Μητρώου Εισηγητών – βοηθών 

χειριστών Ασύλου από νομικούς, οι οποίοι θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών στο έργο των 

χειριστών των αιτημάτων ασύλου προς διευκόλυνσή τους και προς επιτάχυνση των διαδικασιών 

ασύλου. Παράλληλα, προβλέπεται η σύντμηση των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να εκδίδεται 

η απόφαση επί των προσφυγών αιτούντων ασύλου που έλαβαν απορριπτική απόφαση σε πρώτο 

βαθμό ενώ αυτές των διαμενόντων στα νησιά εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Επιπλέον βελτιώνεται 

η λειτουργία των ανεξάρτητων Αρχών Προσφυγών. 

Περαιτέρω, προβλέπεται η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής σε διάφορα στάδια των διαδικασιών 

με σκοπό την απλούστευσή τους, τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας, την εξοικονόμηση 

ανθρώπινων πόρων και τη μείωση των δαπανών.  

Στο Β’ Μέρος τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4375/2016 (Α’ 51) για τη βελτίωση της λειτουργίας της 

Αρχής Προσφυγών, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Γενικής Γραμματείας 

Μεταναστευτικής Πολιτικής   

Στο Γ’ Μέρος τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής 

Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80). 

Στο Δ’ Μέρος τροποποιούνται σειρά διατάξεων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου και των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα, επικαιροπoιείται το νομοθετικό 

πλαίσιο για τις προϋποθέσεις έκδοσης golden visa, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια των υπηρεσιών του 
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Υπουργείου, μέσω της θέσπισης υποχρέωσης των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και των Αναπληρωτών τους, στην υποβολή δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης. Τέλος, προβλέπεται η σύσταση αμειβόμενων ομάδων εργασίας, οι οποίες 

θα λειτουργούν εκτός κανονικού ωραρίου με συγκεκριμένη στοχοθεσία, σε μια προσπάθεια 

επιτάχυνσης του συνόλου των διαδικασιών χορήγησης ασύλου σε έκτακτες περιστάσεις. 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Επί των άρθρων: 

Με το άρθρο 1 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4636/2019 (Α΄169). Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 προστίθεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 μετά τη φράση «σε 

γλώσσα που κατανοούν» η φράση «ή ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν». Η προσθήκη στη διάταξη 

αυτή κρίνεται σκόπιμη για λόγους πλήρους ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ καθώς είχε εκ 

παραδρομής παραλειφθεί. 

Με την παράγραφο 2, προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 39, ως εξής: 

«ιδίως για το καθήκον συνεργασίας τους με τις εθνικές αρχές σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς 

και για τις συνέπειες της παραβίασης αυτού». Η προσθήκη στη διάταξη αυτή γίνεται για λόγους 

νομοτεχνικής συνέπειας. 

Με την παράγραφο 3, τροποποιείται η περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 39, ώστε α) στους συγγενείς των 

θυμάτων ναυαγίων να περιλαμβάνονται πλέον και οι γονείς και τα τέκνα των θανόντων σε ναυάγια, β) 

η διαπίστωση ότι ένα άτομο ανήκει σε ευάλωτη ομάδα να οδηγεί πλέον στην κατά προτεραιότητα 

εξέταση της αίτησής του, προς τον σκοπό της πλήρους ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ. 

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι πλέον, εκτός από τον Διοικητή του Κέντρου, και οι Διοικητές της 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου μπορούν να παραπέμπουν τους αιτούντες 

διεθνή προστασία σε διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας, εφόσον ανακύψει σχετική αμφιβολία. Η 

τροποποίηση αυτή κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου η σχετική διαδικασία να μπορεί να εκκινεί με 

απόφαση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων και να περιοριστεί έτσι η καταχρηστική επίκληση 

της ανηλικότητας από αιτούντες άσυλο σε όλα τα στάδια εξέτασης της αίτησής τους. 

Με την παράγραφο 5 προτείνεται η σύντμηση κατά πέντε ημέρες της προθεσμίας εξέτασης των σε 

αυτήν αναφερόμενων αιτήσεων. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται σκόπιμη καθώς συμβάλλει στην 

επιτάχυνση των διαδικασιών, όταν συντρέχουν οι περιστάσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της 

υποπερ. 1 της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4636/2019. 
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Με την παράγραφο 6 καταργείται το στοιχείο (αα) της υποπερ. 2 της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 39 

του ν. 4636/2019, για λόγους πλήρους ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, καθώς και για λόγους 

νομοτεχνικής συνέπειας. 

Με το άρθρο 2 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4636/2019 και συγκεκριμένα με την 

παράγραφο 1 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 46, ώστε η απόφαση κράτησης 

για πρόσωπα που συνιστούν κίνδυνο για τη εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη να λαμβάνεται μόνο 

από τον αρμόδιο Αστυνομικό Διευθυντή. 

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 46 που αφορά στη διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής των αιτούντων υπό κράτηση, ώστε να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η εξέταση της 

προσφυγής των προσώπων αυτών.  

Με το άρθρο 3 καταργείται το επαχθές μέτρο του τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 

4636/2019, ήτοι η παράταση κατά είκοσι ημέρες της κράτησης ανηλίκων προσώπων, λόγω εξαιρετικών 

περιστάσεων. 

Με το άρθρο 4 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι αρμόδια πλέον για την προστασία των ασυνόδευτων και 

χωρισμένων ανηλίκων είναι η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της σύστασης της 

Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

με το π.δ. 18/19.2.2020 (Α’ 34), ώστε να χειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα ασυνόδευτων 

ανηλίκων στοχεύοντας στην ενιαία άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής επί του προσφυγικού – 

μεταναστευτικού ζητήματος συνολικά από το Υπουργείο. 

Με την προτεινόμενη παράγραφο 2 εξειδικεύεται η μέριμνα και το εύρος δράσεων της Ειδικής 

Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 60 και αντικαθίσταται η αναφορά 

στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, 

λόγω της σύστασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με το π.δ. 4/15.1.2020 (Α’ 4) και των 

νέων αρμοδιοτήτων του, αλλά και για λόγους νομοτεχνικής συνέπειας. 

Με την προτεινόμενη παράγραφο 4 προβλέπονται επιπλέον αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας 

Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, προκειμένου να μπορεί να ασκεί με πληρότητα το έργο της. 

Με το άρθρο 5 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής για την πλήρη καταγραφή  αιτήσεων  

διεθνούς προστασίας μπορούν να είναι πλέον και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, προκειμένου να καταστεί ταχύτερη και πιο αποτελεσματική η διαδικασία πλήρους 

καταγραφής του άρθρου 65 του ιδίου νόμου.  
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Με την παράγραφο 2 αποσαφηνίζεται ο όρος «Μεταγενέστερη αίτηση», ώστε να είναι σύμφωνος με 

την Οδηγία 2013/32/ΕΕ. 

Με το άρθρο 6 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με τις παραγράφους 1 και 2 προστίθενται στα υποχρεωτικά στοιχεία της πλήρους καταγραφής και στα 

ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία, η γλώσσα στην οποία επιθυμεί ο αιτών να εξεταστεί η αίτησή του, ώστε 

να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ορθότερη και αρτιότερη εξέταση των υποβαλλόμενων αιτήσεων.  

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 65 και προβλέπεται πλέον ρητά η διαδικασία 

που ακολουθείται για την υποβολή αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας τόσο από πρόσωπα, τα 

οποία τελούν σε περιορισμό της ελευθερίας τους εντός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όσο 

και από πρόσωπα που βρίσκονται υπό κράτηση. Οι τροποποιήσεις στη διάταξη αυτή κατατείνουν στη 

διασαφήνιση πτυχών του νομικού πλαισίου της εξέτασης της οικείας αίτησης παροχής διεθνούς 

προστασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του από τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες. 

Με την παράγραφο 4 διορθώνεται η εσφαλμένη παραπομπή σε διάταξη που είχε εκ παραδρομής 

περιληφθεί στην παρ. 8 του άρθρου 65.   

Με το άρθρο 7 γίνεται διορθώνεται η αρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 69 του ν. 4636/2019 

διότι εκ παραδρομής υπήρχαν δύο παράγραφοι που έφεραν το ίδιο νούμερο (παράγραφος 2). 

Περαιτέρω, τροποποιείται η παράγραφος 3 (δεύτερη παράγραφος 2), ώστε να είναι πλέον δυνατή η 

παροχή διερμηνείας στην επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής, εάν δεν είναι δυνατή στη γλώσσα 

επιλογής του αιτούντος διεθνούς προστασίας. Η τροποποίηση αυτή θα συμβάλλει στη μείωση των 

καθυστερήσεων που παρατηρούνται κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, λόγω αδυναμίας παροχής 

διερμηνείας, χωρίς παράλληλα να θίγεται το δικαίωμα σε διερμηνεία των αιτούντων σε γλώσσα που 

κατανοούν.   

Με το άρθρο 8 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 70, ώστε στις αναφερόμενες σε αυτήν 

περιπτώσεις το δελτίο αιτούντος άσυλο να μπορεί να έχει διάρκεια έως τριάντα (30) ημέρες. 

Με τον τρόπο αυτό τίθεται ενιαίο ανώτατο όριο για τα οικεία δελτία, γεγονός που διευκολύνει το έργο 

της διοίκησης, ενώ η αύξηση του ορίου αυτού συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

προς εξέταση αιτήσεων με εντονότερο μάλιστα το στοιχείο της εξατομίκευσης.  

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι το δελτίο μπορεί να εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική 

καταγραφή και ανανέωση, καθώς και με κάθε πρόσφορο τεχνολογικά μέσο. Η προσθήκη αυτή κρίνεται 

επιβεβλημένη, δεδομένης της βούλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μειώσει το 

διοικητικό κόστος, τον χρόνο και τον όγκο εργασίας που απαιτείται για την έγχαρτη έκδοση δελτίων 

αιτούντων άσυλο, και με νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη 

έκδοση νέων ψηφιακών δελτίων και αποσυμφόρηση της διαδικασίας.  
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Με το άρθρο 9 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4636/2019 και περιγράφονται λεπτομερώς 

οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα παρέχεται πλέον η δωρεάν συνδρομή στους 

αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα πάντα με τα όσα προβλέπονται στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ.  

Με το άρθρο 10 αναδιατυπώνεται για νομοτεχνικούς λόγους το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του 

άρθρου 72 του ν. 4636/2019. 

Με το άρθρο 11 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 4636/2019 και προβλέπεται ότι η 

προσωπική συνέντευξη μπορεί να παραλειφθεί εφόσον ο αιτών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη διενέργεια 

της συνέντευξης στην επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής του. Η τροποποίηση αυτή συναρτάται με 

την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4636/2019 και κατατείνει στην ορθή εφαρμογή 

του νέου νομικού πλαισίου εξέτασης της οικείας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας. 

Με το άρθρο 12 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με τις παραγράφους 1 και 2 γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις στην παρ. 3 του άρθρου 78, προκειμένου 

να καταστεί νομικά ορθή και πρακτικά εφαρμόσιμη η διάταξη. 

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η παρ. 9 ώστε σε περίπτωση παραβίασης καθήκοντος συνεργασίας 

από τους αιτούντες διεθνούς προστασίας, να τεκμαίρεται η σιωπηρή ανάκληση της αίτησής τους. Η 

τροποποίηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη για την εμπέδωση του επιβαλλόμενου καθήκοντος 

συνεργασίας από τους αιτούντες με τρόπο, ώστε η παραβίασή του να συνεπάγεται σιωπηρή ανάκληση 

της αίτησης και όχι την απόρριψή της ως προδήλως αβάσιμης. Με την προτεινόμενη τροποποίηση 

αναμένεται να αποσυμφορηθεί σε αρκετά σημαντικό βαθμό ο όγκος των προς εξέταση αιτήσεων.  

Με το άρθρο 13 προστίθεται νέα παρ. 7 στο άρθρο 79 του ν. 4636/2019 με την οποία, κατ’ εξαίρεση, 

δίνεται η δυνατότητα και στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Αρχής Απόφασης να προβαίνει σε 

τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων, όταν η ανάγκη τροποποίησης ανακύπτει μετά 

τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας  ή την έκδοση τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης, με 

προφανή στόχο την επιτάχυνση και μη παρακώλυση της όλης διαδικασίας.   

Με το άρθρο 14 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4636/2019, που αφορά στη σιωπηρή 

ανάκληση αποκλειστικά και μόνο για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης, χωρίς να επέρχεται επί της 

ουσίας τροποποίηση της διάταξης. 

Με το άρθρο 15 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 82, ώστε η επίδοση της απόφασης να μπορεί 

να γίνει πλέον με απλή ταχυδρομική επιστολή, ενώ προβλέπονται και νέοι εναλλακτικοί τρόποι 

επίδοσης. Η νέα διάταξη αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και 

προβλέπει έναν νέο τρόπο επίδοσης της απόφασης, πιο άμεσο και λειτουργικό, εξοικονομώντας χρόνο 

και περιορίζοντας ταυτόχρονα τις ενδεχόμενες πρακτικές δυσχέρειες των καθιερωμένων τρόπων 

επίδοσης. Αντίστοιχα, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής όλων των πληροφοριών, που εμπεριέχονται 



6 

 

στο συνοδευτικό έντυπο, και με ψηφιακό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται σημαντικός χρόνος αλλά και κόστος 

για το Δημόσιο, καθώς ενημερωτικές πληροφορίες σημαντικές για τον αιτούντα κοινοποιούνται με 

τρόπο άμεσο και κατανοητό, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται παράλληλα οι δυνατότητες ενημέρωσης 

και επικοινωνίας.  

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 82 και προβλέπονται πλέον συγκεκριμένες 

ώρες κατά τις οποίες οι κρατούμενοι ή διαμένοντες σε δομές αιτούντες μπορούν να ενημερώνονται για 

την αλληλογραφία τους, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεών 

τους. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ένας ακόμη τρόπος επίδοσης των αποφάσεων, στο 

πλαίσιο επιτάχυνσης της όλης διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.    

Με τις παραγράφους 3 και 4 τροποποιούνται οι παρ. 5 και 8 αντίστοιχα του άρθρου 82 για λόγους 

νομοτεχνικής βελτίωσης και προκειμένου να διορθωθούν προφανείς παραδρομές.  

Με την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παρ. 12, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι όλες οι 

αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για τους νέους τρόπους επίδοσης θα καθορίζονται με απόφαση των 

Υπουργών Δικαιοσύνης και  Μετανάστευσης και Ασύλου.  

Με το άρθρο 16 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 83 σε μία προσπάθεια γενικότερης 

αναμόρφωσης της διαδικασίας που εφαρμόζεται στις αιτήσεις  που εξετάζονται κατά απόλυτη 

προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται σύντμηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της εξέτασης κατά 

πέντε ημέρες, καθώς και μερική αναδιαμόρφωση των κατηγοριών αιτήσεων που υπάγονται στην οικεία 

διαδικασία. 

Με την παράγραφο 2 διαγράφεται η περ. ιβ’ της παρ. 9 του άρθρου 83 και δεν εντάσσεται πλέον στην 

ταχύρρυθμη διαδικασία η αίτηση των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, καθώς κρίνεται 

ότι η ευαλωτότητα δεν πρέπει να συνδέεται με την ταχύτητα στην εξέταση των αιτήσεων, αλλά με την 

παροχή της δέουσας υποστήριξης στα άτομα αυτά.  

Με το άρθρο 17 γίνεται αναδιατύπωση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 86 του ν. 4636/2019 για λόγους 

νομοτεχνικής συνέπειας και χωρίς να επέρχεται κάποια μεταβολή ως προς την ουσία της διάταξης. 

Με το άρθρο 18 τροποποιείται το άρθρο 88 του ν. 4636/2019 με την προσθήκη επιπλέον κριτηρίων 

σχετικά με το πότε θα πρέπει να κρίνεται μία αίτηση ως αβάσιμη, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ.   

Με το άρθρο 19 αναδιατυπώνεται η παρ. 9 του άρθρου 89 για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης. 

Με το άρθρο 20 τροποποιείται η περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4636/2019 και προβλέπεται 

ότι εντός της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής υποβάλλεται και η αίτηση του άρθρου 104, 

που αφορά στην παραμονή του αιτούντος στη χώρα. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην 
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επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς επ’ ουδενί να θίγονται τα νομικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή 

του ο αιτών.   

Με το άρθρο 21 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα  

αναδιατυπώνεται η παρ. 1 του άρθρου 92 για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης και προκειμένου να 

διορθωθούν προφανείς παραδρομές. 

Με το άρθρο 22 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019 και παρέχεται πλέον η 

δυνατότητα στους αιτούντες, που διαμένουν σε χώρο που βρίσκεται εκτός της περιφέρειας του 

Γραφείου ή Κλιμάκιου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, να καταθέτουν τις προσφυγές τους 

στο πλησιέστερο στον τόπο διαμονής τους Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της 

Υπηρεσίας Ασύλου, σε μία προσπάθεια διευκόλυνσής τους κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.  

Με το άρθρο 23 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 γίνεται σύντμηση της προθεσμίας της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 95 και 

διορθώνεται η παραπομπή από το λανθασμένο άρθρο 91, το οποίο είχε τεθεί εκ παραδρομής, στο ορθό 

άρθρο 90.   

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 95 και αναπροσαρμόζονται το πλαίσιο και ο 

ρυθμός εξέτασης των προσφυγών, σε μηνιαία βάση, από την Αρχή Προσφυγών. Με τη νέα διάταξη 

οριοθετείται καλύτερα ο τρόπος λειτουργίας της Αρχής, ώστε το έργο της να καταστεί πιο 

αποτελεσματικό. 

Με την παράγραφο 3 αναδιατυπώνεται η παρ. 10, για λόγους νομοτεχνικής συνέπειας, ώστε να είναι 

σύμφωνη με το ν. 3907/2011 (Α’ 7), που καθορίζει τη διαδικασία επιστροφών. 

Με το άρθρο 24 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 προστίθεται στην παρ. 2 τελευταίο εδάφιο, με το οποίο προβλέπεται ότι οι 

προσφυγές των διαμενόντων σε νησιά προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα. Η τροποποίηση αυτή 

κατατείνει στην αποσυμφόρηση των εκκρεμών υποθέσεων στα νησιά, όπου εντοπίζονται και οι 

μεγαλύτερες καθυστερήσεις δεδομένου και του μεγάλου όγκου υποθέσεων που εγγράφονται στα 

εκθέματα.   

Με την παράγραφο 2 προστίθενται στην παρ. 3 του άρθρου 96 δυο νέα εδάφια, με τα οποία 

προσδιορίζεται το περιεχόμενο των αναρτώμενων εκθεμάτων, με τρόπο ώστε να προστατεύονται τα 

προσωπικά δεδομένα των προσφευγόντων, ενώ δίνεται στον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών η 

δυνατότητα να συντέμνει την προθεσμία κοινοποίησης του εκθέματος, προκειμένου να διευκολυνθεί 

η εύρυθμη λειτουργία της Αρχής. 

Με το άρθρο 25 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4636/2019, που αφορούν το θεσμικό 

πλαίσιο της Αρχής Προσφυγών και κατατείνουν στην εύρυθμη λειτουργία της, ενόψει και των 

υπόλοιπων τροποποιήσεων που επέρχονται με το παρόν νομοσχέδιο. 
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Με το άρθρο 26 αναδιατυπώνεται το άρθρο 99 του ν. 4636/2019 για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης.  

Με το άρθρο 27 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4636/2019, αποκλειστικά και μόνο ως 

προς τη διάρκεια των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη, 

προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο υπάρχον όγκος εκκρεμών υποθέσεων και κατ’ επέκταση να 

επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής ασύλου.  

Με το άρθρο 28 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 4636/2019. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 αναδιατυπώνεται η παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου αποκλειστικά και μόνο για 

λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης. 

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 104, ως προς τη διαδικασία εξέτασης του 

αιτήματος παραμονής των αιτούντων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει απορριφθεί 

η αίτηση διεθνούς προστασίας στον πρώτο βαθμό. Σκοπός των προτεινόμενων αλλαγών είναι να 

διευκολυνθεί η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών στο έργο της, ώστε να εξετάζει σε συντομότερο 

χρονικό διάστημα τα εν λόγω αιτήματα.  

Με το άρθρο 29 προστίθεται εδάφιο στο άρθρο 105 του ν. 4636/2019, προκειμένου να εξειδικευθεί η 

ρύθμιση της παρ. 1 περί μη αναπομπής υπόθεσης στον πρώτο βαθμό ειδικότερα στην περίπτωση 

λήψης προσωπικής συνέντευξης του αιτούντος. 

Με το άρθρο 30 προστίθεται στο ν. 4636/2019 νέο άρθρο 115Α, με το οποίο εξειδικεύονται οι 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών. Η προσθήκη αυτή κρίνεται 

σκόπιμη ενόψει του σημαντικότατου ρόλου της Αρχής Προσφυγών στη διαδικασία εξέτασης των 

αιτημάτων ασύλου και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω οργάνωση και διευκόλυνση 

του έργου της. 

Με το άρθρο 31 αναδιατυπώνονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 116 του ν. 4636/2019, για λόγους 

νομοτεχνικής βελτίωσης και για να διορθωθούν υφιστάμενες προφανείς παραδρομές.  

Με το άρθρο 32 προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 117 του ν. 4636/2019, η οποία κατατείνει στη 

διασαφήνιση του χρόνου έναρξης εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου περί διεθνούς προστασίας, 

ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του, ιδίως αναφορικά με τις εκκρεμείς υποθέσεις στην 

Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών. 

 

 

Με το άρθρο 33 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4375/2016. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 εισάγεται τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 5, που αποσκοπεί στην εύρυθμη 

λειτουργία της Αρχής Προσφυγών. 

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 5, για λόγους νομοτεχνικής συνέπειας. 
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Με την παράγραφο 3 προστίθεται στην παρ. 4 του άρθρου 8, περίπτωση στ’ με την οποία προστίθεται 

ως νέος τύπος Περιφερειακής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι Κλειστές 

Ελεγχόμενες Δομές Νήσων («ΚΕΔΝ»). Εντός της ενιαίας έκτασης των ΚΕΔΝ θα δύνανται να λειτουργούν 

επιμέρους δομές που αφορούν την υποδοχή, την ταυτοποίηση και την κράτηση αιτούντων άσυλο και 

μεταναστών, όπως και ξεχωριστοί ειδικοί χώροι φιλοξενίας για τις ευάλωτες ομάδες.  

Με την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5Α, μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 για λόγους 

νομοτεχνικής συνέπειας. 

Με την παράγραφο 5 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 16 με σκοπό να διευρυνθούν οι υπάρχουσες 

εναλλακτικές επιλογές ακινήτων για την προσωρινή εγκατάσταση δομών υποδοχής και φιλοξενίας. 

Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 17 για λόγους αποσαφήνισης των 

αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης.  

Με την παράγραφο 7 καταργείται η διάταξη του άρθρου 67 και γίνεται μνεία σχετικά με την ισχύ της 

ρύθμισης αυτής, η οποία καταλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που δημοσιεύονται από 1.1.2020 και μετά. 

Με την παράγραφο 8 τροποποιείται η περ. στ’ της παρ. 4 του άρθρου 76 με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου και συγκεκριμένα για την Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

Με το άρθρο 34 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4375/2011. Πιο συγκεκριμένα: 

Με τις παραγράφους 1 και 2 τροποποιούνται αντίστοιχα οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 11 του ως άνω 

νόμου για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης και εξειδίκευσης του τρόπου ορισμού των Διοικητών των 

Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Διοικητών των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και 

Προσωρινής Φιλοξενίας, του χρόνου θητείας τους, της δυνατότητας αναπλήρωσής τους, του 

μισθολογικού τους καθεστώτος και λοιπών θεμάτων. 

Με την παράγραφο 3 ορίζεται πως οι διαδικασίες επιλογής Διοικητών των Δομών Προσωρινής 

Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που έχουν εκκινήσει πριν να επέλθουν οι ως άνω τροποποιήσεις 

ολοκληρώνονται με τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν αρμόδια κατά τη δημοσίευση της οικείας 

πρόσκλησης. 

Με το άρθρο 35 τροποποιούνται διατάξεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας με σκοπό τη βελτίωση των 

ρυθμίσεων του ν. 4251/2014 (Α’ 80). Ειδικότερα:  

Με την παράγραφο 1 συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7, οι οποίες αφορούν τις 

κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και τους τύπους αδειών που περιλαμβάνονται σε αυτές με τη νέα 

κατηγορία Α5 και τις κατηγορίες Β8-Β13, που αφορούν προσωρινή διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στη 

χώρα, μόνο με εθνική θεώρηση εισόδου, χωρίς άδεια διαμονής. Οι νέες κατηγορίες εισδοχής 

προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 

4251/2014) και είναι οι εξής: 
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 Α5. απασχόληση που προβλέπεται στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης–κινητικότητας μετά την 

προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην  Οδηγία 2014/66/ΕΕ, 

 Β8. Αθλητές – Προπονητές, 

 Β9. Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, σύμφωνα 

με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας,  

Β10. Ασκούμενοι (σύμφωνα με την Οδηγία Ε.Ε. 2016/801),  

Β11. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για την κάλυψη αναγκών 

δασοπυρόσβεσης, κατά την αντιπυρική περίοδο,  

Β12.Υπότροφοι Ιδρύματος Fulbright και 

Β13.Διδάσκαλοι Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος της χώρας. 

Με το άρθρο 36 προστίθεται στις περ. 5 και 4 των παρ. Α και Β αντίστοιχα του άρθρου 16 (είσοδος και 

διαμονή με σκοπό την επενδυτική δραστηριότητα) του ν. 4251/2014, τελευταίο εδάφιο, με το οποίο 

προβλέπεται ότι στα τέκνα των υποπερ. (β) και (γ) που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και 

διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση,  χορηγείται αυτοτελής άδεια 

διαμονής για τρία έτη, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 76 παρ. 5 του ιδίου νόμου, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας 

διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα τέκνα των επενδυτών για 

λόγους ίσης μεταχείρισης με τα τέκνα των λοιπών κατηγοριών αδειών διαμονής που διαμένουν στην 

Ελλάδα με άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, λαμβάνουν μία πρώτη τριετή αυτοτελή άδεια 

διαμονής έως το 21ο έτος και εν συνεχεία ανανεώνουν περαιτέρω μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 76. 

Με το άρθρο 37 προστίθεται μετά την περίπτωση ια’ της  παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014,  περ. 

ιβ’, αναφορικά με τη δυνατότητα εισόδου και διαμονής στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου, 

Αμερικανών πολιτών και των μελών των οικογενειών τους, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα, ως 

υπότροφοι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος 

(Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της  Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον ν. 3152/1955 (Α’ 64).   

Με την εν λόγω διάταξη ρυθμίζεται, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας και διευκόλυνσης των 

ενδιαφερομένων, οι οποίοι διαμένουν για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, η δυνατότητα να 

εισέρχονται και να διαμένουν μόνο με εθνική θεώρηση εισόδου, χωρίς να λαμβάνουν άδεια διαμονής, 

ενώ με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών εισέρχονταν  και αδειοδοτούνταν 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014), στο 

πλαίσιο σχετικής διμερούς συμφωνίας. 
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Με τη νέα διάταξη, η δυνατότητα εφοδιασμού με άδεια διαμονής υφίσταται αποκλειστικά και μόνο 

στην περίπτωση που παραταθεί η διάρκεια της χορηγούμενης υποτροφίας, με αποτέλεσμα να 

υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της εθνικής θεώρησης εισόδου, οπότε και δύναται να χορηγηθεί άδεια 

διαμονής για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Με το άρθρο 38 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 και προβλέπεται πλέον ρητά 

ότι οι άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους που χορηγούνται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 6 του εν 

λόγω άρθρου και παρέχουν πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου, 

μπορούν να ανανεωθούν για έναν από τους λοιπούς λόγους του ν. 4251/2014, εφόσον υποβληθούν τα 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς οι κάτοχοι άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, 

αιτούνται ανανέωση αυτής για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόμου, υποβάλλοντας τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται στην αρχική χορήγηση άδειας διαμονής. Με την παρούσα ρύθμιση 

τροποποιείται η προϋπόθεση της ασφάλισης, ώστε να μην αναζητείται πλέον το δικαιολογητικό της 

αρχικής χορήγησης, ήτοι η υποβολή βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί αίτημα μελλοντικής ασφάλισης, 

αλλά  βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό 

επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  Η υπό κρίση απαίτηση συνδέεται με το γεγονός ότι οι κάτοχοι 

τριετούς άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους δικαιούνται να εργάζονται και ως εκ τούτου θα 

πρέπει να πληρούνται στην περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

Με την υφιστάμενη νομοθεσία, η προϋπόθεση αυτή δεν μπορούσε να ελεγχθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες για την οικεία κατηγορία των εξαιρετικών λόγων, γεγονός το οποίο συνιστούσε διακριτική 

μεταχείριση έναντι των λοιπών κατηγοριών αδειών διαμονής, οι οποίες προκειμένου να ανανεωθούν, 

απαιτούσαν την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, συνεπεία ασφάλισης για το προηγούμενο 

διάστημα νόμιμης διαμονής στη χώρα. 

Με το άρθρο 39 αντικαθίσταται η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014, προκειμένου 

να παρέχεται δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου στην περίπτωση 

χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα 

καταχρηστικούς όρους εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν. 4052/2012. 

Με το άρθρο 40 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4251/2014. Πιο συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παρ. Α του άρθρου 20, που αφορά τα οικονομικά ανεξάρτητα 

άτομα και θεσπίζεται επιπλέον ότι διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την 

ανανέωση της εν λόγω άδειας διαμονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014. Με την 

υφιστάμενη νομοθεσία προβλεπόταν ότι διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακώλυαν την 
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ανανέωση της άδειας διαμονής, γεγονός που είχε οδηγήσει σε φαινόμενα να εισέρχονται στην Ελλάδα 

και να εφοδιάζονται με άδεια διαμονής, πολίτες τρίτων χωρών που δεν είχαν πρόθεση να διαμείνουν 

καθόλου στη χώρα, αλλά ως κάτοχοι ενιαίας άδειας διαμονής, να μετακινούνται στον ευρωπαϊκό χώρο 

Σένγκεν, στοιχείο που αντιστρατεύεται τον σκοπό της ελληνικής μεταναστευτικής νομοθεσίας. 

Περαιτέρω, με την αναμόρφωση της παραγράφου Α και ειδικότερα με τη νέα παρ. 5 αυτής, ρυθμίζεται 

ρητά σε διάταξη νόμου η υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι 

διαμένουν νόμιμα με άδεια διαμονής στη χώρα μας και λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από ελληνικό 

δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης) ανεξαρτήτως του ποσού αυτής, 

καθώς μπορούν να ανανεώσουν την άδειά τους, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, χωρίς τη συνδρομή 

της προϋπόθεσης των επαρκών πόρων. Η δυνατότητα αυτή παρεχόταν επί του παρόντος μέσω της υπ’ 

αρ. 41712/2014 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισµός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης 

επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή 

χορήγηση/ανανέωση άδειας διαµονής στις διατάξεις του ν. 4251/2014”(Β’ 2285). 

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20. Με τη 

συγκεκριμένη τροποποίηση παρέχεται η δυνατότητα, για την υπαγωγή των πολιτών τρίτων χωρών στην 

υπόψη διάταξη, να γίνονται δεκτά οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας που τελούν υπό την αίρεση 

της πλήρους καταβολής πιστούμενου τιμήματος, εφόσον συνοδεύονται από αντίστοιχες πράξεις 

εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, στις οποίες αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα 

από το νόμο στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζονται, αφενός, η πλήρης εξόφληση του τιμήματος 

και η διαφάνεια της οικονομικής συναλλαγής, καθότι όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της 

πληρωμής αποτυπώνονται στη συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης και, αφετέρου, η προστασία των 

συμβαλλομένων κατά την κατάρτιση των σχετικών εμπράγματων δικαιοπραξιών. 

Με την παράγραφο 3 προστίθενται εδάφια στην περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20. Με την προτεινόμενη 

προσθήκη εισάγεται η αναφερόμενη βεβαίωση του συμβολαιογράφου, με την οποία βεβαιώνεται ότι 

η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης πληροί τις προϋποθέσεις της περ. 2 της παρ. Β του 

άρθρου 20 του ν. 4251/2014. 

Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 και  

προστίθεται στην υφιστάμενη εξουσιοδοτική διάταξη, με την οποία μπορεί α) να αναπροσαρμόζεται 

το ύψος της προβλεπόμενης στην εν λόγω διάταξη ακίνητης περιουσίας, β) να καταρτίζονται κατάλογοι 

περιοχών της επικράτειας, με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει 

διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της άνω παραγράφου και γ) να ρυθμίζεται κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και 

Ασύλου, ο οποίος είναι αρμόδιος για ζητήματα μεταναστευτικής νομοθεσίας και έκδοσης αδειών 

διαμονής.   



13 

 

Με την παράγραφο 5 προστίθεται στην περ. 4 της παρ. Β του άρθρου 20 (μόνιμη άδεια διαμονής 

επενδυτή) του ν. 4251/2014, τελευταίο εδάφιο, με το οποίο προβλέπεται ότι στα τέκνα των υποπερ. 

(β) και (γ) που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια 

διαμονής για οικογενειακή επανένωση,  χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής για τρία έτη, μέχρι τη 

συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 76 παρ. 5 του παρόντος 

νόμου, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής για οικογενειακή 

επανένωση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα τέκνα των επενδυτών για λόγους ίσης μεταχείρισης με 

τα τέκνα των λοιπών κατηγοριών αδειών διαμονής που διαμένουν στην Ελλάδα με άδεια διαμονής για 

οικογενειακή επανένωση, λαμβάνουν μία πρώτη τριετή αυτοτελή άδεια διαμονής έως το 21ο έτος, την 

οποία εν συνεχεία ανανεώνουν περαιτέρω μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 76. 

Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται η παράγραφος Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ατόμων που έρχονται 

στην Ελλάδα για να μονάσουν. 

Με την παράγραφο 7 προστίθεται μετά την παρ. Ζ του άρθρου 20, νέα παρ. Η,  με την οποία 

προβλέπεται η δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χορήγησης ετήσιας άδειας διαμονής, 

ανανεούμενης μέχρι τέσσερα έτη, σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με εθνική 

θεώρηση εισόδου, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική – νοσηλευτική και παρηγορητική 

φροντίδα. Επίσης, προβλέπεται ότι όταν πρόκειται για ανήλικο παιδί ή για ενήλικα που λόγω του 

προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει έχει την ανάγκη συνοδού/ών, μπορεί να χορηγηθεί άδεια 

διαμονής και στους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια του ανήλικου και στον/στην σύζυγο ή σε ένα 

συνοδό/ούς για τον ενήλικο πολίτη τρίτης χώρας. Η χορηγούμενη άδεια διαμονής δεν παρέχει 

δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας ούτε δικαίωμα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή 

προνοιακό σύστημα της Χώρας και δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού της εν λόγω άδειας διαμονής, ενώ 

με σχετική κοινή υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για το 

πεδίο εφαρμογής της υπόψη διάταξης. 

Με το άρθρο 41 αντικαθίστανται οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, ώστε η 

ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής να χορηγείται στους πολίτες τρίτων χωρών που αποφυλακίζονται 

και τους επιβάλλονται περιοριστικοί όροι, η τήρηση των οποίων απαιτεί τη διαμονή τους στη χώρα και 

σε πολίτες τρίτων χωρών που τους επιβλήθηκε περιοριστικός όρος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας 

και η τήρηση του οποίου, ομοίως, απαιτεί τη διαμονή τους στη χώρα. 

 

Με το άρθρο 42 αντικαθίσταται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4251/2014, που αφορά στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, ώστε να παρέχεται πλέον 
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απευθείας πρόσβαση των μελών της οικογένειας στην εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή 

έργου κατά την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση και όχι κατά την 

ανανέωση αυτής. 

Με το άρθρο 43 αντικαθίσταται η υποπερ. i της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4251/2014, 

ώστε να ενσωματωθούν στη διάταξη και οι περιπτώσεις λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο 

σύμφωνα με το άρθρο 1441 του ΑΚ. 

Με το άρθρο 44 αντικαθίσταται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4251/2014, ώστε να 

ενσωματωθούν στη διάταξη και οι περιπτώσεις λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο σύμφωνα με 

το άρθρο 1441 του ΑΚ. 

Στο άρθρο 45 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένα: 

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται μεταβατική διάταξη για τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, όπως 

ορίζονται στις υποπερ. (β) και (γ) της περ. λε΄ του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 και στα μέλη οικογένειας 

πολίτη της Ε.Ε. όπως ορίζονται στις περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α΄135), 

οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής που τους χορηγήθηκε κατά την κατηργημένη (σύμφωνα με την 

παρ. 18 του άρθρου 31 του ν. 4540/2018, Α’ 91) ΚΥΑ 23443/2011 (Β΄2225), επί πέντε συνεχή έτη,  ώστε 

να είναι δυνατή η μετάβαση των κατόχων των εν λόγω τίτλων στο ρυθμιστικό πεδίο του ν. 4251/2014 

και ειδικότερα ως προς τη χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής, βάσει του άρθρου 83 του ν. 

4251/2014 και του άρθρου 13 του π.δ. 106/2007. 

Επιπλέον, προβλέπεται η μεταβατική υπαγωγή των ισχυουσών αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν σε 

πολίτες τρίτων χωρών,  οι οποίοι διατηρούν με πολίτη της Ε.Ε ή με Έλληνα πολίτη που έχει ασκήσει το 

δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη, σύμφωνα με την 

ΚΥΑ 23443/2011 (Β΄2225), στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007, για τη δυνατότητα 

διετούς ανανέωσης αυτών. 

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται μεταβατική διάταξη για τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη 

της Ε.Ε., κατόχους ισχύουσας άδειας διαμονής που τους χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 

23443/2011 (Β΄2225), έτσι ώστε, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος 

διαμονής σε προσωπική βάση, να χορηγείται άδεια διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 

του ν. 4251/2014 ή στα άρθρα 11 και 12 του π.δ. 106/2007, αντίστοιχα. Η εν λόγω άδεια διαμονής 

χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφαρμοζομένων κατά 

τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007. 

Με την παράγραφο 3 προβλέπεται μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί 

δυνάμει της παρ. Α του άρθρου 20 ή των οποίων εκκρεμεί ανανέωση, κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου, οι οποίες για λόγους χρηστής διοίκησης, ανανεώνονται χωρίς έλεγχο των 
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διαστημάτων απουσίας τους από τη χώρα, την πλήρωση δηλαδή της προϋπόθεσης της περ. 4 της παρ. 

Α του εν λόγω άρθρου, όπως τροποποιείται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί 

δυνάμει της παρ. Ζ του άρθρου 20 ή εκκρεμεί ανανέωσή τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

οι οποίες ανανεώνονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, 

όπως τροποποιείται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

Με την παράγραφο 5 προβλέπεται μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος ή εκκρεμεί ανανέωσή τους για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται, οι οποίες 

ανανεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής τους ή κατάθεσης του 

σχετικού αιτήματος ανανέωσης. 

Με την παράγραφο 6 προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής της συμβολαιογραφικής 

βεβαίωσης του έκτου εδαφίου της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως αυτό 

συμπληρώνεται με τις διατάξεις του παρόντος για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν 

υποβάλλει αιτήσεις για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή της παρ. Β του άρθρου 20 

του ν. 4251/2014 και εκκρεμούν στις υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

χώρας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

Με το άρθρο 46 προτείνεται η συμπλήρωση της παρ. 46 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), ώστε 

για λόγους αφενός ίσης μεταχείρισης και αφετέρου εναρμόνισης µε τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 

2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά µε το δικαίωμα οικογενειακής 

επανένωσης, να προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής και στην περίπτωση μονογονεικής 

οικογένειας ή στην περίπτωση γέννησης τέκνου εκτός γάµου στην Ελλάδα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις 

χορηγείται υπό προϋποθέσεις διετής άδεια διαμονής στον γονέα που διαμένει στη χώρα με το ανήλικο 

τέκνο. Επίσης, με την υπόψη διάταξη προβλέπεται ότι στο ανήλικο τέκνο χορηγείται άδεια διαμονής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4251/2014, εφόσον υποβάλλεται αίτηση από τον 

συντηρούντα και έχοντα την επιμέλεια αυτού γονέα. 

Με το άρθρο 47 αντικαθίσταται η περ. μ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), για λόγους 

νομοτεχνικής συνέπειας. 

Με το άρθρο 48 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ομάδων εργασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

και επειγουσών αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου περιγράφονται λεπτομερώς το παραδοτέο έργο, ο χρόνος παράδοσης και 

κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια. Εισάγεται δε εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση απόφασης των 

συναρμόδιων Υπουργών για τον καθορισμό των αμοιβών των ομάδων εργασίας και τη ρύθμιση κάθε 

άλλου σχετικού ζητήματος.  



16 

 

Με το άρθρο 49 θεσπίζονται κίνητρα με την καταβολή σχετικού επιδόματος στους υπαλλήλους που 

αποσπώνται ή μετακινούνται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, καθώς και στους υπαλλήλους που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στην ως άνω 

Ειδική Υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Επιπλέον στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

καταβάλλεται το επίδομα του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). 

Τέλος, προβλέπεται ρητά η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό, που υπηρετεί με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Με το άρθρο 50 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 110  του ν. 4674/2020 (Α’ 53). Η τροποποίηση 

κρίνεται σκόπιμη, ώστε να καταστούν ελκυστικές οι μετατάξεις και αποσπάσεις στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου. Για το προσωπικό ́που μετατάσσεται και καλείται να υλοποιήσει βασικές 

πολίτικες και λειτουργιές του Υπουργείου προβλέπεται απόσπαση χωρίς χρονικό περιορισμό, καθώς 

και δυνατότητα κάλυψης θέσεων προϊσταμένων δεδομένου ότι οι δράσεις αυτές απαιτούν ιδιαίτερες 

δεξιότητες και η επιτυχής υλοποίησή τους θα επηρεάσει σημαντικά την επίτευξη των στόχων του 

Υπουργείου. Είναι, κατά συνέπεια,  απολύτως κρίσιμο για το Υπουργείο να προσελκύσει και να 

διατηρήσει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσει να 

υλοποιήσει αποτελεσματικά τις βασικές πολιτικές του στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα. 

Με την παράγραφο 2 διαγράφεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 110 του ν. 4674/2020.  

Με το άρθρο 51 συστήνεται Μητρώο Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου, για τη συνδρομή του έργου των αρμοδίων υπαλλήλων της Αρχής 

Παραλαβής (χειριστών), προς διευκόλυνση και προς επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Ειδικότερα, 

τα μέλη του Μητρώου θα επιτελούν χρέη βοηθών εισηγητών («rapporteurs»), στο έργο των χειριστών 

των αιτημάτων ασύλου. Το έργο τους θα περιορίζεται, βάσει της επιστημονικής τους γνώσης και 

εμπειρίας και διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, στη σύνταξη μη δεσμευτικής για τον εκάστοτε 

χειριστή, εκθέσεως, επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης 

και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες,  οι προϋποθέσεις της εγγραφής των Εισηγητών -βοηθών χειριστών 

Ασύλου στο Μητρώο, οι διαδικασίες επιλογής ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, οι υποχρεώσεις 

των μελών του Μητρώου, καθώς και οι  προϋποθέσεις και η διαδικασία διαγραφής από αυτό, η 

διαδικασία ανάθεσης εκθέσεων στα μέλη του Μητρώου, η αμοιβή των μελών του Μητρώου για την 

παρεχόμενη υπηρεσία και η διαδικασία καταβολής της όπως επίσης και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου. 
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Με το άρθρο 52 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3907/2011 για λόγους νομοτεχνικής 

συνέπειας. 

Με το άρθρο 53 αντικαθίστανται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 οι 

λέξεις «Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» από τις λέξεις «Γενικού 

Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο», δεδομένης της μετονομασίας και της σύστασης Γενικών και 

Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με το π.δ. 18/19.2.2020 (Α’ 34). Η 

τροποποίηση στη διάταξη αυτή γίνεται για λόγους νομοτεχνικής συνέπειας.  

Με το άρθρο 54 συστήνεται Νομική Υπηρεσία στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την 

προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η λειτουργία εντός της ίδιας οργανική μονάδας δύο νομικών 

τμημάτων που λειτουργούσαν πριν τη σύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην 

Υπηρεσία Ασύλου και στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης αντίστοιχα με σκοπό τον βέλτιστο 

συντονισμό τους στα θέματα αρμοδιοτήτων τους.  

Λόγω του μεγάλου όγκου ζητημάτων που χειρίζονται τα παραπάνω τμήματα, συστήνονται θέσεις 

μετακλητών συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας που θα στελεχώσουν αποτελεσματικά τη νέα Νομική 

Υπηρεσία ενώ γίνεται ρητή πρόβλεψη για τη θέση Προϊσταμένου. Παράλληλα για τις αμοιβές και τα 

προσόντα των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 

4622/2019. 

Με το άρθρο 55 προβλέπεται η σύσταση θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Συνεργατών στα γραφεία του 

Διοικητή και του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

καθώς και στο γραφείο προϊσταμένου της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου για την υποβοήθηση στο έργο τους. Για τα προσόντα, την πρόσληψη, αποχώρηση και την εν 

γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 

4622/2019. 

Με το άρθρο 56  καθορίζεται η έναρξη ισχύος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

 

 


