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Αθήνα, 25  Ιανουαρίου 2017 

Α.Π.: οικ. 4441/2017 

 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο παρακολούθησης της 
εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.4251/2014) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                            ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 136, παρ.10 του ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 

και λοιπές διατάξεις» (80 Α΄). 

β) Του άρθρου 19Α παρ.1, περ. ζ του ν.4251/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 

8 του ν.4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του 

ν.4251/2014 ….. και άλλες διατάξεις» (76 Α΄).  

γ) Των  άρθρων 86 και 87 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει  

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (98 

Α΄). 

ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 

σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (208 Α΄). 

  

2. Το γεγονός ότι εντοπίζονται πολυάριθμες περιπτώσεις καταστρατήγησης της κείμενης 

νομοθεσίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 19 Α, παρ.1, περ.ζ του και του 
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άρθρου 87 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης πρόσθετων 

μέτρων για τον έλεγχο των αιτημάτων και τον εντοπισμό των περιπτώσεων αυτών. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

  Στο πλαίσιο εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 19 Α, παρ.1, περ. ζ του ν.4251/2014, όπως προστέθηκε με την παρ. 25 του 

άρθρου 8 του ν.4332/2015, και του άρθρου 87 του ίδιου νόμου και εφόσον υφίστανται  

θεμελιωμένες υπόνοιες κατάχρησης, που υποδηλώνουν  ότι η αναγνώριση του τέκνου  έχει 

τελεστεί με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής 

Ένταξης, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητά την προσκόμιση εγγράφων που αποδεικνύουν την 

συγγενική σχέση, όπως ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης,  ή  συμβίωση των 

γονέων του τέκνου ή άσκηση της επιμέλειας αυτού. Εάν δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς 

κρίσης, ο πολίτης τρίτης χώρας, δύναται να  προσκομίσει τεστ δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος, 

(Deoxyribonucleik Acid – DNA) του τέκνου και των γονέων του από δημόσιο ή πιστοποιημένο 

ιδιωτικό εργαστήριο. 

 Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ                            ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
 
         ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ 
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