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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αθήνα,  5 Αυγούστου 2015                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ                     Α.Π.: οικ.53404/15  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός λόγων παραποµπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 
του ν. 4251/2014, όπως ισχύει  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

                     

  
 

Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις: 
     α) του άρθρου 19 παρ.1,  του ν. 4251/2014 ( Α 80 ) «Κώδικας Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει . 
     β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (A 98 ). 

2. Την αριθ. Υ166/8.4.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 568) για την ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου. 
 
3.  Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
Καθορίζουµε τους λόγους παραποµπής στις Επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 
134 του ν. 4251/2014 ως κατωτέρω: 

 
Άρθρο µόνο 

Ελληνική
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1. Περιπτώσεις γάµων, καταχωρισµένης συµβίωσης,  υιοθεσίας ή αναγνώρισης 
ανήλικου ηµεδαπού τέκνου, που ενέχουν στοιχεία καταχρηστικότητας .  
 
Σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων  ότι  η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος, το σύµφωνο 
συµβίωσης,  η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί µε σκοπό την 
καταστρατήγηση των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, προκειµένου να επιτευχθεί η  
διαµονή στη χώρα, καθώς και σε περίπτωση ύπαρξης ενδείξεων µη νόµιµου ή  
καταχρηστικού αιτήµατος, η σχετική έρευνα θα πρέπει να διενεργείται υπό το πρίσµα µε 
σκοπό την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων των αιτούντων και των µελών 
της οικογένειάς τους, ιδίως σύµφωνα µε τα άρθρα 8 (δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής) και 12 (δικαίωµα σύναψης γάµου) της ΕΣ∆Α, καθώς και άρθρα 
7 και 9 του Χάρτη της ΕΕ. 
 
2. Συνδροµή  λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο ενδιαφερόµενου 
που αποδεικνύει  δεσµούς µε τη χώρα . 
 
Η διερεύνηση της συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας θα πρέπει να 
διενεργείται  λαµβάνοντας  υπ’όψιν , 
α) πιθανές επιπτώσεις της αποµάκρυνσης του ατόµου  στην οικονοµική, προσωπική και 
οικογενειακή ζωή του, καθώς και τυχόν επιπτώσεις σε άλλα µέλη της οικογένειας που 
έχουν  δικαίωµα παραµείνουν στη χώρα. 
β) τις ειδικές συνθήκες ή τους κινδύνους, που ο ίδιος ή/και ο σύζυγος/σύντροφος και τα 
παιδιά τους ενδέχεται  να αντιµετωπίσουν στη χώρα καταγωγής του ενδιαφερόµενου, 
γ) την  έλλειψη δεσµών  µε το κράτος  καταγωγής (λ.χ. ο ενδιαφερόµενος γεννήθηκε 
στην Ελλάδα ή έζησε στη χώρα  από νεαρή ηλικία, κ.α) 
. 
3. Ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν εξατοµικευµένης προσέγγισης οι οποίες  
παραπέµπονται µε εισήγηση του αρµόδιου Προϊστάµενου Τµήµατος. 
 
 Σε περίπτωση παραποµπής ατοµικών περιπτώσεων της ανωτέρω κατηγορίας  η αρµόδια 
Επιτροπή γνωµοδοτεί για την χορήγηση άδειας διαµονής, αφού λάβει υπ’όψιν τις 
ανάγκες ή τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής του ενδιαφεροµένου ή/και των µελών της 
οικογένειάς του, (π.χ. εργασία, εκπαίδευση, κατάσταση υγείας, χρόνος παραµονής του 
ενδιαφεροµένου και των µελών της οικογένειάς του), σε συνδυασµό µε τον βαθµό 
ένταξης και την ύπαρξη  ισχυρών δεσµών µε την κοινωνική ζωή της χώρας . 
 
 
                                                       Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
                                                    ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
 
 
 
 
                                                               Α. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 


