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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρ−
μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές δι−
αδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του κα−
θεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιού−
χων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 1
Ίδρυση − Αποστολή − Συγκρότηση
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία, με τίτλο
«Υπηρεσία Ασύλου», όπως η υπηρεσία αυτή έχει συ−
σταθεί από το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), η οποία
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει τοπική αρμοδι−
ότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπη−
ρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως
αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου
και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλ−
λοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο
σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής
ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια για
την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης
Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής καταστάσεως των
ανιθαγενών.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής
της, είναι αρμόδια ιδίως για:
α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης
της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση
ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς

και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίη−
σης αυτής,
β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προ−
στασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθμό,
γ. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία
για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς και
για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαί−
σιο αυτής,
δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχε−
τικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάστα−
ση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των αλλοδα−
πών και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις
χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό
αυτόν άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής,
ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συμφωνιών,
ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία
αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προ−
στασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθε−
σία νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,
στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επα−
νένωσης προσφύγων,
ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις
υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους
συναρμόδιους φορείς,
η. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικη−
τικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της,
θ. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτη−
τες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα
και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς
οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση
της αποστολής της,
ι. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επανε−
γκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες, και
ια. την υλοποίηση προγραμμάτων μετεγκατάστασης
αιτούντων διεθνή προστασία.
3. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρι−
κή Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Ασύλου. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου περιλαμ−
βάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυ−
τοτελή Κλιμάκια Ασύλου και υπάγονται στην Κεντρική
Υπηρεσία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει,
κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
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Άρθρο 22
Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία.
1.α Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και
2 του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προ−
στασίας, που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ,
των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί έως και πέντε (5)
έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή
της εκκρεμεί σε β’ βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος
για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας,
ιδίως λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για
τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος.
β. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί
κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και τα
αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρ−
παγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327),
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2−5),
αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων
σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ
348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους
(ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρ−
νης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ
351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).
2. Η άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του παρό−
ντος, χορηγείται για δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί
με αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 19Α παρ. 1 περίπτωση στ΄ του
ν. 4251/2014 χωρίς την προηγούμενη παραπομπή από τις
Επιτροπές Προσφυγών Ασύλου του Π.δ. 114/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ή για έναν από τους λόγους
του ν. 4251/2014.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρό−
ντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά
τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 114/2010 και η διοικητική
διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος
υποβάλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής, του άρθρου
2 παρ. ιδ΄ του Π.δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επι−
τροπών Προσφυγών, περί εξέτασης της προσφυγής
του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώ−
τος διεθνούς προστασίας, εντός δύο μηνών από την
επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση
υποβολής αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
για εξέταση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις
χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον
των Επιτροπών Προσφυγών, χορηγείται στον αιτούντα
δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικασία
συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 114/2010.
Άρθρο 23
Τροποποίηση του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)
1. Η παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.δ. 114/2010, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.δ. 167/2014
(Α΄ 252), αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσφυγές που υποβάλλονται μετά την πάροδο των
προθεσμιών της παραγράφου 1 εξετάζονται κατά προ−
τεραιότητα από την Επιτροπή Προσφυγών που απο−
φασίζει επί του παραδεκτού. Όταν η Επιτροπή κρίνει
την προσφυγή παραδεκτή, εκδίδει σχετική απόφαση η

οποία επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
7 και χορηγείται εκ νέου το δελτίο αιτούντος. Η εξέταση
επί της ουσίας πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26. Σε
αντίθετη περίπτωση η προσφυγή απορρίπτεται. Σε περί−
πτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα η άδεια διαμονής του».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται ακρόαση του
προσφεύγοντα όταν αυτός υποβάλει σχετικό αίτημα
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την εξέταση της προ−
σφυγής».
3. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26
του Π.δ. 114/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 του Π.δ. 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. έναν υπάλληλο Υπουργείου ή νομικού προσώπου
που εποπτεύεται από Υπουργείο, περιλαμβανομένων
των Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο ανθρωπιστικών,
νομικών και κοινωνικών επιστημών, ως Πρόεδρο ο οποί−
ος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο
Υπουργό».
4. Στις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και
32 του Π.δ. 114/2010 μπορεί να ορίζονται με απόφαση
του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως πρόεδροι, πρόσω−
πα με εξειδίκευση ή εμπειρία στους τομείς διεθνούς
προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή στο
διεθνές δίκαιο, από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει
προς το σκοπό αυτό η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες.
Άρθρο 24
Τροποποίηση του Π.δ. 167/2014 (Α΄ 252)
Η παράγραφος 1.α. του άρθρου 7 του Π.δ. 167/2014,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγρά−
φων 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.δ. 114/2010, η αποφαι−
νόμενη αρχή του άρθρου 2 σημείο ιθ΄ του Π.δ. 114/2010
διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία
εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τα
οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν
απορριφθεί σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους
σε β΄ βαθμό, εφόσον ο αιτών δεν είχε εμφανισθεί για να
ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδα−
πού μέχρι την 31η Αυγούστου 2015. Για τη διακοπή αυτή
η αποφαινόμενη αρχή εκδίδει σχετική πράξη, η οποία
επιδίδεται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικο−
νομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97)».
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας
Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
1. Η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
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χεία και προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή
επ’ ευκαιρία αυτών.
Άρθρο 66
(Άρθρο 50 της Οδηγίας)
Υποβολή Εκθέσεων
Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποστέλλει στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είναι απα−
ραίτητες για την κατάρτιση της έκθεσης, σχετικά με
την εφαρμογή του παρόντος Μέρους.
Άρθρο 67
Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους
Στην περίπτωση που αίτηση διεθνούς προστασίας
αλλοδαπού ή ανιθαγενή έχει απορριφθεί τελεσίδικα
και οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης του παρόντος Μέ−
ρους πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν
οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για αν−
θρωπιστικούς λόγους, παραπέμπουν την υπόθεση στις
αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 19Α (στ) του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν
σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην πε−
ρίπτωση αυτή οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης χορηγούν
σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ
ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Π.δ. 114/2010
(Α΄ 195), ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63)
Ή ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 4
ΤΟΥ Ν. 1975/1991 (Α΄ 184) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19Α ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ΄
ΤΟΥ Ν. 4251/2014, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
Άρθρο 68
Ορισμοί
1. «Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας», για τους σκοπούς
του παρόντος Μέρους, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγε−
νείς, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή
τους έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας,
σύμφωνα με τους διατάξεις του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226),
του Π.δ. 113/2013 (Α΄ 146), του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), του
Π.δ. 90/2008 (Α΄ 152), του Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή του
ν. 1975/1991 (Α΄ 184) και τις λοιπές ισχύουσες και προϊ−
σχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση και το περιε−
χόμενο της διεθνούς προστασίας.
2. «Αιτούντες Διεθνή Προστασία», για τους σκοπούς
του παρόντος, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς οι οποί−
οι έχουν καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας αρχής, αίτηση
με την οποία ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι
διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Προεδρικών διαταγμάτων 113/2013 και 114/2010.
3. Πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς «πα−
ραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους», για τους σκοπούς
του παρόντος Μέρους, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς,
στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής
για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), του άρθρου
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8 παρ. 1 του Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63), του άρθρου 25 παρ. 4
του ν. 1975/1991 (Α΄ 184) ή του άρθρου 22 του παρόντος.
4. «Μέλη της οικογένειας» του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται
στην Ελληνική Επικράτεια και ότι η οικογένεια υπήρχε
πριν την είσοδο στη χώρα, θεωρούνται:
α. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάμου σύντροφός του με τον
οποίο διατηρεί σταθερή σχέση σύμφωνα με την ελλη−
νική νομοθεσία, όπως ισχύει.
β. Τα ανήλικα, άγαμα και εξαρτημένα τέκνα, ανεξαρτή−
τως αν γεννήθηκαν σε γάμο ή εκτός γάμου των γονέων
τους ή είναι υιοθετημένα.
γ. Τα ενήλικα τέκνα που πάσχουν από πνευματική ή
σωματική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν
αυτοτελώς αίτηση.
δ. Ο πατέρας ή μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος
για τη φροντίδα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας,
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική, εάν
ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος και
άγαμος.
Άρθρο 69
Εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατόχων
άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
και των μελών οικογενείας τους
1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κα−
τέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις
άδεια διαμονής σε ισχύ, έχουν δικαίωμα πρόσβασης
στην εξαρτημένη εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή
έργου ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δρα−
στηριότητας, με τους ίδιους όρους που προβλέπονται
για τους ημεδαπούς.
2. Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έν−
νοια της παραγράφου 3 του άρθρου 68, έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή
υπηρεσιών ή έργου, με τους ίδιους όρους που προβλέ−
πονται για τους ημεδαπούς.
3. Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία, την
παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκη−
ση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας έχουν
και τα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, τα οποία κατέχουν άδεια διαμονής σε ισχύ,
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2(β) του Π.δ. 141/2013 ή
το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.δ. 96/2008 (Α΄ 152), με τους
ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ημεδαπούς.
Τα παραπάνω δικαιώματα έχουν και τα μέλη οικογένειας
των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που αφίχθηκαν
στην Ελλάδα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατέχουν σχε−
τική άδεια διαμονής σε ισχύ, καθώς και οι αλλοδαποί,
οι οποίοι διαμένοντες νόμιμα στη χώρα, τέλεσαν γάμο
με δικαιούχο διεθνούς προστασίας και για όσο χρόνο
ο γάμος εξακολουθεί να ισχύει.
4. Δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία ή
την παροχή υπηρεσιών ή έργου, έχουν και τα μέλη της
οικογένειας κατόχων άδειας διαμονής για ανθρωπιστι−
κούς λόγους, τα οποία κατέχουν άδεια διαμονής σε
ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Π.δ. 114/2010,
το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή το άρθρο 25
παρ. 4 του ν. 1975/1991 (Α΄ 184), καθώς και οι αλλοδαποί,
οι οποίοι διαμένοντες νόμιμα στη χώρα, τέλεσαν γάμο
με πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πα−

