ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με τίτλο:
«Αναδιοργάνωση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ)
2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 στην
ελληνική νομοθεσία και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων.»
Μέρος Α΄
Αναδιοργάνωση και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
Άρθρο 1
1. α) Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) μετά
την φράση «εκτός της Υπηρεσίας Ασύλου», προστίθεται η φράση «και της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης,» και
β) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) μετά
την φράση «εκτός της Υπηρεσίας Ασύλου», προστίθεται η φράση «και της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης,».
2. Τα στοιχεία α’ έως η’ της παρ. 5 του άρθρου 25 του π.δ. 122/ 2017 (Α΄ 149)
αντικαθίστανται ως εξής:
α. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης
β. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής
Φιλοξενίας
γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
δ. Οικονομικό Τμήμα
ε. Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων
στ. Τμήμα Προμηθειών
ζ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής
η. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών».
3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης κατανέμονται ως ακολούθως:
α. Το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι
αρμόδιο για:
αα. Τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας, την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών
και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και στις τυχόν Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης με στόχο τη
συνολική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της Υπηρεσίας.
αβ. Την αρχική εισήγηση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για
ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή
Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με βάση τις αναδυόμενες ανάγκες στο
πεδίο και τις εξελίξεις που καταγράφονται στον τομέα των παράτυπων εισροών.

αγ. Την υποστήριξη, το συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τη
σύνταξη αναφορών και την εισήγηση απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους.
αδ. Τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε ό,τι αφορά το
απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή.
αε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασύλου, τη Διεύθυνση
Προστασίας Αιτούντων Άσυλο, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) και άλλες,
κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη
διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας.
αστ. Το συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την παρακολούθηση της τήρησης των
συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη
διευκόλυνση του έργου τους.
αζ. Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας, από
κοινού με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και
Προσωρινής Φιλοξενίας και την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης
του έργου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών Μονάδων Υποδοχής
και Ταυτοποίησης.
αη. Την υποστήριξη της εφαρμογής χαρτογράφησης κυκλοφορίας αλλοδαπών μέσω του
πανελλαδικού δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας (PoliceOnLine) για την Κεντρική Υπηρεσία
και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
β. Το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής
Φιλοξενίας είναι αρμόδιο για:
βα. Τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας, την καταγραφή και αποτύπωση του μεγέθους, των ποιοτικών χαρακτηριστικών
και των αναγκών του εξυπηρετούμενου πληθυσμού στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και
Φιλοξενίας με στόχο τη συνολική διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων της
Υπηρεσίας.
ββ. Την αρχική εισήγηση προς το Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για
ίδρυση νέων, επέκταση ή κατάργηση υφιστάμενων Δομών Προσωρινής Υποδοχής και
Προσωρινής Φιλοξενίας, με βάση τις αναδυόμενες ανάγκες στο πεδίο και τις εξελίξεις που
καταγράφονται στον τομέα των παράτυπων εισροών.
βγ. Την υποστήριξη, το συντονισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών
Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, τη σύνταξη αναφορών και την εισήγηση
απαιτούμενων βελτιώσεων στην οργάνωσή τους.
βδ. Τη συλλογή στοιχείων για την καταγραφή των αναγκών των Δομών Προσωρινής
Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, σε ό,τι αφορά το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό
και την υλικοτεχνική τους υποδομή.
βε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασύλου, τη Διεύθυνση
Προστασίας Αιτούντων Άσυλο, τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) και άλλες,
κατά περίπτωση εμπλεκόμενες, δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς με στόχο τη
διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού για τη λειτουργία των Δομών Προσωρινής
Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
βστ. Το συντονισμό και την εποπτεία των οργανώσεων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες
των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, την παρακολούθηση της

τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων
ενεργειών για τη διευκόλυνση του έργου τους.
βζ. Την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την προβολή του έργου της Υπηρεσίας, από
κοινού με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και
την οργάνωση και τον έλεγχο της επικοινωνιακής διαχείρισης του έργου των Δομών
Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.
γ. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:
γα. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας, τη διακίνηση της
αλληλογραφίας, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου.
γβ. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
γγ. Το διορισμό και την λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου προσωπικού και του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την έκδοση των πιστοποιητικών των μεταβολών της
υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και την εν γένει τήρηση του προσωπικού μητρώου του
συνόλου του απασχολούμενου προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γδ. Τον έλεγχο γνησιότητας των προσκομιζόμενων από τους υπαλλήλους πιστοποιητικών.
γε. Τη συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης.
γστ. Τις αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και του Διευθυντή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γζ. Τη σύνταξη και επικαιροποίηση εντύπου περιγραφής καθηκόντων και εργασιακού
αντικειμένου ανά θέση εργασίας.
γη. Τη μέριμνα προκειμένου να διατηρούνται οι όροι παροχής εργασίας που συνδέονται με
το αντικείμενο και τα καθήκοντα των υπαλλήλων όπως αυτά περιγράφονται σύμφωνα με
το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψής τους.
γθ. Τον χειρισμό θεμάτων και την έκδοση διοικητικών πράξεων, που αφορούν αποσπάσεις,
μεταθέσεις, μετατάξεις διαθεσιμότητες, προσόντα αξιολόγησης, προαγωγές, άδειες, καθώς
και για κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
γι. Τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των αιτημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και το σχετικό
προγραμματισμό τους για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων για την Κεντρική Υπηρεσία και
τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
για. Την μέριμνα για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γιβ. Την τήρηση του «Μητρώου Διερμηνέων» της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
γιγ. Τη διασύνδεση με το Τμήμα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του
Υπουργείου και το Μητρώο Πιστοποιημένων Διερμηνέων της Υπηρεσίας Ασύλου.
γιδ. Την ανάρτηση στη Διαύγεια των κατά νόμο δημοσιευτέων πράξεων της Υπηρεσίας.
γιε. Τα ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην
αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
δ. Το Οικονομικό Τμήμα είναι αρμόδιο για:

δα. Την κατάρτιση της πρότασης του τακτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης προς τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου.
δβ. Την παρακολούθηση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού.
δγ. Τη διαχείριση, ήτοι την κατανομή, την ανακατανομή και τον έλεγχο της κίνησης της
παγίας προκαταβολής του τακτικού προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δδ. Τη μέριμνα για την έκδοση απόφασης ορισμού υπολόγου για Χρηματικά Εντάλματα
Προπληρωμής (ΧΕΠ), που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων.
δε. Τη σύνταξη των καταστάσεων που αφορούν στις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές,
αποζημιώσεις και καθώς και σε οιαδήποτε άλλες απολαβές του πάσης φύσεως προσωπικού
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που καταβάλλονται από τον τακτικό
προϋπολογισμό και τη διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
δστ. Την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων και τη σύνταξη Μηνιαίου Ορίου πληρωμών του
τακτικού προϋπολογισμού, το οποίο διαβιβάζει στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δζ. Τη μέριμνα επικοινωνίας με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεων ζητημάτων που αφορούν
θέματα κρατικού προϋπολογισμού.
δη. Τη συλλογή στοιχείων, εκ μέρους των υπόλοιπων Τμημάτων της Υπηρεσίας, αναφορικά
με δαπάνες που βαρύνουν όλο το εύρος των λειτουργιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
δθ. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση και την αποστολή όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή δαπανών στη Γενική
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
δι. Την παρακολούθηση, καταγραφή και εισήγηση για τη βέλτιστη αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων για την κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
δια. Την παροχή οικονομικών στοιχείων στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία αναφορικά με
τις πληρωτέες υποχρεώσεις που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις οποίες διαβιβάζει στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών.
ε. Το Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
εα. Την επεξεργασία των αιτημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τη διεύρυνση χρηματοδοτικών πόρων.
εβ. Τη σύνταξη εισήγησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, για την κάλυψη μέσω εθνικού
προϋπολογισμού, αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από
συγχρηματοδοτούμενους πόρους ή χρηματοδοτήσεις εκ μέρους τρίτων.
εγ. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και υποβολή τεχνικών δελτίων για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
εδ. Την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Εθνικού και του
Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
εε. Την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου οικονομικού
προγραμματισμού για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας μέσω
συγχρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων, καθώς και κάθε είδους πόρων και
χρηματοδοτήσεων που δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αφορούν τη
διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος.

εστ. Τη διασφάλιση, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου, της συμπληρωματικότητας και την αποφυγή
αλληλοεπικαλύψεων των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με στόχο την άρτια
λειτουργία της Υπηρεσίας.
στ. Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο για:
στα. Τη σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έκδοση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.
στβ. Την προετοιμασία και σύνταξη των προκηρύξεων διαγωνιστικών διαδικασιών ή
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς
και των προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων.
στγ. Τη μέριμνα σύνταξης προδιαγραφών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών για
τις ανάγκες της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Τμήματα.
στδ. Την κοστολόγηση των, προς προμήθεια, ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και
συλλογής στοιχείων, με σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονομικής αποτίμησης αυτών.
στε. Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, επιτροπών
ενστάσεων, καθώς και επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή αγαθών και
υπηρεσιών.
στστ. Την κατάρτιση και σύναψη των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών,
καθώς και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
στζ. Τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, και
των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, καθώς και την παρακολούθηση του φυσικού
αντικειμένου των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την Κεντρική Υπηρεσία και τις
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
στη. Τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και τη μέριμνα για την χρήση των
εφαρμογών του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ-ΔΗΣ)
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την Κεντρική
Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στθ. Την τήρηση του Μητρώου Προμηθευτών και του Μητρώου Μελών Επιτροπών
Παραλαβής.
στι. Την εισήγηση προς την αρμόδια μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών προμηθειών μέσω συμφωνιών πλαίσιο
του Υπουργείου με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
ζ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:
ζα. Τη μελέτη και την εισήγηση προς τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης για την ανάθεση και σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων για
την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
ζβ. Τη μέριμνα για τη δημιουργία, διαμόρφωση και επέκταση εγκαταστάσεων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανακύπτουσες ανάγκες υποδοχής στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Συντονισμού και
Εποπτείας Κέντρων Περιφερειακών Δομών.
ζγ. Τη μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των παγίων και των, πάσης φύσεως,
υποδομών των υφιστάμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών.

ζδ. Την έκδοση προδιαγραφών για την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό
πληροφορικής και επικοινωνιών, εντός των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών
σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ζε. Την εισήγηση προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την
καταλληλότητα ιδιωτικών ακινήτων προς μίσθωση δυνάμει της παραγράφου 9 του άρθρου
17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).
ζστ. Την εποπτεία και καθοδήγηση των φορέων που χρηματοδοτούνται για την υλοποίηση
έργων που άπτονται της αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
ζζ. Τη μέριμνα για την σύνδεση των, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των
Περιφερειακών Υπηρεσιών, παροχών από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.
ζη. Τη μέριμνα, εποπτεία και συντήρηση της μηχανοργάνωσης των Περιφερειακών
Υπηρεσιών και τη διασύνδεσή τους με την Κεντρική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες
υπηρεσίες του Δημοσίου.
ζθ. Την έκδοση προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων και της συναφούς
υλικοτεχνικής υποδομής των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ζι. Την τήρηση βάσης δεδομένων και την ανάπτυξη εργαλείων εξαγωγής στατιστικών
δεδομένων των διαμενόντων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τη διασύνδεσή τους με το
Τμήμα Εθνικού Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης του Υπουργείου.
ζια. Τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελείς
Υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και με το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Προμηθειών,
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων,
όπου κρίνεται σκόπιμο και εντοπίζονται αποκλίσεις στο οικονομικό σε συνδυασμό με το
φυσικό αντικείμενο ή /και όπου αιτηθεί από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, με
σκοπό τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των
έργων, δράσεων και μελετών.
ζιβ. Την πιστοποίηση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων για την πρόσβασή τους σε κάθε είδος
ηλεκτρονικής εφαρμογής που συνδέεται με την υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού ή
έκτακτου προσωπικού.
η. Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας είναι αρμόδιο
για:
ηα. Τη σύνταξη απόψεων προς τις Δικαστικές, Εισαγγελικές Αρχές και προς το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους για ζητήματα λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ηβ. Την προετοιμασία και κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων ως προς τα θέματα
λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και ως προς τα των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
ηγ. Τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ηδ. Την παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων στον τομέα του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου (Κ.Ε.Σ.Α.).
ηε. Την επεξεργασία και εισήγηση σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του
Υπουργείου, νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ηστ. Την παρακολούθηση εφαρμογής της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την
Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ηζ. Τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών
οργανισμών για τις συνθήκες υποδοχής και ταυτοποίησης.

ηη. Τη σύνταξη εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα που προκύπτουν από τις
νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στους Διεθνείς Οργανισμούς.
ηθ. Τη συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της κεντρικής
υπηρεσίας του Υπουργείου και τα αντίστοιχα τμήματα των αυτοτελών υπηρεσιών του
Υπουργείου για όλα τα σχετικά ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.
ηι. Τη μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τα
θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σχέσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου.
ηια. Την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση δεδομένων σχετικά με την πολιτική,
κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των πολιτών τρίτων χωρών και
αιτούντων διεθνή προστασία και προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ελληνικές
αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο
διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.
θ. Το Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων των Πολιτών Τρίτων Χωρών είναι αρμόδιο για:
θα. Το συντονισμό και τη συστηματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την
μετακίνηση των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις
νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα στα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και
στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη
ή την εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στα Τοπικά
Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν.
4368/2016 (Α` 21).
θβ. Τη συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών
που δύνανται να μετακινηθούν από τα κατά τόπους Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
καθώς και για τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής και
Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης
Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21), σε συνεργασία
με το Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και το Τμήμα
Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.
θγ. Τη διενέργεια της διαδικασίας αντιστοίχισης και τοποθέτησης των πολιτών τρίτων
χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα σε
Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας που τελούν υπό την ευθύνη ή την
εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και σε Τοπικά Συντονιστικά
Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α`
21) ή άλλους χώρους στην ενδοχώρα, με βάση τη διαθεσιμότητα των δομών, το προφίλ και
τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις
νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, τηρώντας την οικογενειακή ενότητα.
θδ. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών
τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη
χώρα σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α`91), που τελούν υπό την
ευθύνη ή την εποπτεία της, καθώς και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης
Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α` 21).
θε. Τη μέριμνα για τη συστηματική επικοινωνία με τον ανάδοχο ή τους αναδόχους που
έχουν αναλάβει το έργο των μετακινήσεων των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών,
με στόχο τη διασφάλιση του αποτελεσματικού προγραμματισμού και οργάνωσης των
μετακινήσεων.

θστ. Τη συλλογή, κατηγοριοποίηση και αρχειοθέτηση του συνόλου των βεβαιώσεων
αναχώρησης, άφιξης και παραλαβής των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών. Το
προσωπικό της Υπηρεσίας, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι κατηγορίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισμένου χρόνου, που ορίζεται σε θέσεις «Υπευθύνων Μεταφορών» με
αρμοδιότητα την παραλαβή των Πολιτών Τρίτων Χωρών και των ανιθαγενών που
εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις με σκοπό είτε την επιβίβαση τους σε
μέσα μεταφοράς, είτε την κατανομή τους σε δομές φιλοξενίας, είναι επίσης αρμόδιο για
την υπογραφή και βεβαίωση των καταστάσεων επιβίβασης και κατανομής των ως άνω
προσώπων σε δομές της Υπηρεσίας, καταστάσεις οι οποίες και προσκομίζονται στην
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης προκειμένου να βεβαιωθεί η καλή εκτέλεση του
έργου της μετακίνησης των Πολιτών Τρίτων Χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται
στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.»
5. Το άρθρο 30 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης ανέρχεται σε επτακόσιες σαράντα (740) θέσεις και κατανέμεται κατά
κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
Α. Κεντρική Υπηρεσία
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε ενενήντα μία (91) θέσεις και κατανέμεται κατά
κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει τέσσερεις (4) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1ε. Ο κλάδος ΠΕ Νομικής περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις.
1στ. Ο κλάδος ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
1ζ. Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
1η.Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης περιλαμβάνει μία (1) θέση
1θ. Ο κλάδος ΠΕ Ειδικών σε Θέματα Ισότητας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
1κ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
1λ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Δομικών Έργων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2δ. Ο κλάδος ΤΕ Ηλεκτρολόγων περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2ε. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΕΕΠ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις.
Β. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης ανέρχεται σε τριακόσιες δεκαοκτώ (318) θέσεις και κατανέμεται κατά
κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει τριάντα δύο (32) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει δώδεκα (12) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.
2δ. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει πενήντα οκτώ (58) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει πενήντα πέντε (55) θέσεις.
3γ. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει είκοσι τρεις (23) θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει σαράντα οκτώ (48) θέσεις.
Γ. Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού των Δομών Προσωρινής
Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα μία (331) θέσεις και
κατανέμεται κατά κατηγορία και κλάδο ως ακολούθως:
1α. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικών - Οικονομικών περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις.
1β. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
1γ. Ο κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
1δ. Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις.
2α. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού περιλαμβάνει είκοσι οκτώ (28) θέσεις.
2β. Ο κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
2γ. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
2ε. Ο κλάδος ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τρείς (3) θέσεις.
3α. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις.
3β. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) θέσεις.
3γ. Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει είκοσι έξι (26)θέσεις.
4α. Ο κλάδος ΥΕ Γενικών Καθηκόντων περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) θέσεις.»
6. Το άρθρο 34 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34
1. Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε
ένδεκα (11) θέσεις και έχει ως ακολούθως:
α. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις.
β. Η ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
γ. Η ειδικότητα ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει μία (1) θέση.
δ. Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει μία (1) θέση.

ε. Η ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
στ. Η ειδικότητα ΕΕΠ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις.
2. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανέρχεται σε δύο (2) θέσεις και
έχει ως ακολούθως:
α. Η ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει μία (1) θέση.
β. Η ειδικότητα ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει μία (1) θέση.
3. Με την, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων του
παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης
κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.»
7. Οι περιπτώσεις α έως και η της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149)
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Στα Τμήματα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας,
Διοικητικής Μέριμνας, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων, Νομικής
Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Διαχείρισης Μετακινήσεων
Πολιτών Τρίτων Χωρών
προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτήτων.
β) Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών προΐστανται είτε υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
όλων των κλάδων/ειδικοτήτων είτε υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
γ) Στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ Μηχανικών ή Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των
κλάδων/ειδικοτήτων και υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, Δομικών Έργων,
Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών .
δ) Οι οργανικές θέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του παρόντος άρθρου μπορούν να
καλύπτονται και με απόσπαση ή μετάταξη από τον δημόσιο τομέα που γίνονται κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
ε) Η επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος άρθρου
γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην οποία λαμβάνονται υπόψη
σωρευτικά τα τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα του υποψήφιου, η εργασιακή του εμπειρία
και δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση, την αποτελεσματικότητα, τις διοικητικές
ικανότητες, τις υπηρεσιακές σχέσεις, τη συμπεριφορά, την ικανότητα συνεργασίας και την
ανταπόκρισή του στις απαιτητικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης. Η θητεία του Προϊσταμένου Τμήματος είναι τριετής και υπάρχει δυνατότητα
ανανέωσης μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Ομοίως, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, παύεται από τα καθήκοντά του πριν τη
λήξη της θητείας του, εφόσον διαπιστωθεί πλημμελής άσκηση αυτών.
στ) Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνίσταται
θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016,
όπως ισχύει.
Οι Διοικητές των Περιφερειακών Δομών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής

τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του
προσωπικού τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν
και οργανώνουν σε γραφεία Περιφερειακές Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, γ. εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενό τους όργανα να υπογράφουν, με
εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και δ. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από το
Διευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Καθήκοντα Διοικητή μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση
υπαλλήλους.»
Άρθρο 2
1. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο
«Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη
την Επικράτεια.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και
τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
β. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής
Φιλοξενίας,
γ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,
δ. Οικονομικό Τμήμα,
ε. Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων
στ. Τμήμα Προμηθειών,
ζ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής,
η. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας,
θ. Τμήμα Διαχείρισης Μετακινήσεων Πολιτών Τρίτων Χωρών.
Τα ως άνω τμήματα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκούν τις αρμοδιότητές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α`
149).»

Άρθρο 3
1. Ο τίτλος του άρθρο 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής: «Στελέχωση Λειτουργία».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Σε κάθε
Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι δημόσιος
υπάλληλος ή ιδιώτης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη
διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Διορίζεται με
απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για θητεία ενός (1)
έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να
ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο Διοικητής

προΐσταται του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διευθυντή της
Υπηρεσίας. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να τον παύει
πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης
των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
του. Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών. Η κατάταξη σε μισθολογικό
κλιμάκιο ισχύει πλην των περιπτώσεων που ο Διοικητής είναι εν ενεργεία δημόσιος
υπάλληλος ή συνταξιούχος του Δημοσίου και είναι ήδη κάτοχος υψηλότερου μισθολογικού
κλιμακίου, οπότε το διατηρεί. Στον Διοικητή καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της
υποπερίπτωσης αδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σε
περίπτωση, δε, που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος ο χρόνος της θητείας του
θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Αν ο
Διοικητής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
με απόφαση του ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.
Ομοίως, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας δύναται να ορίζεται από το υπηρετούν
προσωπικό σε έκαστο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Υποδιοικητής και να του
ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην ως άνω περίπτωση,
καταβάλλεται στον Υποδιοικητή το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο δε χρόνος της θητείας του
θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας λειτουργούν σε
επίπεδο Τμήματος. Σε κάθε ανοιχτή Δομή συνίσταται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι
υπάλληλος του Δημοσίου ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και
εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο
οποίος διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ή συμβάλλεται με το Δημόσιο
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους που μπορεί να
ανανεώνεται έως δύο (2) φορές, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο Διοικητής της εκάστοτε
ανοικτής Δομής ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, ο οποίος δύναται να παύει τον
Διοικητή της ανοικτής Δομής πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε
λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται
στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του Διοικητή της ανοικτής Δομής
Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας καθορίζονται με κοινή απόφαση του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών. Στον Διοικητή
ανοικτής Δομής καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αδ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), σε περίπτωση, δε, που ο
Διοικητής της ανοικτής Δομής είναι δημόσιος υπάλληλος, ο χρόνος της θητείας του
θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. Αν ο
Διοικητής της ανοικτής Δομής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο
Διευθυντής της Υπηρεσίας με απόφασή του ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν
προσωπικό.
Ομοίως, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας δύναται να ορίζεται από το υπηρετούν
προσωπικό σε εκάστη ανοιχτή Δομή Αναπληρωτής Διοικητής και να του ανατίθενται
συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην ως άνω περίπτωση, καταβάλλεται στον
Αναπληρωτή Διοικητή το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος
άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
αντικαθίσταται ως εξής: «Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται είτε μετά από πρόσκληση
ενδιαφέροντος από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, είτε μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.».
4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄
51) προστίθεται η εξής φράση «Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της παραγράφου 2
του άρθρου 17 του παρόντος.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) διαγράφεται.
6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Κατά τη διάρκεια της θητείας των Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
των Προϊσταμένων των ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας
αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν
επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων
αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη
αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά τους.»
7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) η φράση
«των Περιφερειακών Υπηρεσιών» διαγράφεται.
Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) προστίθεται άρθρο 11Α με τίτλο «Αρμοδιότητες
Διευθυντή Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης» ως εξής:
«Άρθρο 11Α
1. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α. εκδίδει τα έγγραφα, με τα οποία παρέχονται οδηγίες προς την Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, με σκοπό την αποτελεσματική και την εύρυθμη λειτουργία τους,
β. παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις, κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό, για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών του Υπουργείου επί θεμάτων αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
γ. εκδίδει εγκυκλίους οδηγιών για την ενημέρωση υπηρεσιών, οργανισμών και λοιπών
ενδιαφερομένων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Κεντρικής και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, πλην των ερμηνευτικών εγκυκλίων
που έχουν μείζονα σημασία και λαμβάνουν σχετικό αριθμό εγκυκλίου,
δ. σχεδιάζει, εγκρίνει και υποβάλλει προς τον Υπουργό, τον προγραμματισμό των δράσεων
και της στοχοθεσίας της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ε. εκδίδει τις πράξεις που απαιτούνται για την κάλυψη των οργανικών θέσεων των
Τμημάτων που συγκροτούν την Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης,
στ. προσυπογράφει τα αιτήματα για εγκρίσεις προσλήψεων υπαλλήλων, σύμφωνα με το
άρθρο 122 του ν. 4249/2014 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ζ. επιλαμβάνεται των θεμάτων που αφορούν τον προγραμματισμό και την κατανομή του
υπάρχοντος και προσλαμβανόμενου προσωπικού, τακτικού και έκτακτου, της Κεντρικής και
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από
ενημέρωση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,

η. εκδίδει αποφάσεις χορήγησης των πάσης φύσεως αδειών και μετακίνησης εκτός έδρας,
για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, των Διοικητών των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Προϊσταμένων των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και
Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας,
θ. τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας εγγράφων που έχουν
χαρακτηρισθεί ως «άκρως απόρρητα» ή «απόρρητα»,
ι. εκδίδει εντολές για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. για ζητήματα αναφορικά με τη διακρίβωση
πραγματικών περιστατικών για την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων των υπαλλήλων
της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και των
Υπηρεσιών,
ια. εγκρίνει την διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων με θέματα της αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ιβ. υποβάλλει ερωτήματα για γνωμοδότηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για
θέματα ερμηνείας και εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας της Κεντρικής και των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ιγ. συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία, ιδίως δε με το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τον συντονισμό της άσκησης
αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο της προστασίας των ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα των
ασυνόδευτων ανηλίκων,
ιδ. εκδίδει αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης προσφορών, αποδοχής ή απόρριψης
ενστάσεων - προσφυγών και κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ιε. υποβάλλει αιτήματα προς διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για χρηματοδότηση
των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μετά από ενημέρωση του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
ιστ. εκδίδει πράξεις κατάρτισης και υποβολής προγραμμάτων σε Διεθνείς Οργανισμούς,
καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, για χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από συνεννόηση με τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκτός από εκείνες, για τις οποίες απαιτείται
νομοθετική κύρωση,
ιζ. καταρτίζει και υποβάλλει έγγραφα προς την «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων» επί ζητημάτων αρμοδιότητας της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ιη. αποφασίζει για τη συγκρότηση μονίμων και εκτάκτων επιτροπών και ομάδων εργασίας,
για την εξέταση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος επί των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορούν να μετέχουν και
πρόσωπα που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Ομοίως, αναλαμβάνει την εποπτεία του έργου των εκτάκτων επιτροπών ή ομάδων
εργασίας,
ιθ. είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 117 του
Υπαλληλικού Κώδικα και ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 118 του ίδιου Κώδικα, όπως οι ανωτέρω διατάξεις αντικαταστάθηκαν με
το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 (Α΄54).
κ. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής.

2. Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών δύναται με απόφαση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας να ορίζεται από το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας
Υποδιευθυντής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Στην
ως άνω περίπτωση, καταβάλλεται στον Υποδιευθυντή το επίδομα ευθύνης
της
υποπερίπτωσης αε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176), ο δε
χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου
Διεύθυνσης.
3. Οι αρμοδιότητες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όταν αυτός
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ασκούνται από τον Υποδιευθυντή. Σε περίπτωση που δεν
έχει οριστεί Υποδιευθυντής, ή όταν αυτός ελλείπει ή κωλύεται, Αναπληρωτής Διευθυντής
ορίζεται Προϊστάμενος Τμήματος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μετά από
απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 13 του ν. 4375/2016 (Α΄51) με τίτλο «Διοίκηση και διάρθρωση των
Περιφερειακών Υπηρεσιών» αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και
Ταυτοποίησης διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο
διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή
της Μονάδας, β) κλιμάκιο ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, το οποίο είναι
αρμόδιο για την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών και τη
λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο
έτος της ηλικίας τους και την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) το
κλιμάκιο καταγραφής, κατανομής, πολιτών τρίτων χωρών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη
στέγαση και σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό των χώρων, δ) το κλιμάκιο
μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, ε) κλιμάκιο ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για
την ενημέρωση των φιλοξενούμενων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
στ) κλιμάκιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ζ)
κλιμάκιο τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση και συντήρηση των
κάθε είδους τεχνικών έργων του Κέντρου ή της Μονάδας, η) κλιμάκιο πληροφορικής και θ)
κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. 2. Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης προΐσταται των κλιμακίων διοικητικής μέριμνας, καταγραφής, κατανομής,
πολιτών τρίτων χωρών, μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, τεχνικών υπηρεσιών και
πληροφορικής, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης,
συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά και
μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες
αρχές και φορείς. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης συνεργάζεται με τον προϊστάμενο των κλιμακίων ταυτοποίησης και
εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις
λειτουργίες των αστυνομικών υπηρεσιών. Κατευθύνει το προσωπικό που διατίθεται από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το οποίο δραστηριοποιείται εντός του
Κέντρου. Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης χορηγεί τις προβλεπόμενες
από την κείμενη νομοθεσία άδειες στο προσωπικό των κλιμακίων στα οποία προΐσταται,
ενημερώνοντας αμελλητί το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Δύναται, δε, να συγκροτεί ομάδες εργασίας
ειδικότερων από των κλιμακίων που προΐσταται καθηκόντων με γνώμονα τις υπηρεσιακές
ανάγκες.

3. Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας
διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής
μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη της ανοικτής Δομής, β) το
κλιμάκιο καταγραφής, κατανομής πολιτών τρίτων χωρών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη
στέγαση και σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό των χώρων, γ) το κλιμάκιο
μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, δ) κλιμάκιο ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για
την ενημέρωση των φιλοξενούμενων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε)
κλιμάκιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στ) κλιμάκιο
τεχνικών υπηρεσιών, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτέλεση και συντήρηση των κάθε
είδους τεχνικών έργων της ανοικτής Δομής, ζ) κλιμάκιο πληροφορικής και η) κλιμάκιο
εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας.
4. Ο Διοικητής της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας,
προΐσταται των κλιμακίων διοικητικής μέριμνας, καταγραφής, κατανομής πολιτών τρίτων
χωρών, μετακινήσεων πολιτών τρίτων χωρών, τεχνικών υπηρεσιών και πληροφορικής,
ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης, συντονίζει, κατευθύνει
και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή και μεριμνά για την
εύρυθμη λειτουργία της σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς, σύμφωνα
με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στο πλαίσιο των καθηκόντων
του, ο Διοικητής της ανοικτής Δομής χορηγεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
άδειες στο προσωπικό των κλιμακίων στα οποία προΐσταται, ενημερώνοντας αμελλητί το
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης. Δύναται, δε, να συγκροτεί ομάδες εργασίας ειδικότερων από των κλιμακίων
που προΐσταται καθηκόντων με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5 Οι αρμοδιότητες των κλιμακίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών περιγράφονται
λεπτομερώς και ρυθμίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του παρόντος.»
Άρθρο 6
Το άρθρο 15 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) τιτλοφορείται «Καθεστώς παραμονής στις ανοιχτές
Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας» και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Οι παραμένοντες στις Δομές Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας μπορούν να
εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των υποχρεώσεών
τους, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, υπό την επιφύλαξη της
επιβολής τυχόν περιοριστικών όρων σύμφωνα με της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.
3907/2011.»

Άρθρο 7
Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει η Ελληνική Αστυνομία. Συμπληρωματικά
καθήκοντα φύλαξης, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, μπορούν να ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας.»

Άρθρο 8
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι δυνατή η έκδοση
Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατόπιν εισήγησης
του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου ρυθμίζονται επί μέρους
θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων αρμοδιοτήτων του Διευθυντή και
του καθηκοντολογίου του υπηρετούντος στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από
τους Γενικούς Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Συμπληρωματικά προς αυτούς είναι δυνατή
με απόφαση Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης η έκδοση Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και αντιστοίχως ανοικτών
Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας.»
3. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης αντικαθίσταται με την
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
4. Στο άρθρο 17 του ν. 4375/2016 (Α΄51) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση
συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, οι προϋποθέσεις και
οι διαδικασίες για τη μετακίνηση ή την επιδότηση των πολιτών τρίτων χωρών και
ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα, οι οποίοι
διαμένουν σε κατάλληλες δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 ν. 4540/2018 (Α΄91) που τελούν υπό την ευθύνη
ή εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των Τοπικών
Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π) του άρθρου 96 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το
ύψος των επιδοτήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
Άρθρο 9
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 83) τροποποιείται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης με εισήγηση του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:
α. Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις
εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την
ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και
των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων
χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα και τη
λειτουργία των Κέντρων και Δομών αυτών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά,
διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών
που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα. Η διαδικασία σύναψης
συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας
τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής
νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
δημόσιες συμβάσεις.

β. Να διευθύνει και να συντονίζει, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και
τους κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που επικουρούν τη λειτουργία
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής
και Προσωρινής Φιλοξενίας, αποκλειστικώς σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση
και υγειονομική περίθαλψη των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται
χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην χώρα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου αυτής. Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) συνιστάται
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) προς
εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου. Όπου απαιτείται για την
παρακολούθηση και το συντονισμό των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
ζητημάτων που αφορούν τη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη
πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην
χώρα, συνιστώνται Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης
(ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.). Με κοινή απόφαση των συμμετεχόντων στο Κυβερνητικό Συμβούλιο
Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπουργών καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η
στελέχωση και λειτουργία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π. και των
ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π..
2. Στο άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 83) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής
Πολιτικής και μετά από εισήγηση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του παρόντος για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης στο
πλαίσιο διαχείρισης των μεικτών μεταναστευτικών-προσφυγικών ροών, όπου και όταν
απαιτείται, μπορούν να συνιστώνται, να μετακινούνται εντός τις ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας, καθώς και να καταργούνται ταυτοχρόνως πολλαπλές δομές που λειτουργούν υπό
το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π..
Με όμοια απόφαση μπορούν εν λειτουργία δομές υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. να
συγχωνεύονται σε ιδρυόμενες με την ίδια απόφαση Περιφερειακές Υπηρεσίες της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Κατά δε τα λοιπά η λειτουργία και η εποπτεία των
ως άνω ιδρυόμενων από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής
Πολιτικής Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).
4. Σε περίπτωση συγχώνευσης δομής που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. σε
ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του παρόντος εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι κανονισμοί
λειτουργίας της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) ανάλογα με
τον τύπο της Περιφερειακής Υπηρεσίας.
Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που υπηρετεί στην
υπό συγχώνευση δομή που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. μεταφέρεται
αυτοδικαίως μαζί με τις θέσεις που κατέχει στην ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίηση που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση. Το στρατιωτικό
και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που στελεχώνει ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. το
οποίο συντονίζει την λειτουργία της εν λόγω δομής παραμένει στην υπηρεσία του
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο κάθε είδους εξοπλισμός της υπό συγχώνευση δομής που λειτουργεί υπό το συντονισμό
ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. περιέρχεται στην ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίηση που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση.
Οι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμβάσεις έργου, μεταφέρονται και
εκτελούνται στην ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και

Ταυτοποίησης που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση έως την λήξη τους, το δε κόστος αυτής
εξακολουθεί να καλύπτεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με τους όρους που
συνομολογήθηκαν.
Απαιτήσεις και υποχρεώσεις των υπό συγχώνευση δομών που λειτουργούν υπό το
συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. μεταφέρονται στις ιδρυόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου λαμβάνει χώρα η συγχώνευση. Το κόστος
των ανωτέρω υποχρεώσεων καλύπτεται από τον τακτικό Προϋπολογισμό ή από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήτοι το
συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους ΠΔΕ και το εθνικό ΠΔΕ, ή από έκτακτη
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών για όσο διάστημα έχει
προβλεφθεί. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού τη σχετική υποχρέωση αναλαμβάνει
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με χρηματοδότηση από τις αντίστοιχες ως άνω
πιστώσεις.
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής
Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη συγχώνευση της δομής που λειτουργεί υπό το
συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., η αρμόδια διοικητική υπηρεσία της υπό συγχώνευση δομής που
λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. εντός προθεσμίας τριάντα 30 ημερών
αποστέλλει στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης «Έκθεση Καταγραφής Στοιχείων
ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.», στην οποία περιέχονται: ο αριθμός του κατά την τρέχουσα περίοδο
φιλοξενούμενου πληθυσμού, ο αριθμός του υπηρετούντος προσωπικού, η υφιστάμενη
κατάσταση των υποδομών και εγκαταστάσεων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου,
όπου έχει συσταθεί η δομή που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., ο ετήσιος
προϋπολογισμός λειτουργίας του και τα στοιχεία προς εκτέλεση, καθώς και ο
μεταφερόμενος προς την ιδρυόμενη Περιφερειακή Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης εξοπλισμός και το διοικητικό αρχείο της εν λόγω δομής.
Επιπροσθέτως, για τη χρήση του ακινήτου, όπου έχει συσταθεί η υπό συγχώνευση δομή
που λειτουργεί υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., από την ιδρυόμενη Περιφερειακή
Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι δυνατή για κοινωφελείς
σκοπούς η σύναψη σύμβασης παραχώρησης ή μίσθωσης μεταξύ του ιδιοκτήτη του εν λόγω
ακινήτου και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ειδικώς, για την χρήση
στρατιωτικών ακινήτων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 84 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167).
Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής προβλέπεται, κατά περίπτωση, ο
χρόνος έναρξης της λειτουργίας των ιδρυόμενων Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίες προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
συγχώνευσης από δομές που λειτουργούν υπό το συντονισμό ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π., και ορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51) και ο Προϊστάμενος της ιδρυόμενης
Περιφερειακής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»

Μέρος Β’
Τροποποίηση του ν. 4251/14 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Μαΐου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών
με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις
ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των
εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair).

Άρθρο 10
(άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εναρμόνιση της ελληνικής έννομης τάξης με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου
2016 (EEL 132/21.5.2016) με την οποία καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στην
ελληνική επικράτεια, καθώς και τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών και, κατά περίπτωση,
των μελών της οικογένειάς τους για τους σκοπούς της έρευνας, των σπουδών, της
πρακτικής άσκησης ή της εθελοντικής υπηρεσίας,
β) οι προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής και τα δικαιώματα των ερευνητών, και, όπου
ισχύει, των μελών της οικογένειάς τους, και των σπουδαστών που αναφέρονται στο
στοιχείο α) στην ελληνική επικράτεια εφόσον η Ελλάδα δεν είναι το πρώτο κράτος μέλος
που χορήγησε την άδεια διαμονής στον πολίτη τρίτης χώρας βάσει των διατάξεων του
παρόντος νόμου.
Άρθρο 11
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
1.Οι περιπτώσεις μα), μβ), μστ΄) και μζ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014
αντικαθίστανται ως εξής:
μα) «Σπουδαστής»: πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον οποίον επετράπη η είσοδος στην ελληνική επικράτεια
για να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους
φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων σπουδών αναγνωρισμένου από την
Ελλάδα, ήτοι διπλώματος, πιστοποιητικού ή διδακτορικού σε ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που τυχόν συμπεριλαμβάνει προπαιδευτικό κύκλο για τις εν λόγω σπουδές
βάσει του εθνικού δικαίου ή υποχρεωτική πρακτική άσκηση.
μβ) «Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», κάθε είδος ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που είναι ή θεωρείται αναγνωρισμένο δυνάμει του εθνικού δικαίου και το οποίο, σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο, παρέχει αναγνωρισμένα πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλα
αναγνωρισμένα προσόντα τριτοβάθμιου επιπέδου, ανεξάρτητα από την ονομασία των
ιδρυμάτων αυτών, ή κάθε ίδρυμα το οποίο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, παρέχει
επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση τριτοβάθμιου επιπέδου. Στην έννοια των πτυχίων
περιλαμβάνονται το Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του
4485/2017 (επίπεδο 6, με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) και το Δίπλωμα/Πτυχίο
Ανώτερης Σχολής (επίπεδο 5, με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).
μστ΄) «Ερευνητικός οργανισμός», κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που
πραγματοποιεί έρευνα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

μζ) «Ερευνητής: πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει διδακτορικό πτυχίο ή κατάλληλο
τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δίνει πρόσβαση στον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας σε
διδακτορικά προγράμματα και ο οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό και γίνεται
δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για να υλοποιήσει ερευνητική δραστηριότητα για την
οποία απαιτείται συνήθως ο ανωτέρω τίτλος.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 προστίθενται μετά την περίπτωση ξθ)
περιπτώσεις οα) έως οθ) ως εξής:
οα) «Ασκούμενος», πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή συνεχίζει έναν κύκλο σπουδών σε τρίτη χώρα με σκοπό την απόκτηση
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γίνεται δεκτός στην ελληνική επικράτεια στο
πλαίσιο προγράμματος πρακτικής άσκησης για τον σκοπό της απόκτησης γνώσεων,
πρακτικής εξάσκησης σε επαγγελματικό περιβάλλον
οβ) «Εθελοντής», ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στην ελληνική επικράτεια
για να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας.
ογ) «Πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας», πρόγραμμα δραστηριοτήτων έμπρακτης
αλληλεγγύης το οποίο βασίζεται σε πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από την Ελλάδα ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος και έχει μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, στο πλαίσιο του οποίου οι δραστηριότητες δεν αμείβονται, εκτός από την
επιστροφή των εξόδων και/ή την αποζημίωση για μικροέξοδα. Η έννοια της αναγνώρισης
για τους σκοπούς του παρόντος αφορά στην παροχή χρηματοδότησης είτε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από συγχρηματοδότηση.
οδ) «Φορέας υποδοχής, ο ερευνητικός οργανισμός, το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο
οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας ή ο φορέας
υποδοχής ασκουμένων στον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας έχει τοποθετηθεί για το σκοπό
της πρακτικής άσκησης και ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα από
τη νομική του μορφή, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ειδικά, για τα προγράμματα πρακτικής
άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις, ως φορείς υποδοχής νοούνται μόνο τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση μβ) του άρθρου 1 του
ν.4251/14.
οε) «Εργοδότης», οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο ή υπό τη διεύθυνση
ή την εποπτεία του οποίου παρέχεται η εργασία.
οζ) «Πρώτο κράτος μέλος», το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο πρώτο
χορηγεί σε πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαμονής για λόγους έρευνας ή σπουδών .
οη) «Δεύτερο κράτος μέλος», κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλο από εκείνο
που χορήγησε για πρώτη φορά άδεια διαμονής για λόγους έρευνας ή σπουδών.
οθ) «Ενωσιακά ή πολυμερή προγράμματα που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας», τα
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τα κράτη μέλη προγράμματα για την
προώθηση της κινητικότητας των πολιτών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα
κράτη μέλη που συμμετέχουν στα αντίστοιχα προγράμματα.»

Άρθρο 12
Ο τίτλος του Τμήματος Α’ του Μέρους Δεύτερο του ν.4251/14 (Α’80) αντικαθίσταται ως
εξής:
«ΤΜΗΜΑ Α
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»
Άρθρο 13
Το άρθρο 31 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31 Πεδίο εφαρμογής
(άρθρα 2 και 4 της Οδηγίας)

1. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 31 έως 44 εφαρμόζονται στους πολίτες τρίτων χωρών που
εισέρχονται στην Ελλάδα με σκοπό να διαμείνουν για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 31 έως 44 δεν εφαρμόζονται:
α) στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς
προστασίας ή δικαιούνται διεθνή προστασία σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή δικαιούνται προσωρινή προστασία
σύμφωνα με την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου,
β) στους πολίτες τρίτων χωρών η απομάκρυνση των οποίων έχει ανασταλεί,
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ) στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν
διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ε) σε πολίτες τρίτων χωρών που έρχονται στην Ένωση ως ασκούμενοι στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 Α,
στ) σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-126.
ζ) στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και
ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας
ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών, είτε μεταξύ
της Ένωσης και των κρατών μελών της και τρίτων χωρών, είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων
χωρών.
3. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:
α. από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και
των κρατών - μελών αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφ ετέρου,
β. από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας ή περισσότερων κρατών - μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών.
γ. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο
ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν σε σχέση με τα άρθρα
33, 34, 36 και 41.»

Άρθρο 14
Στο άρθρο 32 του ν.4251/2014 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής :
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη,
Εξωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός
θέσεων για εθελοντές, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής».
Άρθρο 15
Στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Εάν κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δεν γνωρίζει
ακόμη τη μελλοντική του διεύθυνση, δηλώνει μια προσωρινή διεύθυνση. Στην περίπτωση
αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά τον χρόνο
έκδοσης της άδειας διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 33».
Άρθρο 16
Το άρθρο 33 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
(άρθρα 7, 11, 17 και 34 της Οδηγίας)

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην
Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση στην, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 15, αρμόδια
υπηρεσία, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 32, συντρέχουν
σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α. έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελληνική Επικράτεια για να
παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών,
β. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του κατά τη διάρκεια
της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας,
καθώς και για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου επιστροφής. Η αξιολόγηση των επαρκών
πόρων πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και να λαμβάνει
υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία για
σπουδαστές ή άλλη υποτροφία ή χρηματοδοτική δέσμευση από οργανισμό αρμόδιο για
πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας.
γ. έχει καταβάλει τέλη εγγραφής στο οικείο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου
απαιτούνται.
2. Στα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνεται και η φοίτηση σε Κέντρα Διδασκαλίας της
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.
3. Όταν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας
απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εγγραφή του, το

οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί
αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται για την έκδοση της άδειας διαμονής.
4. Η αίτηση της παραγράφου 1 συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία
υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής και για την έκδοση
της σχετικής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
6. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις σπουδών, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την
άδεια διαμονής για λόγους σπουδών εντός ενενήντα (90) ημερών από την
υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια εκδίδεται με
χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002 . Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρείται η ένδειξη «σπουδαστής»,
καθώς επίσης και πληροφορίες αναφορικά με την πρόσβαση του σπουδαστή στην
αγορά εργασίας. Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν
αναλυτική αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Άρθρο 17
Το άρθρο 34 του ν. 4251/14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34

Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άρθρο 18
της Οδηγίας)
1. Η άδεια διαμονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται
για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32
και 33 του παρόντος. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός
έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.
2. Η διάρκεια της άδειας διαμονής για σπουδαστές που καλύπτονται από ενωσιακά ή
πολυμερή προγράμματα που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας ή από συμφωνία μεταξύ
δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον δύο έτη, ή
για τη διάρκεια των σπουδών τους σε περίπτωση που αυτή είναι μικρότερη. Εφόσον οι όροι
που ορίζουν το άρθρο 32 και η περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 33 δεν πληρούνται για τα
δύο έτη ή για τη συνολική διάρκεια των σπουδών, η περίοδος ισχύος της άδειας διαμονής
είναι ένα τουλάχιστον έτος, ή για την περίοδο των σπουδών σε περίπτωση που αυτή είναι
μικρότερη.
3α. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας διαμονής
για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του
συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της
αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού
ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται να
παρακολουθήσει.
β. Για την έκδοση της άδειας διαμονής για σπουδές, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν
πενήντα (150) ευρώ, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 132.
γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την
ανώτατη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και
συμμετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο να προκύπτει η
γενικότερη πρόοδος του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε
περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση

μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία
παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της άδειας διαμονής, αυτή ανακαλείται και ο
σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες
διατυπώσεις.
3. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών, ο πολίτης τρίτης χώρας
υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους, στην, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 9, αρμόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο
κανονικής φοίτησης που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή
του τίτλου σπουδών εξαμήνων σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής,
προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα και κατά το ήμισυ για τους σπουδαστές
μεταπτυχιακών σπουδών ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστημα
προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει
ζητηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Άρθρο 18
Το άρθρο 35 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Κινητικότητα σπουδαστών
(άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας)

1. Πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος ισχυρής άδειας διαμονής εκδοθείσας από το
πρώτο κράτος μέλος με σκοπό τις σπουδές στο πλαίσιο ενωσιακού ή πολυμερούς
προγράμματος που περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας ή συμφωνίας μεταξύ δύο ή
περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιτρέπεται να εισέλθει και να
διαμείνει προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών σε ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα βάσει του παρόντος κεφαλαίου για περίοδο έως 360 ημέρες
στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Σπουδαστής, ο οποίος δεν καλύπτεται από ενωσιακό ή πολυμερές πρόγραμμα το οποίο
περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας ή από συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας για
είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα με σκοπό να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του σε
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33.
3. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα να
κοινοποιεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς και στις αρχές του πρώτου κράτους
μέλους, την πρόθεση του σπουδαστή να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του στο
ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται:
α) είτε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος μέλος, αν η κινητικότητα
προς την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο,
β) είτε αφού ο σπουδαστής έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος μέλος, μόλις εκδηλωθεί η
πρόθεση άσκησης του δικαιώματος κινητικότητας προς την Ελλάδα.
4. Στην κοινοποίηση επισυνάπτεται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) και η ισχύουσα άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από
το πρώτο κράτος μέλος και καλύπτει το συνολικό διάστημα της κινητικότητας.

5. Αν η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 3
και όταν η αρμόδια ελληνική αρχή δεν προβάλλει καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου
κράτους-μέλους, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, η κινητικότητα του
σπουδαστή προς την Ελλάδα μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας
ισχύος της άδειας διαμονής.
6. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση έχει λάβει χώρα σύμφωνα με την περίπτωση β' της
παραγράφου 3, και όταν η αρμόδια ελληνική αρχή δεν προβάλλει αντίρρηση για την
κινητικότητα του σπουδαστή σύμφωνα με την παράγραφο 8, η κινητικότητα του
σπουδαστή προς την Ελλάδα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και μπορεί να αρχίσει.
7. Εκτός από τα αποδεικτικά στοιχεία της παραγράφου 4, στην κοινοποίηση πρέπει να
επισυνάπτονται αποδεικτικά στοιχεία ότι ο σπουδαστής πραγματοποιεί μέρος των
σπουδών του στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενωσιακού ή πολυμερούς προγράμματος το οποίο
περιλαμβάνει μέτρα κινητικότητας ή στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι έχει γίνει δεκτός από ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς και στοιχεία για την προβλεπόμενη διάρκεια και τις
ημερομηνίες της κινητικότητας. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική
γλώσσα.
8. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να
διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του σπουδαστή προς το έδαφος της,
εφόσον:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος,
β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν
άλλως νοθευτεί,
γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
Η αντίρρηση γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους και
στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, ο σπουδαστής
δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών του στο ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
9. Η άδεια διαμονής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου χορηγείται και ανανεώνεται,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 32 και 33.
10. Οι σπουδαστές που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στη χώρα.
11. Αν ο σπουδαστής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα με βάση άδεια διαμονής για
σπουδές που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο
Σένγκεν, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ελληνική συνοριακή αρχή την άδεια διαμονής
που έχει εκδώσει το πρώτο κράτος μέλος και αντίγραφο της κοινοποίησης της παραγράφου
3, ως απόδειξη του ότι μετακινείται στην Ελλάδα με σκοπό τις σπουδές.
12. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακαλέσουν, σύμφωνα με τα άρθρα 34
και 40 του ν. 4251/14, άδεια για λόγους σπουδών, η οποία προβλέπει κινητικότητα σε
δεύτερο κράτος μέλος, οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τις αρχές του δεύτερου
κράτους-μέλους.
13.Το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνει την αρμόδια ελληνική αρχή για κάθε
τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η
κινητικότητα.
14.Ο σπουδαστής οφείλει να παύσει πάραυτα κάθε δραστηριότητα και να εγκαταλείψει την
Ελληνική Επικράτεια αν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα δεν
πληρούνται πλέον.

15.Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, σπουδαστής, ο οποίος έχει μετακινηθεί από
την Ελλάδα σε δεύτερο κράτος-μέλος, παύσει την δραστηριότητα στο δεύτερο κράτος
μέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, η επιστροφή στην
Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση του σπουδαστή. Αυτό ισχύει επίσης αν
η άδεια για σπουδές που έχει εκδοθεί από την ελληνική αρμόδια αρχή έχει λήξει ή έχει
ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος μέλος.
16. Όταν ο κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της
Ελλάδας, οι αρμόδιες αρχές συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και
αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρρηση για την κινητικότητα προσώπων τα οποία
έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύμητοι στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.»

Άρθρο 19
Το άρθρο 36 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών
(άρθρο 24 της Οδηγίας)

Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με
το παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, εκτός
ωραρίου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις για τη μερική
απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των ωρών εργασίας δεν μπορεί να είναι
μικρότερος από δεκαπέντε ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχο τους σε ημέρες ή μήνες κατ’
έτος.»
Άρθρο 20
Το άρθρο 38 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία
(άρθρα 14, 17 και 34 της Οδηγίας)

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας,
διάρκειας άνω των τριών μηνών, γίνεται δεκτός για διαμονή στην Ελλάδα, εφόσον έχει
λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.
2. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση, πριν τη
λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου, στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται για το
σκοπό αυτόν η καταβολή παραβόλου, εφόσον συντρέχουν, εκτός από τις γενικές
προϋποθέσεις του άρθρου 32, οι εξής προϋποθέσεις:
α. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Έχει συνάψει συμφωνία με τον φορέα υποδοχής της Ελλάδας για το πρόγραμμα
εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει. Αν ο φορέας υποδοχής είναι ιδιωτικός
οργανισμός, προσκομίζεται βεβαίωση ότι παρακολουθείται το εν λόγω πρόγραμμα ή
εγκρίνεται ή εποπτεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από δημόσια αρχή. Η συμφωνία
περιλαμβάνει:

αα)
περιγραφή του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας,
ββ) τη διάρκεια της εθελοντικής υπηρεσίας,
γγ)
την τοποθέτηση και τους όρους εποπτείας της εθελοντικής υπηρεσίας,
δδ) τις ώρες εθελοντικής υπηρεσίας,
εε)
τους διαθέσιμους πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και στέγασης
του πολίτης τρίτης χώρας και το ελάχιστο χρηματικό ποσό ως συμβολική αμοιβή καθ' όλη
τη διάρκεια της διαμονής και
στστ) κατά περίπτωση, την εκπαίδευση που θα παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας
για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του.
γ) εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας φιλοξενείται καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του
από τον φορέα υποδοχής προσκομίζει, αποδεικτικά στοιχεία ότι το κατάλυμα πληροί τις
προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας,
δ) προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας υποδοχής για την εθελοντική υπηρεσία
έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.
3. Η αίτηση της παραγράφου 2 συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία
υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
4. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου και εφόσον δεν εφαρμόζεται το άρθρο 40, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί
την άδεια διαμονής για λόγους εθελοντικής υπηρεσίας εντός ενενήντα (90) ημερών από την
υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του
ενιαίου τύπου που θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 . Στη θέση
«παρατηρήσεις» καταχωρείται η ένδειξη «εθελοντής». Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι
οποίες περιλαμβάνουν αναλυτική αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στον
φορέα υποδοχής για την εθελοντική υπηρεσία».
Άρθρο 21
Το άρθρο 40 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Απόρριψη, ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές ή
εθελοντική υπηρεσία
(άρθρα 20 και 21 της Οδηγίας)

1. Αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής για σπουδές ή αίτηση για
χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία απορρίπτεται ή η άδεια διαμονής για
σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία ανακαλείται, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 24, και στις
ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. αν δεν πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 32 και οι ειδικές προϋποθέσεις
των άρθρων 33 και 38
β. αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36
γ. ο σπουδαστής δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.
Σε περίπτωση ανάκλησης της άδεια διαμονής, όταν διαπιστώνεται η έλλειψη προόδου στις
σχετικές σπουδές κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο β), οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν τη
γνώμη του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ. όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο
σπουδαστής ή εθελοντής διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους
οποίους του επιτράπηκε η διαμονή,
ε. αν ο φορέας υποδοχής της εθελοντικής υπηρεσίας έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό
τη διευκόλυνση της εισόδου εθελοντών,
στ. αν ο φορέας υποδοχής της εθελοντικής υπηρεσίας βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική
οικονομική δραστηριότητα ή δεν εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την
κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ή τις συνθήκες
εργασίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταναστευτικής
Πολιτικής καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε απόφαση απόρριψης μιας αίτησης
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και σέβεται την αρχή
της αναλογικότητας.»

Άρθρο 22
Το άρθρο 41 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Παραμονή σπουδαστών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότηταΔικαιώματα και υποχρεώσεις σπουδαστών και εθελοντών-Στατιστικά
(άρθρα 22, 25, 35, 37 και 38 της Οδηγίας)

1. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι σπουδαστές στους οποίους χορηγήθηκε άδεια
διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 33 μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, με βάση την
άδεια διαμονής που προβλέπει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, για περίοδο εννέα
τουλάχιστον μηνών, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να συστήσουν επιχείρηση.
2. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να υπαχθούν στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι κάτοχοι
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, ο σπουδαστής υποβάλλει στις
αρμόδιες αρχές δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Με σκοπό τη διαμονή σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι ελληνικές αρχές χορηγούν,
κατόπιν αίτησης του σπουδαστή, άδεια διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1030/2002, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα
στοιχεία α), γ), δ) και ε) του άρθρου 32 παράγραφος 2, και στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 5 του άρθρου 32.
4. Ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την άδεια διαμονής του παρόντος άρθρου
μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από τη λήξη της άδειας που έχει
εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 33.
5. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής βάσει του παρόντος άρθρου απορρίπτεται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 και, κατά
περίπτωση, στις παραγράφους 2 και 4,
β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν
άλλως νοθευτεί,

6. Εάν τα αποδεικτικά στοιχεία της απόκτησης διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν
είναι διαθέσιμα πριν από τη λήξη της άδειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 33,
ενώ πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, οι ελληνικές αρχές επιτρέπουν στον πολίτη
τρίτης χώρας να παραμείνει στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει τα εν λόγω
αποδεικτικά στοιχεία εντός προθεσμίας δύο μηνών.
7. Μετά από τουλάχιστον τρεις μήνες από την έκδοση της άδειας διαμονής δυνάμει του
παρόντος άρθρου, οι πολίτες τρίτων χωρών υποχρεούνται να αποδείξουν στην αρμόδια
υπηρεσία ότι έχουν πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να συστήσουν επιχείρηση
και ότι η εργασία που αναζητεί ο πολίτης τρίτης χώρας ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται
να συστήσει αντιστοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκληρώθηκαν. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
8. Αν οι όροι της παραγράφου 3 δεν πληρούνται πλέον, η αρμόδια υπηρεσία ανακαλεί
την άδεια διαμονής του πολίτη χώρας.
9. Οι σπουδαστές, εφόσον διατελούν σε σχέση απασχόλησης εντός της ελληνικής
επικράτειας, δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 21 Α του παρόντος νόμου.
10. Οι εθελοντές δεν θεωρούνται ότι διατελούν σε σχέση απασχόλησης στην Ελλάδα και
δικαιούνται ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού κατά τα
προβλεπόμενα από το εθνικό δίκαιο, καθώς και, κατά περίπτωση, όσον αφορά την
αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων κατά τα
προβλεπόμενα στις σχετικές εθνικές διαδικασίες.
11. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 89 σχετικά με
το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, το χρονικό
διάστημα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει στην ελληνική επικράτεια
με την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
δεν λαμβάνεται υπόψη προκειμένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω
δικαιωμάτων.
12. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά
με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις
διαδικαστικές εγγυήσεις. Καθιστούν, επίσης, εύκολα διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά
με το επίπεδο των επαρκών μηνιαίων πόρων συμπεριλαμβανομένων των πόρων που
απαιτούνται για την κάλυψη του κόστους των σπουδών και των σχετικών τελών. Οι
πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
13. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μία φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά με
έτος αναφοράς το 2019 και όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2020, ανακοινώνει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (ΕΕ L 199 της 31.7.2007),
στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αδειών διαμονής για λόγους σπουδών που
εκδόθηκαν για πρώτη φορά και, ενδεχομένως, των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 και στο μέτρο του δυνατού, για τον αριθμό
των σπουδαστών, των οποίων η άδεια έχει ανανεωθεί ή ανακληθεί. Τα στατιστικά στοιχεία
κατανέμονται ανά ιθαγένεια, και, στο μέτρο του δυνατού ανά διάρκεια ισχύος της άδειας.
14. Το Υπουργείο Παιδείας ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες
αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά:

α) με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κινητικότητα που προβλέπεται στο άρθρο
35
β) με πολυμερή προγράμματα για σπουδαστές που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας
και συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 23
Μετά το άρθρο 31 του ν.4251/2014 προστίθεται νέο άρθρο 31 Α ως εξής:
«Άρθρο 31 Α
Έγκριση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οργανισμών αρμόδιων για
πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας
(άρθρα 11, παρ.3 και 15 της Οδηγίας)
1. Δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία πρόκειται να υποδεχθούν
σπουδαστές σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο παρόν
Κεφάλαιο, θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς .
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εξωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης οργανισμών που είναι
αρμόδιοι για υλοποίηση προγραμμάτων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, καθώς και
οργανισμών που χρηματοδοτούνται από ελληνικούς δημόσιους φορείς και πρόκειται να
υποδεχθούν εθελοντές σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο
παρόν Κεφάλαιο.»

Άρθρο 24
Ο τίτλος του Τμήματος Γ του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΤΜΗΜΑ Γ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2016/801
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Το άρθρο 57 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 57
Πεδίο Εφαρμογής
(άρθρο 2 οδηγίας)

1. Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως 67 του παρόντος εφαρμόζονται στους πολίτες τρίτων
χωρών που αιτούνται την είσοδο και διαμονή στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την
άσκηση ερευνητικής δραστηριότητας.
2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται:

α) στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς
προστασίας ή δικαιούνται διεθνή προστασία σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή δικαιούνται προσωρινή προστασία
σύμφωνα με την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου,
β) στους πολίτες τρίτων χωρών, η απομάκρυνση των οποίων έχει ανασταλεί,
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ) στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν
διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ε) σε πολίτες τρίτων χωρών που έρχονται στην ΕΕ ως ασκούμενοι στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 Α,
στ) σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-126.
ζ) στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και
ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας
ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της ΕΕ
και των κρατών μελών της και τρίτων χωρών είτε μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.»
Άρθρο 26
Το άρθρο 58 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 58
Ευνοϊκότερες διατάξεις
(άρθρο 4 οδηγίας)

1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:
α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός, και ενός ή περισσοτέρων
τρίτων χωρών αφετέρου,
β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών - μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο
ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν σε σχέση με την
περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 60 και με τα άρθρα 62, 63, 66, 67.»
Άρθρο 27
(άρθρο 9 οδηγίας)
Οι παράγραφοι 1 και 9 του άρθρου 59 του ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός ο οποίος πρόκειται να υποδεχθεί ερευνητή σύμφωνα με
τη διαδικασία εισόδου και διαμονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει προηγουμένως
εγκριθεί για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι ερευνητικοί οργανισμοί εγκρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο
εθνικό δίκαιο. Οι αιτήσεις προς έγκριση των ερευνητικών οργανισμών υποβάλλονται
σύμφωνα με τις εν λόγω διαδικασίες και βασίζονται στη δυνάμει του καταστατικού

αποστολή τους ή, ανάλογα, στον εταιρικό σκοπό τους και στην απόδειξη ότι
πραγματοποιούν έρευνα.
9. Η ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για την τήρηση και έλεγχο των όρων που προβλέπονται στις
παραγράφους 4 και 6 του παρόντος. Αν διαπιστωθεί μη τήρηση αυτών, ή σε περίπτωση που
η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο ερευνητικός οργανισμός έχει υπογράψει σύμβαση
υποδοχής με πολίτη τρίτης χώρας εκ προθέσεως ή εξ αμελείας του παρόντος, η έγκριση
ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, μπορεί να
απαγορευθεί στο συγκεκριμένο οργανισμό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό
διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης
ή μη ανανέωσης. Η ανάκληση ή μη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και στις αρμόδιες
υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.»
Άρθρο 28
Το άρθρο 60 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 60
«Άρθρο 60 Σύμβαση υποδοχής
(άρθρο 10 της Οδηγίας)

1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός που επιθυμεί να υποδεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει
μαζί του σύμβαση υποδοχής με την οποία ο ερευνητής αναλαμβάνει τη δέσμευση να
ολοκληρώσει το ερευνητικό πρόγραμμα και ο οργανισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση να
υποδεχθεί τον ερευνητή για το σκοπό αυτόν, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 61.
2. Η σύμβαση υποδοχής περιέχει:
α) τον τίτλο ή τον σκοπό της ερευνητικής δραστηριότητας ή το ερευνητικό πεδίο,
β) την ανάληψη δέσμευσης από τον πολίτη τρίτης χώρας ότι θα επιδιώξει την ολοκλήρωση
ερευνητικής δραστηριότητας,
γ) την ανάληψη δέσμευσης από τον ερευνητικό οργανισμό ότι θα υποδεχτεί τον πολίτη
τρίτης χώρας με σκοπό την ολοκλήρωση της ερευνητικής δραστηριότητας
δ) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης ή την εκτιμώμενη διάρκεια της ερευνητικής
δραστηριότητας,
ε) πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση κινητικότητας σε ένα ή περισσότερα δεύτερα
κράτη μέλη εάν η κινητικότητα είναι γνωστή κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο
πρώτο κράτος μέλος,
στ) πληροφορίες για τη νομική σχέση μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και του
ερευνητή και τους όρους εργασίας του ερευνητή, σύμφωνα με την σχετική εθνική
νομοθεσία.
Οι συμβάσεις που περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θεωρούνται
ισοδύναμες με τις συμβάσεις υποδοχής για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εάν η
ερευνητική δραστηριότητα έχει γίνει δεκτή από τα αρμόδια όργανα του οργανισμού, αφού
ελεγχθούν τα ακόλουθα:
α)
ο σκοπός και η εκτιμώμενη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας και η
διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή της, και
β) τα προσόντα του πολίτη τρίτης χώρας υπό το πρίσμα των στόχων της έρευνας, όπως
αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένο αντίγραφο των προσόντων.

4. Η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτομάτως εάν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν γίνει δεκτός ή
όταν λήγει η νομική σχέση μεταξύ του ερευνητή και του ερευνητικού οργανισμού.
5. Ο ερευνητικός οργανισμός ενημερώνει άμεσα την αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 61,
παρ. 5 υπηρεσία για την χορήγηση της άδειας διαμονής για κάθε γεγονός το οποίο
θεωρείται ότι εμποδίζει την εκτέλεση της σύμβασης υποδοχής.
6. Συμβάσεις υποδοχής με ερευνητικούς οργανισμούς, των οποίων η έγκριση έχει
ανακληθεί, παύουν να ισχύουν. Ομοίως, η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε
περίπτωση που ο ερευνητής δεν λάβει άδεια διαμονής, καθώς και όταν η νομική σχέση
μεταξύ ερευνητή και ερευνητικού οργανισμού λήξει».
Άρθρο 29
Το άρθρο 61 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 61
«Άρθρο 61 Προϋποθέσεις και χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή
(άρθρα 7, 8, 17 και 34 της Οδηγίας)

1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα με σκοπό την
έρευνα, σε εγκεκριμένους σύμφωνα με το άρθρο 59 ερευνητικούς οργανισμούς εφόσον,
πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την
Ελλάδα, η ισχύς του οποίου καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης
διαμονής και έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό της έρευνας,
β. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που
καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς. Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για τη διάρκεια
της προβλεπόμενης διαμονής,
γ. διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης τους κατά τη
διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εθνικό σύστημα κοινωνικής
πρόνοιας, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κατώτεροι των 900 ευρώ μηνιαίως, ώστε να
καλύπτει τις δαπάνες του, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου επιστροφής. Το
ποσό των επαρκών πόρων του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων πρέπει να βασίζεται σε
εξατομικευμένη εξέταση κάθε περίπτωσης και να λαμβάνει υπόψη τους πόρους που
προέρχονται, μεταξύ άλλων, από επιχορήγηση, υποτροφία, ή έγκυρη σύμβαση εργασίας.
δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
ε. έχουν καταβάλει παράβολο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
132 του παρόντος νόμου,
στ. προσκομίζουν σύμβαση υποδοχής, υπογεγραμμένη από τον ερευνητικό οργανισμό
σύμφωνα με το άρθρο 60.
2. Όταν το δικαίωμα διαμονής του ερευνητή παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 66, η
ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού, όπως αυτή αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 59,
περιορίζεται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της άδειας διαμονής για τον σκοπό αναζήτησης
εργασίας ή ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3. Εφόσον οι ερευνητικοί οργανισμοί έχουν εγκριθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59, οι
αιτούντες απαλλάσσονται από την υποβολή ενός ή περισσότερων εγγράφων ή
αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 59 στην περίπτωση

που πολίτες τρίτων χωρών πρόκειται να γίνουν δεκτοί από εγκεκριμένους ερευνητικούς
οργανισμούς.
4. Ως προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα
για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή εντός αυτής και οι οποίοι,
στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, επιθυμούν την είσοδο και διαμονή τους στην
ελληνική επικράτεια, η διαδικασία εισδοχής διευκολύνεται προκειμένου για την έγκαιρη
έκδοση των απαιτούμενων θεωρήσεων εισόδου και των αδειών διαμονής.
5. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, αρμόδια υπηρεσία για την
υποβολή και εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος είναι η
αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Εάν κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας δεν γνωρίζει
ακόμη τη μελλοντική του διεύθυνση, δηλώνει μια προσωρινή διεύθυνση. Στην περίπτωση
αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει τη μόνιμη διεύθυνσή του το αργότερο κατά τον χρόνο
έκδοσης της άδειας διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 62.
6. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής και για την έκδοση
της σχετικής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
7. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άσκηση ερευνητικής δραστηριότητας, η αρμόδια
υπηρεσία χορηγεί την άδεια διαμονής για έρευνα εντός εξήντα (60) ημερών από την
υποβολή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του
ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες
τρίτων χωρών». Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρείται η ένδειξη «ερευνητής». Οι
απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτική αιτιολογία, κοινοποιούνται
στον αιτούντα και στον ερευνητικό οργανισμό.
Άρθρο 30
Το άρθρο 62 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 62
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή
(άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Η άδεια διαμονής ερευνητή είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της σύμβασης υποδοχής. Αν η
σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες χορηγείται άδεια ενός έτους.
Η άδεια διαμονής ανανεώνεται εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης ή μη ανανέωσης
αυτής σύμφωνα με το άρθρο 65.
2. Αν η σύμβαση υποδοχής παραταθεί, η άδεια διαμονής ανανεώνεται για ισόχρονο
χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο ερευνητής υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης
όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
3. Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 8 και 9.
4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στους ερευνητές που καλύπτονται από
ενωσιακά ή πολυμερή προγράμματα που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας.»

Άρθρο 31
Το άρθρο 63 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 63
Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή
(άρθρο 26 της Οδηγίας)

1. Οι ερευνητές, πολίτες τρίτων χωρών, μπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται
από τα μέλη της οικογένειας τους κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 70. Στα μέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια
διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής
του ερευνητή. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά στα μέλη οικογένειας
και στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 66 .
2. Το μέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος, συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω
στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσης, η
αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την άδεια διαμονής, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή
της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την πλήρη
αίτηση για τα μέλη της οικογένειας ταυτόχρονα με την αίτηση εισδοχής ή μακράς
κινητικότητας για τον ερευνητή, σε περίπτωση που η αίτηση για τα μέλη της οικογένειας
υποβάλλεται ταυτόχρονα. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας χορηγείται μόνον
εάν έχει χορηγηθεί στον ερευνητή άδεια σύμφωνα με το άρθρο 61.
3. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, το μέλος οικογένειας ερευνητή υποχρεούται να
υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης
όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
4. Τα μέλη οικογένειας του ερευνητή έχουν άμεση πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία παροχή υπηρεσιών ή έργου.»

Άρθρο 32
Το άρθρο 64 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 64
Κινητικότητα ερευνητών
(άρθρα 27,28,29 και 32 της Οδηγίας)

1. Ερευνητής κάτοχος ισχυρής άδειας διαμονής εκδοθείσας από το πρώτο κράτος μέλος
δικαιούται να διαμείνει στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς
του σε ερευνητικό οργανισμό για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες εντός μίας
περιόδου 360 ημερών, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στο παρόν
άρθρο.
2. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται ο ερευνητικός οργανισμός στην Ελλάδα εφόσον η
Ελλάδα είναι το δεύτερο κράτος-μέλος να κοινοποιεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές την
πρόθεση του ερευνητή να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του σε αυτόν.
Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται:

α) είτε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος μέλος, αν η κινητικότητα
προς την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο,
β) είτε αφού ο ερευνητής έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος μέλος, μόλις εκδηλωθεί η
πρόθεση άσκησης του δικαιώματος κινητικότητας προς την Ελλάδα.
3. Στην κοινοποίηση πρέπει να επισυνάπτεται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως
προβλέπεται στο στοιχείο α’ της παρ. 1 του άρθρου 61, η ισχύουσα άδεια διαμονής που
έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος και καλύπτει το συνολικό διάστημα της
κινητικότητας, καθώς και η σύμβαση υποδοχής που έχει συναφθεί με τον ερευνητικό
οργανισμό στην Ελλάδα, εφόσον η προβλεπόμενη διαμονή υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
4. Αν η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2
και όταν η αρμόδια υπηρεσία δεν προβάλλει καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου
κράτους-μέλους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, η κινητικότητα του
ερευνητή προς την Ελλάδα μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος
της άδειας διαμονής για λόγους έρευνας.
5. Αν η κοινοποίηση έχει λάβει χώρα σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2, και
όταν η αρμόδια υπηρεσία δεν προβάλλει αντίρρηση για την κινητικότητα του ερευνητή
σύμφωνα με την παράγραφο 7, η κινητικότητα του ερευνητή προς την Ελλάδα θεωρείται
ότι έχει εγκριθεί και μπορεί να αρχίσει.
6.Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της κοινοποίησης, η αρμόδια ελληνική αρχή
μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του ερευνητή προς το
έδαφος της, εφόσον:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 6 του παρόντος,
β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν
άλλως νοθευτεί,
γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
Η αντίρρηση γνωστοποιείται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους και
στον ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7. Αν η αντίρρηση για την κινητικότητα διατυπωθεί πριν λάβει χώρα η κινητικότητα στην
Ελλάδα, ο ερευνητής δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνας του στον
ερευνητικό οργανισμό στην χώρα. Αν η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρμόζεται η
παράγραφος 13.
8. Οι ερευνητές που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στη χώρα.
9. Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας διαμονής ως ερευνητές
που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος ως πρώτο κράτος μέλος , μπορούν να διαμείνουν
στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της έρευνάς τους σε ερευνητικό
οργανισμό για διάστημα άνω των 180 ημερών, στο πλαίσιο μακράς κινητικότητας, εφόσον
αιτηθούν τη χορήγηση άδεια διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 61. Στην περίπτωση αυτή,
απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής με τον ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα για τη
διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα.
10. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλεται από τον ερευνητή πολίτη τρίτης
χώρας εφόσον ο ίδιος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους
όρους του άρθρου 61 του παρόντος.
11. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, τα πρόσωπα της παραγράφου 11 υποβάλλουν
αίτηση το αργότερο εντός τριών μηνών από την είσοδο τους στη Χώρα στο αρμόδιο για την

παραλαβή της αίτησης όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
12. Ερευνητής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού δεν υποχρεούται να
εγκαταλείψει την ελληνική επικράτεια προκειμένου να υποβάλει αίτηση για άδεια
διαμονής.
13. Εφόσον, με βάση τα προσκομισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις μακράς κινητικότητας, η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί την άδεια
διαμονής, εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης από τον
ενδιαφερόμενο και κοινοποιεί την απόφαση γραπτώς στον αιτούντα και στις αρμόδιες
αρχές του πρώτου κράτους μέλους. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της
άδειας διαμονής και για την έκδοση της σχετικής απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 8.
14. Η άδεια διαμονής ερευνητή είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της σύμβασης υποδοχής του
και ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος.
15. Η άδεια εκδίδεται με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών
διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών». Στη θέση «παρατηρήσεις»
καταχωρείται η ένδειξη «κινητικότητα ερευνητών». Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες
περιλαμβάνουν αναλυτική αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στον ερευνητικό
οργανισμό. Για τους ερευνητές που έρχονται στην Ένωση στο πλαίσιο συγκεκριμένου
ενωσιακού προγράμματος ή πολυμερούς προγράμματος που περιλαμβάνει μέτρα
κινητικότητας, η άδεια αναγράφει μνεία του συγκεκριμένου προγράμματος.
16. Αίτηση μακράς κινητικότητας απορρίπτεται όταν:
α) ο ερευνητής δεν είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και έγκυρης άδειας
διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος,
β) ισχύει ένας από τους λόγους απόρριψης που προβλέπονται στο άρθρο 65, με την
εξαίρεση του στοιχείου α’ της παρ. 1 του άρθρου 65 ,
γ) η άδεια του ερευνητή στο πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή
δ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στην παράγραφο 10.
Άδεια μακράς κινητικότητας ανακαλείται όταν:
α) ο ερευνητής δεν είναι κάτοχος έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και έγκυρης άδειας
διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος ή ο ερευνητής θεωρείται ότι
συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία,
β) ισχύει ένας από τους λόγους ανάκλησης της άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 65, με
την εξαίρεση του στοιχείου α’ της παρ. 1 του άρθρου 65.
17. Μια αίτηση μακράς κινητικότητας δεν μπορεί να υποβάλλεται ταυτόχρονα με την
κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για μακρά
κινητικότητα μετά από την έναρξη της βραχείας κινητικότητας του ερευνητή, η αίτηση
μακράς κινητικότητας θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία τουλάχιστον 30
ημέρες πριν από τη λήξη της βραχείας κινητικότητας.
18. Αν ο ερευνητής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα με βάση άδεια διαμονής για
έρευνα που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο
Σένγκεν, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ελληνική συνοριακή αρχή την άδεια διαμονής
που έχει εκδώσει το πρώτο κράτος μέλος και αντίγραφο της κοινοποίησης της παραγράφου
2, ως απόδειξη του ότι μετακινείται στην Ελλάδα με σκοπό την έρευνα.
19. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανακαλέσουν, σύμφωνα με το άρθρο
65, άδεια διαμονής για λόγους έρευνας, η οποία προβλέπει κινητικότητα σε δεύτερο

κράτος μέλος, οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τις αρχές του δεύτερου κράτουςμέλους.
20. Ο ερευνητικός οργανισμός ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε τροποποίηση που
επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.
21. Ο ερευνητής και τα μέλη της οικογένειάς του οφείλουν να παύσουν πάραυτα κάθε
δραστηριότητα και να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια, αν οι προϋποθέσεις υπό τις
οποίες επετράπη η κινητικότητα δεν πληρούνται πλέον.
22. Σε περίπτωση που ερευνητής και τα μέλη της οικογένειάς του, που έχουν μετακινηθεί
από την Ελλάδα σε δεύτερο κράτος-μέλος, παύσουν την δραστηριότητα στο δεύτερο
κράτος μέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, η επιστροφή
τους στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση. Αυτό ισχύει επίσης αν η
άδεια για έρευνα που έχει εκδοθεί από την ελληνική αρμόδια αρχή έχει λήξει ή έχει
ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος μέλος.
23. Όταν ο κάτοχος άδειας διαμονής για έρευνα ή τα μέλη της οικογένειάς του διέρχονται
τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, οι αρμόδιες αρχές συμβουλεύονται το Σύστημα
Πληροφοριών Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρρηση για την
κινητικότητα προσώπων για τα οποία το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν περιέχει
καταχωρίσεις με σκοπό την άρνηση εισόδου ή διαμονής.»
Άρθρο 33
Μετά το άρθρο 64 του ν. 4251/2014 προστίθεται νέο άρθρο 64 Α ως εξής:
«Άρθρο 64 Α
Κινητικότητα των μελών οικογενείας ερευνητών
(άρθρο 30 της Οδηγίας)

1. Τα μέλη της οικογένειας ερευνητή που είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής που έχει
εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος δικαιούνται να εισέλθουν, προκειμένου να
συνοδεύσουν ή να ακολουθήσουν τον ερευνητή που μετακινείται στην Ελλάδα σύμφωνα
με το άρθρο 63, εφόσον διαθέτουν ισχύουσα άδεια διαμονής ως μέλη οικογένειας
ερευνητή στο πρώτο κράτος - μέλος.
2. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 64 , απαιτείται από τον ελληνικό ερευνητικό οργανισμό η διαβίβαση έγκυρου
ταξιδιωτικού εγγράφου και έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το πρώτο
κράτος μέλος για τα μέλη της οικογένειας που συνοδεύουν τον ερευνητή.
3. Η αρμόδια ελληνική αρχή μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά την
κινητικότητα του μέλους της οικογένειας του ερευνητή στην Ελλάδα αν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχεία β και γ του άρθρου 64 και της παραγράφου 7
του άρθρου 64
4. Όταν οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64
παράγραφος 11 και επόμενες, υποβάλλεται αίτηση για την έκδοση άδειας διαμονής για
οικογενειακή επανένωση στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο σύμφωνα με
τον παρόντα Κώδικα που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Στα μέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για
οικογενειακή επανένωση, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ερευνητή.
6. Η άδεια μακράς κινητικότητας για μέλη οικογενείας μπορεί να ανακαλείται ή να μην
ανανεώνεται, εάν η άδεια μακράς κινητικότητας του ερευνητή που συνοδεύουν ανακληθεί

ή δεν ανανεωθεί και δεν απολαμβάνουν αυτοτελούς δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
7. Τα μέλη οικογενείας ερευνητή που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη,
τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν
στην ελληνική επικράτεια.
8. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απορρίπτουν την αίτηση για την έκδοση άδειας διαμονής
για μακρά κινητικότητα, όταν δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Οι παράγραφοι 14 , 15 και 19 του άρθρου 64 και η παρ. 2 του άρθρου 63 εφαρμόζονται στα
μέλη οικογενείας αναλόγως.
Άρθρο 34
Το άρθρο 65 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 65
Απόρριψη, ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής
(άρθρα 20 και 21 της Οδηγίας)

1. Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως 64 Α
ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται, πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 24 και στις
ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 61 και της παρ. 6 του άρθρου 59. Το
στοιχείο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση απόρριψης αίτησης για μακρά
κινητικότητα.
β. εάν ο φορέας υποδοχής δεν είναι εγκεκριμένος,
γ. αν ο φορέας υποδοχής για την έρευνα βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα
με το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική οικονομική
δραστηριότητα ή δεν εκπληρώνει τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική
ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας ή
έχει υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία ή
παράνομη απασχόληση,
γ. όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο
ερευνητής διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του
επιτράπηκε η διαμονή,
δ. αν ο φορέας υποδοχής για την έρευνα έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη
διευκόλυνση της εισόδου ερευνητών,
ε. εάν ο πολίτης τρίτης χώρας θεωρείται ότι συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη
δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.
στ. αν έχει συμπληρωθεί, στην περίπτωση της αίτησης μακράς κινητικότητας η μέγιστη
διάρκεια διαμονής των 180 ημερών στην Ελλάδα
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε απόφαση απόρριψης μιας αίτησης ή
ανάκλησης της άδειας διαμονής λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης
περίπτωσης και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας.»

Άρθρο 35
Το άρθρο 66 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 66
Παραμονή με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα-Δικαιώματα και
υποχρεώσεις-Στατιστικά
(άρθρα 25, 34 και 35 της Οδηγίας)

1. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι ερευνητές στους οποίους χορηγήθηκε άδεια
διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 61 μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα, με βάση την
άδεια διαμονής που προβλέπει η παράγραφος 2 για περίοδο δώδεκα (12) τουλάχιστον
μηνών προκειμένου να αναζητήσουν εργασία ή να συστήσουν επιχείρηση.
2. Με σκοπό τη διαμονή σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι ελληνικές αρχές χορηγούν,
κατόπιν αίτησης του ερευνητή, άδεια διαμονής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1030/2002, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 61.. Προς το σκοπό αυτό, οι
ελληνικές αρχές απαιτούν επιβεβαίωση από τον φορέα υποδοχής για την ολοκλήρωση της
ερευνητικής δραστηριότητας του ερευνητή.
3.Κατά περίπτωση και εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 63 εξακολουθούν να πληρούνται, η
προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο άδεια διαμονής ανανεώνεται αναλόγως.
4. Ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την άδεια διαμονής του παρόντος άρθρου
μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από τη λήξη της άδειας που έχει
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 61.
5. Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής βάσει του παρόντος άρθρου απορρίπτεται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4,
β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν
άλλως νοθευτεί.
6. Εάν η επιβεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού για την ολοκλήρωση της ερευνητικής
δραστηριότητας του ερευνητή δεν είναι διαθέσιμη πριν από τη λήξη της άδειας που έχει
εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 61 ενώ πληρούνται όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, ο ερευνητής
επιτρέπεται να παραμείνει στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να υποβάλει τα εν λόγω
αποδεικτικά στοιχεία εντός 90 ημερών από τη λήξη προηγούμενης άδειας.
7. Εφόσον οι όροι της παραγράφου 2 και 3 δεν πληρούνται πλέον, η αρμόδια υπηρεσία
ανακαλεί την άδεια διαμονής του πολίτη χώρας και των μελών της οικογένειάς του.
8. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους ερευνητές και τα μέλη της οικογένειάς τους που
διαμένουν ή έχουν διαμείνει στην Ελλάδα βάσει της παραγράφου 11 του άρθρου 64 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 64 Α βάσει μακράς κινητικότητας .
9. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά
με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις
διαδικαστικές εγγυήσεις.
10. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μία φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά με
έτος αναφοράς το 2019 και όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2020, ανακοινώνει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (ΕΕ L 199 της 31.7.2007),

στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αδειών διαμονής για λόγους έρευνας που
εκδόθηκαν για πρώτη φορά και, ενδεχομένως, των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 και στο μέτρο του δυνατού, για τον αριθμό
των ερευνητών, των οποίων η άδεια έχει ανανεωθεί ή ανακληθεί. Με τον ίδιο τρόπο
κοινοποιούνται στατιστικά στοιχεία για τα μέλη οικογενείας ερευνητών που έγιναν δεκτά.
Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια, και, στο μέτρο του δυνατού ανά
διάρκεια ισχύος της άδειας.
11. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής
με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά:
α) με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κινητικότητα που προβλέπεται στα άρθρα
64 και 64Α,
β) με την εισδοχή ερευνητών μόνο μέσω εγκεκριμένων ερευνητικών οργανισμών,
γ) με πολυμερή προγράμματα για ερευνητές που περιλαμβάνουν μέτρα κινητικότητας και
συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
Άρθρο 36
Το άρθρο 67 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Διδασκαλία- Ίση μεταχείριση
(άρθρα 22 και 23 της Οδηγίας)

1. Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος Τμήματος μπορούν να παρέχουν
διδακτικό έργο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
2. Ο κάτοχος άδειας διαμονής ερευνητή έχει δικαίωμα ίσης μεταχείρισης με τους
ημεδαπούς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Α του παρόντος νόμου.
Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι ερευνητές έχουν, πέραν των ερευνητικών τους
δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα να διδάσκουν.»

Άρθρο 37
Στο Μέρος Δεύτερο του ν.4251/14 (Α’ 80) μετά το Τμήμα Ζ’, προστίθεται Τμήμα Η’ ως εξής:
«Τμήμα Η’
Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την πρακτική άσκηση κατά την Οδηγία
2016/801/ΕΕ
Άρθρο 127 ΣΤ
Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2, 4 και 6 της Οδηγίας)
1. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 127 ΣΤ έως 127 Ι εφαρμόζονται στους πολίτες τρίτων χωρών
που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα ή έχουν γίνει δεκτοί
στην Ελλάδα για το σκοπό της πρακτικής άσκησης.
2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 127ΣΤ έως 127Ι δεν εφαρμόζονται:

α) στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς
προστασίας ή δικαιούνται διεθνή προστασία σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή δικαιούνται προσωρινή προστασία
σύμφωνα με την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου,
β) στους πολίτες τρίτων χωρών η απομάκρυνση των οποίων έχει ανασταλεί,
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε.,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ) στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν
διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ε) σε πολίτες τρίτων χωρών που έρχονται στην Ένωση ως ασκούμενοι στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής μετάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 Α,
στ) σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί ως εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-126.
ζ) στους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και
ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας
ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών, είτε μεταξύ
της Ένωσης και των κρατών μελών της και τρίτων χωρών, είτε μεταξύ της Ένωσης και τρίτων
χωρών.
3. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων που προκύπτουν:
α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων
χωρών αφ ετέρου,
β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας ή περισσότερων κρατών - μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων χωρών.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού δύναται να καθορίζεται ο ανώτατος
αριθμός θέσεων πολιτών τρίτων χωρών, ασκουμένων οι οποίοι εισέρχονται για

πρακτική άσκηση, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια εφαρμογής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται
προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως 10%, ώστε να καλύπτονται
απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.».
Άρθρο 127 ΖΠροσωρινή διαμονή-Πρακτική άσκηση με εθνική θεώρηση εισόδου (άρθρα 7, 13, 18 και
19 της Οδηγίας)
1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με σκοπό την πρακτική άσκηση, σε
εγκεκριμένους σύμφωνα με το άρθρο 127Η φορείς υποδοχής, χορηγείται από την αρμόδια
προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τις θεωρήσεις, εθνική
θεώρηση εισόδου που επιτρέπει τη διαμονή για πρακτική άσκηση. Η ανωτέρω θεώρηση

εισόδου χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών εφόσον, πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την
Ελλάδα, η ισχύς του οποίου να καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης
διαμονής,
β. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που
καλύπτονται αντίστοιχα για τους ημεδαπούς. Η ασφάλιση πρέπει να ισχύει για τη διάρκεια
της προβλεπόμενης διαμονής,
γ. διαθέτουν επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του και πρακτικής
άσκησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν στο εθνικό
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου επιστροφής.
Η αξιολόγηση των επαρκών πόρων πρέπει να βασίζεται σε εξατομικευμένη εξέταση κάθε
περίπτωσης και να λαμβάνει υπόψη τους πόρους που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από
επιχορήγηση, υποτροφία, έγκυρη σύμβαση εργασίας από φορέα υποδοχής ασκούμενων,
όπως αυτά ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 136.
δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
ε. έχουν καταβάλει τέλος για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία,
στ. προσκομίζουν σύμβαση πρακτικής άσκησης, μεταξύ του ιδρύματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και του φορέα υποδοχής, η οποία προβλέπει πρακτική άσκηση του
ασκούμενου. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης και οι όροι αυτής πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 127 Η, παρ.1 του παρόντος. Η
σύμβαση πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει:
i) προσωπικά στοιχεία του ασκούμενου
ii) περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένου του
εκπαιδευτικού στόχου ή των στοιχείων κατάρτισης,
iii) διάρκεια της πρακτικής άσκησης,
iv) καλυπτόμενη θέση και τους όρους εποπτείας της πρακτικής άσκησης,
iv) ωράριο της πρακτικής άσκησης και
vi) νομική σχέση μεταξύ του ασκουμένου και του φορέα υποδοχής.
ζ. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία ότι συνεχίζουν την παρακολούθηση προγράμματος
σπουδών με σκοπό την απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση
πρέπει να αφορά τον ίδιο τομέα και την ίδια ειδικότητα σύμφωνα με το πρόγραμμα
σπουδών.
η. παρέχουν τη διεύθυνση διαμονής που έχει ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας στη
χώρα εφόσον τη γνωρίζουν.
θ. προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας
φιλοξενείται καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του από τον φορέα υποδοχής και ότι το
κατάλυμα πληροί τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης, Ειδικά όσον αφορά την

πρακτική άσκηση σε τουριστικές επιχειρήσεις, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της υπ'
αριθμ. 16802/667/27-8-2010 κυα (Β' 1345) ως προς την υποχρέωση των τουριστικών
επιχειρήσεων στις οποίες πραγματοποιείται άσκηση να παρέχουν στέγη ή σε αντίθετη
περίπτωση να καταβάλλουν αποζημίωση στέγης.
ι. προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει παρακολουθήσει ή
πρόκειται να παρακολουθήσει μαθήματα γλώσσας ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες
γνώσεις για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση, εφόσον η πρακτική άσκηση απαιτεί από τον
πολίτη τρίτης χώρας επάρκεια γνώσης συγκεκριμένης γλώσσας ως προϋπόθεση για την
άσκησή της.
2. Ο φορέας υποδοχής οφείλει να προσκομίσει γραπτή δέσμευση ότι σε περίπτωση
που ένας ασκούμενος παραμείνει παράνομα στην Ελλάδα, ο φορέας υποδοχής ευθύνεται
για την επιστροφή των εξόδων διαμονής και/ή επιστροφής που βαρύνουν το δημόσιο,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3907/2011. Η οικονομική
ευθύνη του φορέα υποδοχής λήγει το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης
πρακτικής άσκησης. Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε

τουριστικές επιχειρήσεις που υλοποιούνται με φορείς υποδοχής τα
ιδρύματα/Σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού, η γραπτή δέσμευση
υποβάλλεται από την τουριστική επιχείρηση στην οποία πραγματοποιείται η
πρακτική άσκηση.
3. Η θεώρηση εισόδου για πρακτική άσκηση είναι ισόχρονη με τη σύμβαση πρακτικής
άσκησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι μήνες και δεν δύναται να
ανανεωθεί. Εάν η διάρκεια της σύμβασης, στο πλαίσιο ενωσιακών προγραμμάτων, είναι
μεγαλύτερη των έξι μηνών, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου είναι ισόχρονη με τη
διάρκεια της σύμβασης.
4. Στο πεδίο «παρατηρήσεις» της εθνικής θεώρησης εισόδου καταχωρείται η ένδειξη «Β.10
Ασκούμενος». Η διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου καλύπτει τουλάχιστον τη
διάρκεια της προβλεπόμενης πρακτικής άσκησης.
5. Η απόφαση επί της πλήρους αιτήσεως αναφορικά με τη διαδικασία εισδοχής
ασκούμενου σε εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 127Η φορέα υποδοχής, λαμβάνεται το
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών. Εάν οι πληροφορίες ή

τα δικαιολογητικά που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ελλιπή, οι
αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα, εντός προθεσμίας δύο μηνών, για τις
συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και ορίζουν προθεσμία ενός
μηνός για την υποβολή τους. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των εξήντα (60)
ημερών αναστέλλεται μέχρις ότου οι αρμόδιες αρχές λάβουν τις απαιτούμενες
συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή τα
συμπληρωματικά έγγραφα δεν προσκομισθούν εντός της προθεσμίας αυτής, η
αίτηση μπορεί να απορριφθεί.
Άρθρο 127Η –
Έγκριση φορέων υποδοχής ασκούμενων (άρθρα 15 και 33 Οδηγίας)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Εξωτερικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία έγκρισης

του φορέα υποδοχής ασκούμενων, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τα κριτήρια της
έγκρισης, τη διάρκεια ισχύος της, τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης,
συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάκλησης και μη ανανέωσης έγκρισης του φορέα,
καθώς και τις τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις.
Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι βασικοί όροι και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με
την κατάρτιση της σύμβασης πρακτικής άσκησης (ωράριο, προβλεπόμενη αποζημίωση,
ασφάλιση, εποπτεία ασκούμενου και λοιπά ζητήματα) που σχετίζονται με την υλοποίηση
της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και το
ποσοστό των ασκουμένων επί του τακτικού προσωπικού της επιχείρησης, το

ποσοστό των πολιτών τρίτων χωρών ασκουμένων επί του συνολικού αριθμού
των πρακτικά ασκούμενων και το είδος των τουριστικών επιχειρήσεων στις
οποίες τοποθετούνται για την υλοποίηση της άσκησης
2. Με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, οι αρμόδιες
ελληνικές αρχές μπορούν να προβλέπουν κυρώσεις κατά φορέων υποδοχής που δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Κεφάλαιο. Οι εν λόγω κυρώσεις
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 127Θ
Απόρριψη, ανάκληση εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση -Διαδικαστικές
εγγυήσεις
(άρθρα 20, 21 και 34 της Οδηγίας)
1. Απορρίπτεται αίτηση για είσοδο και διαμονή με σκοπό την πρακτική άσκηση ή
ανακαλείται εθνική θεώρηση εισόδου που έχει χορηγηθεί για το σκοπό αυτό ανακαλείται,
πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 24 και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. όταν δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 127
Η
β. όταν ο φορέας υποδοχής δεν είναι εγκεκριμένος,
γ. όταν υφίστανται αποδείξεις ή σοβαροί και αντικειμενικοί λόγοι που καταδεικνύουν ότι ο
ασκούμενος διαμένει στη χώρα για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του
επιτράπηκε η διαμονή,
δ. όταν ο φορέας υποδοχής της πρακτικής άσκησης έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό
τη διευκόλυνση της εισόδου ασκούμενων,
ε. αν o φορέας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με το ελληνικό
δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
στ. αν ο φορέας υποδοχής της πρακτικής άσκησης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις σχετικά
με την κοινωνική ασφάλιση και τη φορολογία.
ζ. Η αίτηση απορρίπτεται ή η εθνική θεώρηση εισόδου για πρακτική άσκηση
ανακαλείται όταν εις βάρος του φορέα υποδοχής έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό
διάστημα δυο(2) ετών πριν την υποβολή της αίτησης ή κατά τη διάρκεια της εθνικής
θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση:
i. Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ii. Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ για παραβάσεις
που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου κατά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τη
διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων
διαχείρισης και του ΣΕΠΕ, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο εργοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος
του φορέα υποδοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν
επιβληθεί εις βάρος του οι κυρώσεις της παρούσας παραγράφου.
Η διαδικασία ελέγχου της επιβολής των κυρώσεων της παρούσας παραγράφου στον φορέα
υποδοχής για το χρονικό διάστημα που έπεται της έγκρισης της αίτησης και για το χρονικό
διάστημα που η εθνική θεώρηση εισόδου για πρακτική άσκηση είναι σε ισχύ και η
διαδικασία ανάκλησης της εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση εξαιτίας των
παραβάσεων της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής.
η. Όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής όγκων εισδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 127 ΣΤ, παράγραφος 4, μια αίτηση για είσοδο και
διαμονή πολίτη τρίτης χώρας, που θεωρείται ότι τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας
απορρίπτεται, εφόσον η εν λόγω θέση απασχόλησης δύναται να καλυφθεί από ημεδαπό ή
πολίτη της Ένωσης ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα. Οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της αρχής της προτίμησης, των
πολιτών της Ένωσης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων
Προσχώρησης.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κάθε απόφαση απόρριψης ή ανάκλησης
θεώρησης εισόδου λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και
λαμβάνει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.
4. Παράλληλα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται και οι διατάξεις περί
απόρριψης και ανάκλησης, όπως αυτές ισχύουν στον Κώδικα Θεωρήσεων.
5. Οι λόγοι, νομικοί και πραγματικοί, για τους οποίους απορρίπτεται αίτηση για τη
χορήγηση θεώρησης εισόδου για το σκοπό της πρακτικής άσκησης για το σκοπό αυτό,
κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης θεώρησης
εισόδου για το σκοπό της πρακτικής άσκησης κοινοποιούνται εγγράφως τόσο στον
ασκούμενο, όσο και στον φορέα υποδοχής.
6. Τυχόν προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, δεν απαλλάσσει τον ασκούμενο
από την υποχρέωση να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια μετά το πέρας της
μέγιστης εξάμηνης διάρκειας διαμονής.
7. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις σχετικά με τις εθνικές θεωρήσεις διαμονής καθορίζονται στις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Θεωρήσεων.

8. Στους εισερχόμενους με εθνική θεώρηση εισόδου πολίτες τρίτων χωρών για το σκοπό της
πρακτικής άσκηση δεν μπορεί, κατά το χρόνο ισχύος της, να χορηγηθεί άδεια διαμονής
οποιασδήποτε κατηγορίας και οφείλουν να εγκαταλείψουν μετά τη λήξη αυτής αμέσως το
ελληνικό έδαφος χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Άρθρο 127 Ι
Δικαιώματα ασκούμενων- Πρόσβαση σε πληροφορίες, στατιστικά
(άρθρα 22, 35 και 38 της Οδηγίας)
1. Οι ασκούμενοι, δικαιούνται ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού
κατά τα προβλεπόμενα από το εθνικό δίκαιο.
Πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως και
δύο (2) έτη από την απόκτηση τίτλου, δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 Α του παρόντος νόμου.
3. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά
με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις
διαδικαστικές εγγυήσεις. Οι πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
4. Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν καταλόγους των εγκεκριμένων φορέων υποδοχής για
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Επικαιροποιημένες εκδόσεις των εν λόγω καταλόγων
πρέπει να δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν μετά από κάθε μεταβολή τους.
5. Το Υπουργείο Εξωτερικών μία φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά με έτος αναφοράς το
2019 και όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2020, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (ΕΕ L 199 της 31.7.2007), στατιστικά στοιχεία για τον
αριθμό των εθνικών θεωρήσεων εισόδου για λόγους πρακτικής άσκησης που εκδόθηκαν
για πρώτη φορά και για τον αριθμό των ασκούμενων, των οποίων η εθνική θεώρηση
εισόδου ανακλήθηκε. Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια, και, στο μέτρο του
δυνατού ανά διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου.

Μέρος Γ’
Λοιπές Διατάξεις
Άρθρο 38
Η παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής και Εξέτασης των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης
είναι η Υπηρεσία Ασύλου ως αρμόδια Αρχή παραλαβής και εξέτασης των αιτήσεων
διεθνούς προστασίας, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία, ως αρμόδια Αρχή παραλαβής και
εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013, η οποία
παραλαμβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων που
έχουν αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης του π.δ. 114/2010.»
Άρθρο 39
Στο άρθρο 2 του π.δ. 131/2006 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οικεία ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή είναι η κατά τόπον αρμόδια
ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή βάσει του τόπου καταγωγής ή διαμονής
του μέλους της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας.»
Άρθρο 40
Απαλείφεται η λέξη «υπουργική» στο στοιχείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ.
131/2006.
Άρθρο 41
Η παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Αλλοδαπός ο οποίος έχει αναγνωρισθεί πρόσφυγας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε,
για λόγους οικογενειακής επανένωσης, υπό τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 4
και εφόσον οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν την είσοδο του πρόσφυγα
στην Ελλάδα, την είσοδο και εγκατάσταση μαζί του των αναφερόμενων στην παρ. 1 του
ιδίου άρθρου προσώπων και επιπλέον:
α. των ενήλικων άγαμων τέκνων του, εφόσον δεν μπορούν αντικειμενικά να καλύψουν
τις ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους και
β. του εκτός γάμου συντρόφου του, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση μακράς
διαρκείας δεόντως αποδεδειγμένη.»
Άρθρο 42
Το στοιχείο (α) της παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. με τους εξ αίματος πρώτου βαθμού ανιόντες του και των ανηλίκων άγαμων αδελφών
του και»
Άρθρο 43
Το στοιχείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Αντίγραφο των ταξιδιωτικών εγγράφων του μέλους ή των μελών της οικογένειας, η
γνησιότητα των οποίων ελέγχεται από την οικεία ελληνική διπλωματική ή έμμισθη
προξενική αρχή, όπου αυτό καθίσταται δυνατό.»

Άρθρο 44
Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου (δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Στις περιπτώσεις που η αίτηση οικογενειακής επανένωσης δεν υποβληθεί εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την αναγνώριση του πρόσφυγα απαιτείται επιπροσθέτως,
με εξαίρεση τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η υποβολή των ακόλουθων υπό στοιχεία i) ή ii)
και iii), άλλως η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.»
Άρθρο 45
Η παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του
πρόσφυγα λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης αυτής ιδίως η ύπαρξη
κοινού ανήλικου άγαμου τέκνου.»

Άρθρο 46
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 καταργείται.

Άρθρο 47

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 απαλείφεται η φράση «και
την υποβολή σχετικής με την αίτηση οικογενειακής επανένωση του πρόσφυγα εισήγησης».

Άρθρο 48
Στην παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, δεν
χορηγεί αντίγραφα από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.»
Άρθρο 49
Στο άρθρο 14 του π.δ. 131/2006 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Η αρμόδια αρχή παραλαβής και εξέτασης, καθώς και η οικεία ελληνική διπλωματική ή
έμμισθη προξενική αρχή δύναται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διακρίβωση του
συγγενικού δεσμού μεταξύ του πρόσφυγα και των μελών της οικογένειάς του να προτείνει
τη διεξαγωγή εξέτασης γενετικού υλικού (DNA). Η λήψη του γενετικού υλικού
πραγματοποιείται πάντα με τη συναίνεση του υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς,
διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά του και σύμφωνα με τη διαδικασία της
υπ΄ αριθμ. 47094/28.8.2018 (Β΄3678) κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την ολοκλήρωση
της ανάλυσης, το γενετικό υλικό καταστρέφεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
(Δ.Ε.Ε.) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσία του Εισαγγελέα του άρθρου 4
του ν. 2265/1994.»

Άρθρο 50
Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), προστίθεται
υποπερίπτωση θ’ ως εξής:
«θ. την καταβολή πρόσθετης αμοιβής στους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις ή
είναι αποσπασμένοι στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων. Ειδικότερα το ύψος και ο τρόπος καταβολής της πρόσθετης αμοιβής
καθορίζονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής
Πολιτικής. »
Άρθρο 51
Το δέκατο εδάφιο της παρ. 2(α) του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής :
«Η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, χωρίς να
απαιτείται εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄48), κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.»
Άρθρο 52
Απαλείφεται η λέξη «νομικός» από το στοιχείο κγ του άρθρου 34 του ν. 4375/2016.
Άρθρο 53
Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή
σύμφωνα με το στοιχείο α΄, οι Αρχές Παραλαβής μπορούν να προβαίνουν, το αργότερο
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, σε απλή καταγραφή των
ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων και στη συνέχεια να προβαίνουν στην πλήρη καταγραφή
του στοιχείου α΄ μόλις αυτό καταστεί δυνατό και κατά προτεραιότητα.»
Άρθρο 54
Στην παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4375/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Με την ίδια διαδικασία δύνανται να τροποποιηθούν τα στοιχεία των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας.»
Άρθρο 55
Προστίθεται παρ. 11 στο άρθρο 72 του ν. 4375/2016 ως ακολούθως:
«11. Μετακινήσεις εκτός έδρας της ηγεσίας και των υπαλλήλων του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής του έτους 2017, κατά παρέκκλιση των άρθρων 3 και 4 της
Υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), θεωρούνται νόμιμες και
εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες.»
Άρθρο 56
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του π.δ. 122/2017 ( Α’ 149), αντικαθίσταται ως
εξής:

«Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης προΐστανται υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ όλων των ειδικοτήτων/κλάδων με πτυχίο νομικής».
Άρθρο 57
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4540/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αιτούντες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια ή στην
περιοχή που τους ορίζεται με κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 58
Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής
προβλέπεται το ύψος της μηνιαίας ή κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης για τους Προέδρους,
μέλη, αναπληρωτές και Συντονιστή.»
Άρθρο 59
Η παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4540/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών πράξεων βίας αξιολογούνται με
ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, στρατιωτικό νοσοκομείο ή κατάλληλα
εκπαιδευμένους ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων των ιατροδικαστών και λαμβάνουν την
αναγκαία περίθαλψη για τη βλάβη που προκλήθηκε, ιδίως πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική
και ψυχολογική θεραπεία ή περίθαλψη.»

Άρθρο 60
1. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να συνάπτει προγραμματικές
συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που είναι
εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ κατά τις κείμενες διατάξεις
του ν. 4251/2014, το Δημόσιο και φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 (65 Α΄), δήμους, περιφέρειες, συνδέσμους δήμων, δίκτυα δήμων και
περιφερειών του άρθρου 101, περιφερειακές ενώσεις δήμων, τη Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία
συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα
οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση
Περιφερειών, τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, την Ένωση Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. κατά τη
κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα καθώς και με τα κοινωφελή
ιδρύματα και κληροδοτήματα, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία
περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου, με τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες τρίτων χωρών, την επιτάχυνση των διαδικασιών
έκδοσης των αδειών διαμονής, τη διαχείριση των προσφυγικών- μεταναστευτικών ροών, τη
διασφάλιση συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας, για τους αιτούντες διεθνή προστασία, και
την επίτευξη της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών στην
τοπική κοινωνία προάγοντας την κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
2. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο
σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή
των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των

συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους
θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της
σύμβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της
προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και οι λεπτομέρειες καταβολής
τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενος
αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Επίσης, ορίζεται το
όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε
βάρος του συμβαλλόμενου που παραβιάζει της όρους της προγραμματικής σύμβασης.
3. Η χρηματοδότηση των παραπάνω προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να γίνεται από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς
από εθνικούς πόρους καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων.
4. α. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
β. Οι παραπάνω προγραμματικές συμβάσεις δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο
νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ( Α’ 87).

Άρθρο 61
1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του π.δ. 122/2017 (Α΄149) καταργούνται.
2. Το άρθρο 24 του π.δ. 122/2017 (Α΄149) καταργείται.
3. Το άρθρο 26 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) καταργείται.
4. Το άρθρο 29 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) καταργείται.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν
αντικείμενό του.

Άρθρο 62
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

