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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Χ

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Με το παρόν κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3907/2011 (Α’ 7) ώστε να
ρυθμιστούν ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής και
απελάσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα και να αποσαφηνιστεί το
πεδίο ρύθμισης των ν. 3386/2005 (Α’ 212) περί απελάσεων και 3907/2011 περί επιστροφών. Με τις
αξιολογούμενες ρυθμίσεις σκοπείται ο περιορισμός της καταχρηστικής άσκησης της προθεσμίας
οικειοθελούς αναχώρησης που προβλέπεται στην απόφαση επιστροφής από τους προς απέλαση ή
επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει κριθεί παράνομη. Προς
τον σκοπό αυτό επιδιώκεται η αναμόρφωση της διαδικασίας παροχής προθεσμίας οικειοθελούς
αναχώρησης και συγκεκριμένα η μείωση του χρονικού διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης, η
αυστηροποίηση των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα παράτασης του διαστήματος
οικειοθελούς αναχώρησης και την εισαγωγή πρόβλεψης περί προηγούμενης εισήγησης για τη μη
χορήγηση σχετικού δικαιώματος, όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί
κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Στο παρόν κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α’ 80) (Κώδικας
Μετανάστευσης) και αντιμετωπίζονται ζητήματα που προκύπτουν από την αδυναμία ή καθυστέρηση
επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων για χορήγηση ή αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής ή
αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014. Αυτό
επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ρυθμίσεων που προβλέπουν τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών σε διοικητικές διαδικασίες. Εισάγονται επίσης ρυθμίσεις που επιλύουν ζητήματα που
αφορούν τη χορήγηση αδειών διαμονής σε επενδυτές που επιθυμούν να αλλάξουν τομέα επένδυσης,
καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ : Στο παρόν κεφάλαιο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4636/2019 (Α’ 169) και εισάγεται
στο εθνικό δίκαιο η ρύθμιση του άρθρου 14 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ με την οποία ορίζεται η μη
χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα σε αιτούντες για τους λόγους που το καθεστώς αυτό ανακαλείται ή
δεν ανανεώνεται. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν, επίσης, το ζήτημα της κάλυψης των
αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική
ασφάλιση ασυνόδευτων ανηλίκων, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει μεν απορριφθεί
αλλά στην περίπτωσή τους δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή να εκτελεστεί αυτή δια της
απομάκρυνσής τους από τη χώρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη εξαίρεσης στον γενικό
κανόνα, ώστε να παραμένει ο προσωρινός αριθμός ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης
αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) ενεργός έως την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής ή έως την ενηλικίωση
του ασυνόδευτου ανηλίκου. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί
επιστροφής του ν. 3907/2011, αποφεύγεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων, εισάγονται ρυθμίσεις που
μειώνουν τον γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας και αντιμετωπίζουν φαινόμενα κατάχρησης της
διαδικασίας ασύλου και τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις με τις οποίες αποφεύγονται προβλήματα που
προκαλούνται από τη μη εμπέδωση ενιαίας διοικητικής πρακτικής από τα όργανα που εκδίδουν
αποφάσεις απέλασης και επιστροφής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: Στο παρόν Κεφάλαιο, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4375/2016 (Α’ 51) κατά το

μέρος που αφορούν στη στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών, της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
(Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) και στην αναδιάρθρωση και λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Προβλέπεται ο περιορισμός των κατηγοριών των δομών
υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 από έξι (6) σε τρεις
(3), και ειδικότερα στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Φιλοξενίας και τις
Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, οι οποίες αποκτούν έναν πολυλειτουργικό χαρακτήρα, καθώς εντός της
έκτασής τους λειτουργούν διακριτές εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας και ειδικές εγκαταστάσεις
κράτησης, ώστε να δημιουργείται ένας σαφής και ασφαλής χώρος διαμονής των υπηκόων τρίτων
χωρών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν στην
απόσπαση, μετακίνηση και μετάταξη προσωπικού προς την Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, ώστε
να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των εν λόγω Υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : Με το παρόν κεφάλαιο διασαφηνίζονται οι περιπτώσεις κράτησης των αλλοδαπών για
τους οποίους εφαρμόζεται η διαδικασία απέλασης του ν. 3386/2005 (Α’ 212) και οι οποίοι
προβλέπεται ότι κρατούνται μέχρι την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών στις ειδικές
εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του ν. 3907/2011. Επιπλέον διευρύνονται οι δικαιούχοι
χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης και οι επωφελούμενοι πλέον είναι, πέραν των δήμων, οι
περιφέρειες, τα ν.π.δ.δ. αυτών και τα ν.π.ι.δ. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) το κεφάλαιο
των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους Ο.Τ.Α., ενώ παράλληλα διευρύνονται και οι σκοποί
χρηματοδότησης, αφού πλέον χρηματοδούνται εκτός των έργων, οι δαπάνες, οι προμήθειες και οι
μελέτες, ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληττόμενες από τις εν γένει μεταναστευτικές ροές
τοπικές κοινωνίες. Προβλέπεται η χορήγηση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε αιτούντες διεθνούς προστασίας πριν από την 1η.11.2019,
ώστε να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην
κοινωνική ασφάλιση. Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις ώστε να αποσαφηνιστεί το εφαρμοζόμενο
ανά προβλεπόμενη περίπτωση νομοθετικό καθεστώς και να μην προκαλείται σύγχυση και
ανασφάλεια δικαίου. Προβλέπεται ρητά η κατάργηση περί χορήγησης άδειας διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τις αρμόδιες αρχές και τις Επιτροπές Προσφυγών,
καθόσον αυτή η δυνατότητα παραπομπής έχει ήδη καταργηθεί με τον ν. 4686/2020 (Α’ 96).
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Η ύπαρξη αντιφατικών λύσεων προκαλεί προβλήματα στην εκτέλεση των αποφάσεων
επιστροφής και η κατάχρηση της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης καθυστερεί τη διαδικασία
επιστροφής και υπονομεύει τους στόχους της διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Οι ισχύουσες ρυθμίσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες αυξημένες
ανάγκες για ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών της διοίκησης, είναι χρονοβόρες και αμφιβόλου
αποτελεσματικότητας. Με την αξιοποίηση των σύγχρονών τεχνολογιών αναμένεται σημαντική
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το δημόσιο. Τα επιπλέον κίνητρα που παρέχονται στους

επενδυτές είναι σημαντικά για την προσέλκυσή τους και οι προβλέψεις για τους ψηφιακούς νομάδες
είναι απαραίτητες για την εφαρμογή στη χώρα ενός θεσμού με θετικό οικονομικό αποτύπωμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: Με τις ισχύουσες ρυθμίσεις δεν υπάρχει δυνατότητα για την κάλυψη των αναγκών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική ασφάλιση
των ασυνόδευτων ανηλίκων, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει μεν απορριφθεί, αλλά
στην περίπτωσή τους δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή να εκτελεστεί αυτή δια της
απομάκρυνσής τους από τη χώρα. Επίσης, παρατηρούνται φαινόμενα κατάχρησης των διαδικασιών
ασύλου που υπονομεύουν τη διαδικασία και στοχεύουν στην εφαρμογή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων και
την επιβράδυνση των διαδικασιών. Προκαλούνται, τέλος, προβλήματα από τη μη εφαρμογή ενιαίας
διοικητικής πρακτικής από τα όργανα έκδοσης αποφάσεων απέλασης και επιστροφής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ : Οι υπάρχουσες δομές φιλοξενίας της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51)
θεωρούνται αναχρονιστικές και δεν εξυπηρετούν τις διαπιστωμένες ανάγκες οργάνωσης και
λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίες
απαιτούν μια πιο ορθολογικά και λειτουργικά σχεδιασμένη διάρθρωση των εν λόγω δομών.
Παράλληλα, η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και
της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που επικρατούν και επιβάλλουν αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών
ώστε η χώρα να ανταποκρίνεται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της, απαιτεί την
εφαρμογή ευέλικτων και αποτελεσματικών μορφών στελέχωσης των εν λόγω υπηρεσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ : Με την προτεινόμενη ρύθμιση για ευθεία παραπομπή της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν.
3386/2005 (Α’ 212) στις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 (Α’ 7)
εξειδικεύεται πλήρως ο χώρος στον οποίο κρατείται ο αλλοδαπός εναντίον του οποίου εκκρεμεί
διαδικασία απέλασης, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρερμηνείες. Διευρύνονται οι σκοποί αλλά και
οι δικαιούχοι χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης, διότι μέχρι τώρα αποκλείονταν από την εν
λόγω ρύθμιση σημαντικοί φορείς που μπορούν να ανταποκριθούν στο ακέραιο στον ουσιαστικό
σκοπό του νομοθέτη, να αντισταθμίσουν τις αρνητικές συνέπειες που υφίστανται οι τοπικές κοινωνίες
που πλήττονται από τις μεταναστευτικές ροές και να επωφεληθούν οι εν λόγω κοινωνίες στο έπακρο
από την πρόνοια αυτή του νομοθέτη. Παράλληλα, η χορήγηση Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε αιτούντες άσυλο πριν
από τη 1η.11.2019 επιλύει ένα σημαντικό ζήτημα καθόσον οι εν λόγω αιτούντες αποκλείονται μέχρι
σήμερα από την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συναφώς δεν μπορούν να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που είναι δικαιούχοι καθεστώτος
πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, υπηκόους τρίτων χωρών, τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποκεντρωμένων
διοικήσεων, των περιφερειών της χώρας, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
-

5.

ν. 3907/2011 (Α’ 7)
ν. 4251/2014 (Α’ 80)
ν. 4636/2019 (Α’ 169)
ν. 4375/2016 (Α’ 51)
άρθρο 81 του ν. 3386/2005 (Α’ 212)
άρθρα 195, 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27)
άρθρο 113 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
άρθρο 48 του ν. 4686/2020 (Α’ 96)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος, υπουργικής
απόφασης ή άλλης
κανονιστικής πράξης;
ii) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης της
δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης
της υφιστάμενης νομοθεσίας;
iii) με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών
πόρων;

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν σε τροποποίηση νόμου.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν
είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν με διάθεση περισσότερων
ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Συναφείς πρακτικές
6.

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ Χ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:
Οι διαδικασίες του Κεφαλαίου Α’ βασίζονται στις νομικές πράξεις της
Ε.Ε. που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά και ιδίως την Οδηγία
2008/115/ΕΚ περί επιστροφής.
Ως προς το Κεφάλαιο Β’ αντίστοιχες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε
άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

i) σε άλλη/ες χώρα/ες της
Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ:

Ειδικότερα ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 11 σημειώνεται ότι
αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν εισαχθεί από την Εσθονία (Digital
Nomad Visa), και από την Κροατία (Digital Nomad Residence Permit).
Οι διαδικασίες του Κεφαλαίου Γ’ βασίζονται στις νομικές πράξεις της
Ε.Ε. που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά και ιδίως τις Οδηγίες
2013/32/Ε.Ε. και 2013/33/Ε.Ε.

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

iii) σε διεθνείς οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών επιδιώκονται με την
αξιολογούμενη ρύθμιση

r

x

x

x
8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εφαρμογή ορθών και
αποτελεσματικών διαδικασιών στις περιπτώσεις μη χορήγησης
ασύλου, όπου ανακύπτουν ζητήματα επιστροφής του ν. 3907/2011 (Α’
7) ή απέλασης του ν. 3386/2005 (Α’ 212), ώστε η διοίκηση να μπορεί
έγκαιρα και ορθά να διαχωρίζει τους υπηκόους τρίτων χωρών που
υπάγονται σε καθεστώς επιστροφής από τους αλλοδαπούς οι οποίοι
υπάγονται στις διαδικασίες απέλασης. Μέσω της αυστηροποίησης των
οικείων διατάξεων που παρέχουν δυνατότητα παράτασης του
διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης των υπηκόων τρίτων χωρών,
αποτρέπεται η επί μακρώ μη νόμιμη παραμονή στην ελληνική
επικράτεια όσων δεν αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι διεθνούς
προστασίας, με σεβασμό στις αρχές της μη επαναπροώθησης.
Περαιτέρω ο σαφής καθορισμός των ενδίκων μέσων κατά των
αποφάσεων επιστροφής, τα οποία πλέον ασκούνται εντός
αποκλειστικών προθεσμιών, μειώνουν σημαντικά και αποτελεσματικά
τον χρόνο εντός του οποίου μπορεί ο αιτών να ζητήσει την
επανεξέταση της υπόθεσής του από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης.
Επιπλέον, η εισαγωγή του θεσμού των ψηφιακών νομάδων με την
προσέλκυση με ευνοϊκούς όρους πολιτών τρίτων χωρών
αυτοαπασχολούμενων/ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών
αξιοποιεί τη νέα ψηφιακή εποχή, η οποία θα έχει άμεσα οικονομικά
αποτελέσματα στην ελληνική κοινωνία.
Η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου των διαδικασιών
επιστροφών και απελάσεων υπηκόων τρίτων χωρών, η αυστηροποίηση
των διατάξεων που δίνουν τη δυνατότητα της παράτασης οικειοθελούς
αναχώρησης των υπηκόων τρίτων χωρών και η άσκηση ενδίκων μέσων
κατά των επιστροφών και απελάσεων εντός αποκλειστικών
προθεσμιών δημιουργούν ένα ισχυρό σύστημα το οποίο εφαρμόζει
κανόνες που διαχωρίζουν άμεσα και αποτελεσματικά τους
πραγματικούς δικαιούχους διεθνούς προστασίας από αυτούς που δεν
εμπίπτουν στο εν λόγω καθεστώς και διαμορφώνουν ένα ασφαλές και
σύγχρονο περιβάλλον για την ελληνική κοινωνία. Περαιτέρω η

βελτίωση των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης παρέχει νέες
οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής
κοινωνίας.

9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης1

 Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:
.

 Δημόσια Διοίκηση – Δημόσια τάξη – Δικαιοσύνη:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων
Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση
Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο INTERNET
Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση (intranet)
Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας
Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων/ σύνολο
δημοσίων υπηρεσιών και φορέων
Αριθμός κέντρων πληροφόρησης πολιτών, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο καθώς και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες
ανά έτος και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωπικού (δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετες δαπάνες
ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού: δαπάνες μονάδων
προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Διαπραχθέντα αδικήματα, δράστες αδικημάτων και αναλογία ανά
100.000 κατοίκους
Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες και κατά γεωγραφική
περιοχή
Διαπραχθέντα αδικήματα και θεωρούμενοι ως δράστες αυτών κατά
εθνικότητα, φύλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων και αξιόποινων
συμπεριφορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα (ανθρωποκτονίες,
ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις)

1

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).

του

ΟΟΣΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξέλιξη την τελευταία
5ετία
2016

2017

Πρόσφατα στοιχεία

Επιδιωκόμενος στόχος (3ετία)

2018

2021
(1οΤετράμηνο)

2019

2020

Αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο και παραμονή στη
χώρα
Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος
Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που εξιχνιάστηκαν στο
σύνολο των εγκλημάτων
Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και ανά
περιοχή αστυνόμευσης
Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους – αναλογία κατοίκων
ανά αστυνομικό τμήμα και περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (π.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών και
διαφορών

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
εμπορικών

Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών περιπτώσεων
Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων
Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,
Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος/Συμβούλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και
διοικητικά δικαστήρια)
Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το σύστημα του
εξωδικαστικού συμβιβασμού
Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πχ.
διαμεσολάβηση
Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν διαθέτουν
πόρους (νομική προστασία)
Κόστος προσφυγής στη δικαιοσύνη
Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων
Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών
(σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσια βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν ποινές μετατρέψιμες σε χρήμα
Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος ανά κρατούμενο
Αναλογία προσωπικού φύλαξης (φυλάκων) ανά κρατούμενο

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Αιτήματα ασύλου

51048

Εκκρεμείς αιτήσεις
ασύλου

-

Μεταναστευτικές ροές *

-

Αριθμός απελάσεων
(Αναγκαστικές
ΑπελάσειςΟικειοθελείς
ΑποχωρήσειςΕθελούσιες ΔΟΜ)
Μονάδες φιλοξενίας
μεταναστών (σχέση
δυναμικότητας και
πραγματικού αριθμού
φιλοξενουμένων)
Περιστατικά
παραβατικότητας σε
δομές και ΚΥΤ

19151

Μέσος Όρος
Δυναμικότητας
Μέσος Όρος
Διαμενόντων
Σχέση %
Διαμενόντων /
Δυναμικότητας

-

58634 66957 77278 40559
33853

8109

58793 87461 57347

48655

45828 72422 14848

1597

19096 12744

9906

7151

2062

8874

10917 10919 39451

43087

9959

17282 23160 57895

39451

112%

158%

212%

147%

92%

260

257

311

222

144

Ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι η συμβολή
10. αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ
ή/και
ΕΜΜΕΣΗ

i) Εάν είναι άμεση, εξηγήστε:

ii) Εάν είναι έμμεση, εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική
11. της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα
υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ
ΟΧΙ

Αναφέρατε ποια είναι αυτά τα
συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.
Άρθρο
1

2

3

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Στόχος
Με το άρθρο 1 επιχειρείται να αποσαφηνιστεί το πεδίο ρύθμισης του ν. 3386/2005 (A’ 212) περί
απελάσεων και του ν. 3907/2011 (A’ 7) περί επιστροφών. Πιο συγκεκριμένα γίνεται σαφές ότι τα
άρθρα 16 έως 33 του ν. 3907/2011, με τα οποία ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο τα άρθρα 1-18
της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (L 348), δεν εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής τα άρθρα 76, 77, 78, 78 Α,
80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 (περί απελάσεων) με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στη χώρα
έχει κριθεί ως παράνομη και την καθιέρωση και εμπέδωση ενιαίας διοικητικής πρακτικής από τα
όργανα έκδοσης των οικείων αποφάσεων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ενσωματώνεται ρητά και στον ν.
3907/2011 (A’ 7) η αρμοδιότητα των αποφαινόμενων αρχών, να εκδίδουν απόφαση επιστροφής σε
περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του άρθρου
81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, αρμοδιότητα που
προβλέπεται στον ν. 4636/2019.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται η αναμόρφωση της διαδικασίας παροχής προθεσμίας
οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει
κηρυχθεί παράνομη, εντός των ορίων που τίθενται στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων

4

5

6

7

τρίτων χωρών (L 348), έτσι ώστε το μέτρο της οικειοθελούς επιστροφής να μην υπονομεύει τους
στόχους της διαδικασίας επιστροφής ανά περίπτωση.
Με την παρ. 1 της αξιολογούμενης ρύθμισης τροποποιείται η διάρκεια του χρονικού διαστήματος για
την οικειοθελή αναχώρηση, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ επτά (7) και είκοσι πέντε (25) ημερών.
Στην παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης κατόπιν
συνεκτίμησης των ενδεικτικά παρατιθέμενων περιστάσεων, με ανώτερο όριο της παράτασης τις
εκατόν είκοσι (120) ήμερες. Με την παρ. 4 προβλέπονται οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν χορηγείται
χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης και εισάγεται υποχρέωση προηγούμενης εισήγησης των
αρμόδιων αστυνομικών αρχών προς τις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές
αναφορικά με το αν ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια
τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του. Η αξιολογούμενη ρύθμιση, στο σύνολο
της, στοχεύει σε μια ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία παροχής προθεσμίας οικειοθελούς
επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στη χώρα έχει κηρυχθεί παράνομη,
ώστε να μην υπονομεύεται ο στόχος της διαδικασίας επιστροφής.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγονται ρητά οι διατάξεις στις οποίες αποτυπώνεται η αρχή της μη
επαναπροώθησης και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη ενόψει της απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης
χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων επιστροφής και τίθεται
αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της απόφασης, εντός της οποίας
μπορεί να ασκηθεί η προσφυγή του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) κατά των αποφάσεων
επιστροφής που ενσωματώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης
τίτλου διαμονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής. Στόχος της
προτεινόμενης ρύθμισης είναι η γρηγορότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας και η αποφυγή
κατάχρησης του παρεχόμενου δικαιώματος άσκησης ενδίκου μέσου.
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται ότι αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων
επιστροφής ασκείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), και
απαλείφεται μη επίκαιρη πλέον διάταξη.
Στόχος της παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να υπαγάγει την αρμοδιότητα ίδρυσης και
κατάργησης των ειδικών εγκαταστάσεων όπου κρατούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 31, στα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών.
Στόχος της παρ. 2 είναι να επεκτείνει την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 (Α’ 51)
που ισχύουν για τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές και στις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης που θα
λειτουργούν εντός αυτών, λόγω της άρρηκτης λειτουργικής σύνδεσής τους.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται η αναμόρφωση της διαδικασίας χορήγησης παράτασης
της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στην
Ελλάδα έχει κηρυχθεί παράνομη, έτσι ώστε να αποθαρρύνεται η καταχρηστική εφαρμογή της για να
μην υπονομεύονται οι στόχοι της επιστροφής.
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων
χωρών των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί παράνομη χορηγείται μόνο για τη
διευθέτηση των εκκρεμών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ειδικές περιστάσεις ενόψει της
αναχώρησης. Για τη χορήγησή της συνεκτιμώνται ενδεικτικά αναφερόμενες περιστάσεις κάθε
περίπτωσης, όπως η διάρκεια της παραμονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των
τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.
Για λόγους ασφάλειας δικαίου, σε περίπτωση μη απάντησης της αρμόδιας υπηρεσίας εντός της
ταχθείσας προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης παράτασης της
προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της αίτησης παράτασης.
Με την παρ. 2 επιχειρείται η αποτελεσματικότερη ρύθμιση της διαδικασίας επίδοσης της απόφασης
χορήγησης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της

τεχνολογίας. Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει στην ευθυγράμμιση της διαδικασίας επίδοσης της
απόφασης δια της οποίας παρέχεται προθεσμία οικειοθελούς επιστροφής σε υπηκόους τρίτων χωρών
των οποίων η παραμονή στη χώρα έχει κριθεί ως παράνομη με τη διαδικασία που προβλέπεται για την
επίδοση της απόφασης δια της οποίας η παραμονή στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί παράνομη. Έτσι η
επίδοση της απόφασης χορήγησης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης δεν θα γίνεται πλέον για
όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) αλλά οι
επιδόσεις των αποφάσεων διακοπής του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) και των τελεσίδικων
αποφάσεων απόρριψης αιτήματος διεθνούς προστασίας θα διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 82 του ν. 4636/2019, με σύγχρονα μέσα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές δυσχέρειες στη
επίδοση αποφάσεων, ενώ οι επιδόσεις των αποφάσεων απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή
ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και των αποφάσεων ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής θα
διενεργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014.
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρούνται αφενός η ευθυγράμμιση της διαδικασίας επίδοσης
απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης άδειας διαμονής, αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής
και αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), με τη
διαδικασία επίδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) και αφετέρου ο
εκσυγχρονισμός της διαδικασίας ενημέρωσης για την παραλαβή εκδοθείσας άδειας διαμονής με την
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται η διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης άδειας
διαμονής, αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής και αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας
της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 και εισάγεται πρόβλεψη τεκμαιρόμενης επίδοσης ώστε να
μην υπονομεύεται ο στόχος της διαδικασίας επιστροφής δια της πιθανής αδυναμίας ή καθυστέρησης
επίδοσης.
Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ενημέρωσης για
την παραλαβή εκδοθείσας άδειας διαμονής με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να
γίνεται ταχύτερα. Η επίδοση διενεργείται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του
ή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και
στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω του λογαριασμού που διατηρεί ή με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο, όταν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση με τους προηγούμενους τρόπους.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επικαιροποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη και αντικαθίσταται ο
Υπουργός Εσωτερικών, από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ως αρμόδιος μετά την
επανασύσταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και προστίθεται ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς στην απόφαση αυτή ρυθμίζονται θέματα που άπτονται, μεταξύ
άλλων, και της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγει δυνατότητα κινητικότητας μεταξύ της παρ. Γ του άρθρου 16 και της
παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και στοχεύει στη δημιουργία επιπλέον κινήτρων στους
πολίτες τρίτων χωρών ώστε να επενδύσουν στη χώρα μας. Η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει τη
δυνατότητα επένδυσης σε άλλη κατηγορία της παρ. Γ του άρθρου 16 ή σε ακίνητη περιουσία,
διατηρώντας την ήδη χορηγηθείσα άδεια διαμονής έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πιστοποίησης της νέας επένδυσης και χορήγησης άδειας διαμονής δυνάμει της επένδυσης αυτής. Οι
πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια διαμονής ως επενδυτές για επένδυση σε τραπεζική
κατάθεση ή άυλους τίτλους, σύμφωνα με την παρ. Γ του άρθρου 16, μπορούν να αξιοποιήσουν τα εν
λόγω επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία θα ρευστοποιήσουν, μεταβαίνοντας σε άλλη επενδυτική
κατηγορία, ήτοι είτε σε έτερο επενδυτικό προϊόν της παρ. Γ του άρθρου 16, είτε στην αγορά ακίνητης
περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 20Β του ν. 4251/2014. Η προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζει
επενδυτική κινητικότητα με γνώμονα την προσέλκυση επενδυτών, καθώς παρέχεται η δυνατότητα
εναλλακτικής αξιοποίησης του επενδυτικού κεφαλαίου χωρίς να απωλέσουν το δικαίωμα νόμιμης
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διαμονής και να υποχρεωθούν να αναχωρήσουν από τη χώρα, ώστε να λάβουν νέα θεώρηση. Επίσης,
προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία και
προθεσμία υποβολής αίτησης για νέα άδεια διαμονής του επενδυτή και των μελών της οικογένειάς
του, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων
αναφορικά με τη νέα επένδυση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της εν λόγω
ρύθμισης.
Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων» στη χώρα, ενός
θεσμού με θετικό οικονομικό αποτύπωμα. Η αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπει τη χορήγηση εθνικής
θεώρησης εισόδου για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες σε πολίτες τρίτων χωρών
αυτοαπασχολούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως
με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσων που υποκαθιστούν τη φυσική παρουσία τους στον χώρο
εργασίας με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας, οι οποίοι δεσμεύονται ότι δεν θα παρέχουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα.
Στην αξιολογούμενη ρύθμιση ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποδεικτικά στοιχεία ώστε να
εξασφαλισθεί ότι διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ισχύος της
εθνικής θεώρησης εισόδου, ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους και δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και το ύψος του τέλους εθνικής θεώρησης. Επιπλέον προβλέπεται η
δυνατότητα να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες
μπορεί να χορηγηθεί στον πολίτη τρίτης χώρας και στα μέλη της οικογένειάς του άδεια διαμονής
διετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ανά διετία, κάθε φορά. Η άδεια αυτή δεν παρέχει
δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής
στην Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό του και τα μέλη της οικογένειάς
του.
Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στη χορήγηση άδειας διαμονής και σε πολίτες τρίτων χωρών, οι
οποίοι διαμένουν νόμιμα με άδεια διαμονής στη χώρα μας και λαμβάνουν σύνταξη από ελληνικό
δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού και όχι μόνο σε πολίτες τρίτων χωρών που
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής αίτησης θεραπείας
κατά αποφάσεων που εκδίδονται δυνάμει του Κώδικα Μετανάστευσης και στην αποτροπή της
καταχρηστικής άσκησης του εν λόγω δικαιώματος ώστε να μην ματαιώνεται ο σκοπός της διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα ορίζεται πως αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του
Κώδικα Μετανάστευσης δεν θα εξετάζεται, εφόσον υποβληθεί μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου
που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της απόφασης και όχι τους έξι (6) μήνες που
οριζόταν μέχρι τώρα.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η θέσπιση της υποχρέωσης της αρμόδιας υπηρεσίας να
αποφανθεί επί της αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή
της.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ουσιαστικά εισάγεται διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της
Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, με την οποία ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που αιτών διεθνούς προστασίας
ευλόγως θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας ή συνιστά κίνδυνο για την
κοινωνία, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος,
συμπεριλαμβανομένων και των αδικημάτων που αναφέρονται στην περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 4636/2019 (Α’ 169), η αποφαινόμενη αρχή δεν χορηγεί πλέον καθεστώς πρόσφυγα όταν ακόμα
δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση. Έως σήμερα οι εν λόγω προϋποθέσεις λαμβάνονταν υπόψη μόνο
στις περιπτώσεις ανανέωσης ή ανάκλησης ασύλου και όχι και για τη χορήγηση ασύλου.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση εισάγεται ρητή πρόβλεψη στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
4636/2019 (Α΄ 169) σύμφωνα με την οποία η ανανέωση της άδειας διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας ή
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ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας ή ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας
ανατρέχει στον χρόνο λήξης της αρχικής άδειας.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται, επίσης, η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στις
κοινωνικές συνθήκες με την προσθήκη του συμφώνου συμβίωσης που έχει συναφθεί με δικαιούχο
διεθνούς προστασίας που συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη καταχώρισής του, στα έγγραφα που
προσκομίζονται, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής στα μέλη της οικογένειας δικαιούχου
διεθνούς προστασίας, ως αποδεικτικό της δημιουργίας οικογένειας στην Ελλάδα μετά την είσοδό του
δικαιούχου διεθνούς προστασίας στη χώρα.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απαλείφεται η αναφορά στη διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται
η αίτηση χορήγησης των ταξιδιωτικών εγγράφων. Για τον ορισμό της αρμόδιας αρχής προβλέπεται η
έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης από τους Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου και
Προστασίας του Πολίτη και δεν απαιτείται ο ορισμός της δια νόμου.
Επιπλέον, ορίζεται ότι το άρθρο 25 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) εφαρμόζεται και στους αιτούντες διεθνή
προστασία, εφόσον υφίστανται αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας που απαιτούν τη μετάβασή τους
στο εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η κάλυψη αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση ασυνόδευτων
ανηλίκων, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει μεν απορριφθεί αλλά στην περίπτωσή τους
δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση επιστροφής ή να εκτελεστεί αυτή δια της απομάκρυνσής τους από τη
χώρα, σύμφωνα με τον ν. 3907/2011 (Α’ 7). Για τον λόγο αυτό εισάγεται εξαίρεση στον κανόνα της
αυτόματης απενεργοποίησης του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) στις ανωτέρω περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων και ορίζεται πως ο
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. θα παραμένει ενεργός έως την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωση του
ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οποίος, καίτοι η αίτησή του για παροχή διεθνούς προστασίας θα έχει
απορριφθεί, θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στις
υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση. Τέλος προβλέπεται
εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Μετανάστευσης και Ασύλου, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού κάθε αναγκαίας
λεπτομέρειας για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης.
Δεδομένου ότι η επιστροφή αποτελεί αμιγώς διοικητικό μέτρο, αναλογικό της απέλασης, το οποίο
εκτελείται από την Ελληνική Αστυνομία, αφού προηγουμένως έχει κηρυχθεί από τα αρμόδια όργανα
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας στην
Ελλάδα σύμφωνα με τον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και με σεβασμό στην αρχή της μη επαναπροώθησης,
προτείνεται η αξιολογούμενη ρύθμιση με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί
επιστροφής του ν. 3907/2011 (Α’ 7) και την αποφυγή επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα,
με την αξιολογούμενη ρύθμιση καταργείται η αρμοδιότητα των αποφαινόμενων επί αιτήσεων
χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας αρχών να χορηγούν βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης
για λόγους ανθρωπιστικούς. Η ως άνω αρμοδιότητα θα ασκείται εφεξής αποκλειστικά από τα αρμόδια
για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής αστυνομικά όργανα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του
ν. 3907/2011.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ.1 αυξάνεται η διάρκεια ισχύος του δελτίου αιτούντος διεθνή
προστασία από έξι (6) σε δώδεκα (12) μήνες. Στόχος της ρύθμισης είναι η μείωση του
γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας και η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων.
Στόχος της παρ. 2 είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα κατάχρησης της διαδικασίας ασύλου. Στη νέα
ρύθμιση προτείνεται το δελτίο ταυτότητας των αιτούντων να λαμβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισμό της ταυτότητας τους μόνο εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ημερομηνία
γέννησής τους. Επιχειρείται με τον τρόπο αυτό να αποτραπούν φαινόμενα αλλαγής της ημερομηνίας
γέννησης με απώτερο σκοπό τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων που διέπουν την εξέταση αιτήσεων
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ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων. Για τον ίδιο λόγο αποκλείεται και η χρήση κάθε άλλης κατηγορίας
εγγράφων για τον προσδιορισμό των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων.
Στόχος της παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να ακολουθείται και επί παραίτησης του
δικαιούχου από το καθεστώς διεθνούς προστασίας η διαδικασία που εφαρμόζεται και επί παραίτησης
από την αίτηση διεθνούς προστασίας. Η αξιολογούμενη ρύθμιση διορθώνει τη λανθασμένη
παραπομπή στο άρθρο 81 (σιωπηρή ανάκληση) στην ορθή παραπομπή στο άρθρο 80 (παραίτηση από
την αίτηση) του ν. 4636/2019 (Α’ 169).
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται η υποχρέωση αναφοράς του ν. 3386/2005 (Α’ 212) περί
απελάσεων στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση υπηκόου τρίτων χωρών για τη
χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας και διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος ώστε να
εφαρμόζεται είτε η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 16 έως 33 του ν. 3907/2011 (Α’ 7), με τα
οποία ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο τα άρθρα 1-18 της Οδηγίας 2008/115/ΕΕ, είτε η
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 ανάλογα
με την περίπτωση κάθε αιτούντα. Επίσης, προβλέπεται ότι, εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη
απόφαση απέλασης ή άλλη απόφαση επιστροφής, αυτή ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της
απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στόχος της ρύθμισης είναι η
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών επιστροφής ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών των
οποίων η παραμονή στη χώρα έχει κριθεί ως παράνομη και η καθιέρωση και εμπέδωση ενιαίας
διοικητικής πρακτικής από τα όργανα έκδοσης των οικείων αποφάσεων.
Με την παρ. 2 προστίθεται η περίπτωση της έγγραφης ενημέρωσης του άρθρου 91 παρ. 2 περ. α΄ σε
αυτές που μπορούν να διενεργηθούν με τους τρόπους και τα μέσα της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.
4636/2019 (Α’ 169).
Με την παρ. 3 της αξιολογούμενης ρύθμισης προστίθενται στις αποφάσεις που κοινοποιούνται
αμελλητί στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας και οι αποφάσεις διακοπής της εξέτασης της αίτησης χορήγησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4636/2019. Επίσης, προβλέπεται η
κοινοποίηση των αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών στον αρμόδιο, μετά την επανασύσταση του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και ότι με κοινή
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να
ρυθμίζονται ο χρόνος, τα μέσα, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική και διαδικαστική
λεπτομέρεια για τη διαβίβαση των εν λόγω αποφάσεων.
Η προτεινόμενη ρύθμιση εισάγει την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για κάθε υποβολή
μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς προστασίας και αποσκοπεί στην αποτροπή άσκησης καταχρηστικών
ή προφανώς αστήρικτων αιτήσεων, προκειμένου να εξασφαλισθούν η εύρυθμη λειτουργία των Αρχών
Εξέτασης των αιτήσεων και η αποτελεσματική προάσπιση των δικαιωμάτων των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας. Για το παράβολο που συνοδεύει τη μεταγενέστερη αίτηση προβλέπεται ότι αποτελεί
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων και αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση της αποστολής του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
Το ύψος του παραβόλου των πενήντα (50) ευρώ ανά αίτηση θεωρείται εύλογο, ενώ με αυτό
καλύπτονται δαπάνες για την εξέταση του αιτήματος, καθώς και δαπάνες συνυφασμένες με την
αποστολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονομικών με την οποία δύναται να αναπροσαρμόζεται
το ύψος του παραβόλου και να προβλέπονται ο τρόπος διάθεσης και κάθε ειδικότερο θέμα. Η εν λόγω
ρύθμιση είναι σύμφωνη με το άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ δεδομένου ότι αντικειμενικά δεν
καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των αιτούντων σε νέα διαδικασία ούτε οδηγεί πρακτικώς στη
ματαίωση ή στον σοβαρό περιορισμό της πρόσβασης αυτής.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απαλείφεται η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 14» από την παρ. 4 του
άρθρου 94 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομοτεχνικής συνέπειας.
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται η υποχρέωση αναφοράς του ν. 3386/2005 (A’ 212) στην
απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτηση υπηκόου τρίτων χωρών για τη χορήγηση καθεστώτος
διεθνούς προστασίας και διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος ώστε να εφαρμόζεται είτε η
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 16 έως 33 του ν. 3907/2011 (A’ 7), με τα οποία
ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο τα άρθρα 1-18 της Οδηγίας 2008/115/ΕΕ, είτε η διαδικασία που
προβλέπεται στα άρθρα 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 ανάλογα με την
περίπτωση κάθε αιτούντα. Επίσης, προβλέπεται ότι εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση
απέλασης ή άλλη απόφαση επιστροφής, αυτή ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής
απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στόχος της ρύθμισης είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή
των διαδικασιών επιστροφής ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παραμονή στη χώρα
έχει κριθεί ως παράνομη και η καθιέρωση και εμπέδωση ενιαίας διοικητικής πρακτικής από τα όργανα
έκδοσης των οικείων αποφάσεων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1, εναρμονίζεται η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 (Α’
51) με το άρθρο 113 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και το π.δ. 106/2020 (Α’ 255), ώστε να μην υφίστανται
παρωχημένες διατάξεις που δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής και να προκαλείται σύγχυση.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2, εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο της στελέχωσης της
Υπηρεσίας Ασύλου και εναρμονίζεται με το π.δ. 106/2020, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα και
αποτελεσματικά οι ανάγκες ικανής και επαρκούς στελέχωσης της εν λόγω Υπηρεσίας. Παράλληλα
προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση στελέχωση και από μη πολιτικό προσωπικό που αποσπάται από τα
Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τη Διεύθυνση
Επιστροφών και Ανακλήσεων, τη Διεύθυνση Νήσων Αιγαίου και το Τμήμα Εθνικής Μονάδας
Δουβλίνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης. Με την εν λόγω ρύθμιση, προσδιορίζεται το ειδικό καθεστώς
των μετατάξεων και αποσπάσεων που ισχύουν κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα και άλλων ειδικών διατάξεων, διότι, λόγω της αναγκαιότητας επαρκούς και ταχείας
διεκπεραίωσης των αιτήσεων χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, απαιτείται η ύπαρξη ενός
ευέλικτου και με απόλυτους όρους διαφάνειας συστήματος για την επαρκή, ικανή και άμεση
στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν
υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των
συναρμόδιων οργάνων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης που απευθύνει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας,
στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των
μετατασσόμενων.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, κατά
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται η
παράταση των αποσπάσεων αυτών.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 25, εναρμονίζεται η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
(Α’ 51) με το άρθρο 113 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και με το π.δ. 106/2020 (Α’ 255), ώστε να μην
υφίστανται παρωχημένες διατάξεις που δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής και δημιουργείται σύγχυση.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξορθολογίζονται και αναδιοργανώνονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ώστε να αντιμετωπίζονται οι υποχρεώσεις της χώρας με
σεβασμό στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Δημιουργείται ένα σαφές και διακριτό πλαίσιο
που ορίζει τον χώρο προσωρινής διαμονής των αιτούντων άσυλο. Οι κλειστές ελεγχόμενες δομές
(Κ.Ε.Δ.) εξασφαλίζουν ένα πλαίσιο αξιοπρεπούς και ασφαλούς διαβίωσης των αιτούντων άσυλο, και
παράλληλα οριοθετείται εντός αυτών ένας διακριτός χώρος για όσους κρατούνται στις ειδικές
εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 (Α’ 7). Επιπλέον λαμβάνεται ιδιαίτερη
μέριμνα και διασφαλίζεται η αξιοπρεπής και ασφαλής διαβίωση για όσους υπηκόους τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις δομές
(Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης), ώστε να εναρμονίζεται με τις
επιταγές του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Ειδικότερα προβλέπεται ότι η ίδρυση και
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κατάργηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης θα
διενεργείται, βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 20 του ν. 4622/2019, με προεδρικό
διάταγμα.
Προβλέπεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που
καθορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των διακριτών χώρων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
4375/2016 (Α’ 51) όπου διαμένουν οι ευάλωτες ομάδες των υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών της
παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.
Παράλληλα, εισάγεται ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ότι σε περίπτωση που οι δήμοι αδυνατούν,
λόγω διαπιστωμένης άρνησής τους να εκτελέσουν τις ανατιθέμενες σε αυτούς αρμοδιότητες για την
εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων εντός των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 4375/2016, και δεδομένου ότι η εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων
ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8, συνάδουν με την
αξιοπρεπή και ομαλή φιλοξενία των αιτούντων που διαμένουν εντός των Δομών, οι εν λόγω
αρμοδιότητες δύναται να ασκούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε αυτήν την
περίπτωση συναφώς προβλέπεται ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των κυλικείων
και καταστημάτων ειδών πρώτης ανάγκης θα αποτελούν έσοδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Τέλος, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου για τον καθορισμό της διαδικασίας αδειοδότησης και για κάθε άλλο
συναφές ζήτημα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ.1, εναρμονίζεται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α’
51) με το άρθρο 113 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και με το π.δ. 106/2020 (Α’ 255), ώστε να μην υφίστανται
παρωχημένες διατάξεις που δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής και να προκαλείται σύγχυση.
Με την παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα μετακίνησης του Διοικητή καταργούμενης δομής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 σε κενή θέση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέχρι τη λήξη
της θητείας του, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Σε περίπτωση που ο
Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος, προβλέπεται ότι επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του
θέση.
Με την παρ. 3 εισάγεται η δυνατότητα στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και από μη πολιτικό προσωπικό που αποσπάται τα
Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) εναρμονίζονται
με το π.δ. 106/2020 (Α’ 255) και με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 43 του άρθρου 8 του ν.
4375/2016 η οποία σκοπεί στην αναδιοργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εναρμονίζεται με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς η διάταξη που διέπει
τη στελέχωση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Α.Α.Π., και ειδικότερα με το άρθρο 25 του π.δ. 106/2020 (Α’ 255)
και την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) για τα ζητήματα που αφορούν
στην απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού της Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποιούνται με κοινή
απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου.
Σε περίπτωση που η απόσπαση αφορά μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προβλέπεται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του
κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ώστε να πραγματοποιηθεί η απόσπαση.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) ώστε
να μη προκαλείται σύγχυση ως προς την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις
χρηματοδοτήσεις και τις πληρωμές των έργων που διαχειρίζεται η Ε.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π..
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι οι ειδικοί χώροι παραμονής των αλλοδαπών μέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών απέλασής τους είναι οι ειδικές εγκαταστάσεις του άρθρου 31 του ν.
3907/2011 (Α’ 7).
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνονται οι σκοποί χρηματοδότησης του «Ταμείου Αλληλεγγύης»
και πλέον καταλαμβάνουν πέραν των έργων και τις δαπάνες, τις προμήθειες και τις μελέτες για τη
στήριξη των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες πλήττονται από τις εν γένει μεταναστευτικές ροές καθώς και
από τη λειτουργία των μονάδων φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Περαιτέρω, διευρύνονται οι
δικαιούχοι χρηματοδότησης από το «Ταμείο Αλληλεγγύης» και πλέον πέραν των δήμων, καθίστανται
δικαιούχοι οι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Περιφέρειες), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) του
άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία
στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση η εξουσιοδοτική διάταξη καταλαμβάνει πλέον το σύνολο των
δικαιούχων.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται πρόβλεψη για την ενιαία αντιμετώπιση ως προς τα
προσόντα, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις κάλυψης των θέσεων του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου,
του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για
θητεία τριών (3) ετών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
Επιπλέον, καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις κάλυψης των θέσεων του
Υποδιοικητή στις Υπηρεσίες Ασύλου και Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίοι διορίζονται πλέον με
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Η θητεία τους αυξάνεται από τα δύο (2) στα
τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, κατ’ αναλογία προς τις αντίστοιχες προβλέψεις για
τη θητεία των Διοικητών στις Υπηρεσίες Ασύλου και Υποδοχής και Ταυτοποίησης αντίστοιχα.
Τέλος, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου για τον καθορισμό των αποδοχών των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Ασύλου και
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής
Προσφυγών.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η κάλυψη αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση αιτούντων
διεθνούς προστασίας που υπέβαλλαν τη σχετική αίτηση, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4636/2019
(Α’ 169), ήτοι πριν από την 1η.11.2019 καθώς δεν διαθέτουν πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι αναφερόμενες ομάδες εργασίας του άρθρου 47 του ν. 4686/2020
(Α΄ 96) μπορούν να συστήνονται, πλέον των εισηγήσεων του Προϊσταμένου Γενικής ή Ειδικής
Γραμματείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και μετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού
Γραμματέα του Υπουργείου, εφαρμοζομένου αναλογικά του ανωτέρου άρθρου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται πλέον η καταβολή του ειδικού επιδόματος από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
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Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις, ώστε να διασφαλιστεί
η ορθή εφαρμογή του παρόντος νόμου. Ρυθμίζονται επαρκώς ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν
από την εφαρμογή του παρόντος νόμου ώστε να μη προκαλείται ανασφάλεια δικαίου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγονται οι αναγκαίες καταργούμενες διατάξεις.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η έναρξη ισχύος του νόμου.

ENOTHTA Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Άρθρο 2 - Ζητήματα αποφάσεων επιστροφής Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 21 ν. 3907/2011
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7),
αντικαθίσταται ως εξής:

Υφιστάμενες διατάξεις

Προστίθενται φράσεις στην παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 3907/2011, η οποία είχε ως εξής:
«1. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης
ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε
περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η
αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του
υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης
απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης
του τίτλου διαμονής. Στις λοιπές περιπτώσεις
υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα
σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής
από τα αρμόδια, κατά το άρθρο 76 παρ. 2 του ν.
3386/2005, όργανα. Οι αποφάσεις επιστροφής
εκδίδονται με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.»

«1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς
προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήματος του
άρθρου 81 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης
αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής,
καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου
διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής
του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης
απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή της
απόφασης διακοπής εξέτασης του αιτήματος του
άρθρου 81 του ν. 4636/2019
ή της απόφασης
ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της
απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή
ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Εφόσον υφίσταται ήδη
σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης,
θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή
απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της
απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την
επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων
χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος
εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια, κατά
το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 3386/2005, όργανα. Οι
αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται με την επιφύλαξη
των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2
έως 5.»
Άρθρο 3 - Οικειοθελής αναχώρηση - Αντικατάσταση Άρθρο 22 ν.3907/2011

άρθρου 22 ν. 3907/2011

Οικειοθελής αναχώρηση (Άρθρο 7 της Οδηγίας)

Το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 22 Οικειοθελής αναχώρηση (Άρθρο 7 της
Οδηγίας)
1. Η απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας
μπορεί να προβλέπει χρονικό διάστημα για την
οικειοθελή αναχώρηση του, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ
επτά (7) και είκοσι πέντε (25) ημερών με την επιφύλαξη
των διατάξεων των παρ. 2 και 4. Το χρονικό αυτό
διάστημα χορηγείται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η
υποβολή αιτήσεως από τον υπήκοο τρίτης χώρας. Η
χορήγηση προθεσμίας για την οικειοθελή αναχώρηση
δεν αποκλείει τη δυνατότητα των υπηκόων τρίτων
χωρών να αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια
νωρίτερα.

1. Η απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης
χώρας προβλέπει κατάλληλο χρονικό διάστημα για
την οικειοθελή αναχώρηση του, το οποίο
κυμαίνεται μεταξύ επτά (7) και τριάντα (30)
ημερών με την επιφύλαξη των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 4. Το χρονικό αυτό διάστημα
χορηγείται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η
υποβολή αιτήσεως από τον υπήκοο τρίτης χώρας. Η
χορήγηση προθεσμίας για την οικειοθελή
αναχώρηση δεν αποκλείει τη δυνατότητα των
υπηκόων τρίτων χωρών να αναχωρήσουν από την
ελληνική επικράτεια νωρίτερα.
2. Οι αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης
επιστροφής αρχές μπορούν, με αιτιολογημένη
απόφαση τους, να παρατείνουν την προθεσμία
οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο χρονικό
διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ένα (1) έτος. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές περιστάσεις κάθε
περίπτωσης, όπως η διάρκεια της παραμονής του
υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των
τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη άλλων
οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.

2. Οι αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης
επιστροφής αρχές μπορούν, με αιτιολογημένη απόφαση
τους, να παρατείνουν την προθεσμία οικειοθελούς
αναχώρησης για κατάλληλο χρονικό διάστημα, το οποίο
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120)
ημέρες. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές περιστάσεις κάθε
περίπτωσης, όπως η διάρκεια της παραμονής του
υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των
τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη άλλων 3. Οι αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης
οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.
επιστροφής αρχές μπορούν να επιβάλουν καθ` όλο
το χρονικό διάστημα της προθεσμίας οικειοθελούς
3. Οι αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης αναχώρησης υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης
επιστροφής αρχές μπορούν να επιβάλουν καθ` όλο το χώρας, με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου
χρονικό διάστημα της προθεσμίας οικειοθελούς διαφυγής, όπως την τακτική εμφάνιση ενώπιον
αναχώρησης υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης χώρας, με αρχών, την κατάθεση κατάλληλης οικονομικής
σκοπό την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής, όπως την εγγύησης, την κατάθεση εγγράφων ή την
τακτική εμφάνιση ενώπιον αρχών, την κατάθεση υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο μέρος. Το ύψος
κατάλληλης οικονομικής εγγύησης, την κατάθεση και η διαδικασία κατάθεσης οικονομικής εγγύησης
εγγράφων ή την υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
μέρος. Το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης οικονομικής Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
εγγύησης καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται 4. Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή η αίτηση για
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και νόμιμη παραμονή έχει απορριφθεί ως προδήλως
Προστασίας του Πολίτη.
αβάσιμη ή καταχρηστική ή ο υπήκοος τρίτης χώρας
αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη
4. Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή ο υπήκοος τρίτης δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, οι κατά
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη περίπτωση αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν χρονικό
δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, όπως τα ανωτέρω διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης ή χορηγούν
προκύπτουν από σχετική εισήγηση των αρμοδίων χρονικό διάστημα αναχώρησης μικρότερο των
οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 επτά (7) ημερών.

προς τις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης
επιστροφής αρχές, εξαιρουμένων των αστυνομικών
αρχών, ή αν η αίτηση για νόμιμη παραμονή έχει
απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή καταχρηστική, οι
κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές δεν χορηγούν χρονικό
διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης.»

Άρθρο 4 - Περί αναβολής της απομάκρυνσης - ΑντικατάστασηΆρθρο 24 ν.3907/2011
Αναβολή της απομάκρυνσης (Άρθρο 9 της Οδηγίας)
παρ. 1 άρθρου 24 ν. 3907/2011
Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.3907/2011 (Α΄ 80),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί
υπό διαδικασία επιστροφής αναβάλλεται υποχρεωτικά
στις περιπτώσεις που: α) παραβιάζεται η αρχή της μη
επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και
άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
μεταχείρισης ή τιμωρίας που κυρώθηκε με τον ν.
1782/1988 (Α’ 116), στο άρθρο 7 του Διεθνούς
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
που κυρώθηκε με τον ν. 2462/1997 (Α’ 25), στα άρθρα
31 και 33 της Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς
των Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε με το ν.δ.
3989/1959 (Α’ 201) και στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που
κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, (Α’ 256) ή β) έχει
ανασταλεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 »
Άρθρο 5 - Ένδικα βοηθήματα– Αντικατάσταση παρ. 1 και 5
άρθρου 28 ν. 3907/2011

1. Η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί
υπό
διαδικασία
επιστροφής
αναβάλλεται
υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που: α) παραβιάζεται
η αρχή της μη επαναπροώθησης ή β) έχει ανασταλεί
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2.

Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7),
αντικαθίστανται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται
από τις αστυνομικές αρχές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών
μπορούν να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή του
άρθρου 77 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212). Κατά των
αποφάσεων επιστροφής που ενσωματώνονται σε
αποφάσεις απόρριψης του αιτήματος χορήγησης ή
ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε αποφάσεις
ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής οι υπήκοοι τρίτων
χωρών έχουν δικαίωμα προσφυγής του άρθρου 24 του
ν.2690/1999 εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την επίδοση της απόφασης.
2. Τα διοικητικά όργανα που είναι αρμόδια να
αποφαίνονται επί των προσφυγών της παραγράφου 1
έχουν την αρμοδιότητα να επανεξετάζουν
αυτεπαγγέλτως, τόσο τη νομιμότητα, όσο και την ουσία
των αποφάσεων επιστροφής και να αναστέλλουν
προσωρινώς την εφαρμογή τους. Προσωρινή δικαστική
προστασία παρέχεται κατά τις διατάξεις του ν.
3900/2010 (Α’ 213) και του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).
3. Οι αρμόδιες για θέματα αλλοδαπών αρχές
υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και κάθε
δυνατή συνδρομή στον υπήκοο τρίτης χώρας που
αιτείται νομικές συμβουλές, εκπροσώπηση από

1. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που
εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές, οι υπήκοοι
τρίτων χωρών μπορούν να ασκήσουν την
ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 77 του ν.
3386/2005. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που
ενσωματώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του
αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου
διαμονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης
ισχύοντος τίτλου διαμονής οι υπήκοοι τρίτων χωρών
έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο
24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 28 ν. 3907/2011
Ένδικα βοηθήματα (Άρθρο 13 της Οδηγίας)

5. Αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων
επιστροφής ασκείται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α`), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3900/2010.

δικηγόρο και γλωσσική συνδρομή, προκειμένου να
ασκήσει τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου.
4. Η απαραίτητη νομική βοήθεια και εκπροσώπηση
παρέχεται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α’ 24), εφόσον κατά την
κρίση του δικαστή η αίτηση ακύρωσης δεν είναι
προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη, κατ`
ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφοι 3 έως 6
της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην
ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 114/2010 (Α’ 195). Η
ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 24.12.2011. 5.
Αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων επιστροφής
ασκείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3068/2002 (Α΄ 274).»
Άρθρο 6 - Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης - Άρθρο 35 ν.3907/2011
Ζητήματα αδειοδότησης - Τροποποίηση παρ.3 άρθρου Ρύθμιση θεμάτων επιστροφών
35 ν.3907/2011 3. Οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου κρατούνται οι
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 35 του υπήκοοι τρίτων χωρών κατ` εφαρμογή του άρθρου
ν.3907/2011 (Α’7) τροποποιείται και η παρ. 3 31 ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
διαμορφώνεται ως εξής:
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
«3. Οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου κρατούνται οι Διακυβέρνησης,
Οικονομικών,
Υγείας
και
υπήκοοι τρίτων χωρών κατ` εφαρμογή του άρθρου 31 Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του
ιδρύονται και καταργούνται με κοινή απόφαση των Πολίτη και υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης & Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της
Ασύλου και Οικονομικών και υπάγονται στην Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση
αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των
και της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση εγκαταστάσεων αυτών.
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των
εγκαταστάσεων αυτών.»
2.Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016(Α’51) περί
αδειοδότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου καταλαμβάνει και τις
ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του
ν.3907/2011 που λειτουργούν εντός των Κλειστών
Ελεγχόμενων Δομών της παρ.4 του άρθρου 8 του
ν.4375/2016 (Α’51).
Άρθρο 7 Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς Άρθρο 36 ν. 3907/2011
αναχώρησης - Αντικατάσταση παρ.1 και 2 άρθρου 36 Ρύθμιση θεμάτων οικειοθελούς αναχώρησης
ν.3907/2011
1. Η παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αναχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
αντικαθίστανται ως εξής:
άρθρου 22 γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του
«1. Η παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία υποβάλλεται πριν τη
αναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 λήξη της αρχικής προθεσμίας και εξετάζεται κατά
γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπηκόου τρίτης προτεραιότητα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
χώρας, η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής την υποβολή της, κατά τη διάρκεια της οποίας η

προθεσμίας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της, κατά τη
διάρκεια της οποίας η προθεσμία οικειοθελούς
αναχώρησης λογίζεται ως σιωπηρώς παραταθείσα. Η
παράταση της προθεσμίας χορηγείται μόνο για τη
διευθέτηση των εκκρεμών υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις περιστάσεις ενόψει της
αναχώρησης, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών
περιστάσεων, όπως της διάρκειας της παραμονής του
υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, της φοίτησης των
τέκνων αυτού σε σχολείο και της ύπαρξη άλλων
οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω προθεσμίας ο υπήκοος
τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε
προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω
χρονικό διάστημα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας,
στο πλαίσιο της παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης,
δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3838/2010 (Α΄49) περί
πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση
έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης
παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία
αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος
διαμονής που κατείχε. Σε περίπτωση μη απάντησης της
αρμόδιας υπηρεσίας εντός της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη της
αίτησης παράτασης της προθεσμίας οικειοθελούς
αναχώρησης.»
«2. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει
από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Οι επιδόσεις
των αποφάσεων διακοπής του άρθρου 81 του ν.
4636/2019 (Α΄ 169) και των τελεσίδικων αποφάσεων
απόρριψης
αιτήματος
διεθνούς
προστασίας
διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρου 82
του ν.4636/2019. Οι επιδόσεις των αποφάσεων
απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου
διαμονής, καθώς και των αποφάσεων ανάκλησης
ισχύοντος τίτλου διαμονής διενεργούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν.4251/2014.»
Άρθρο 8 - Επιδόσεις αδειών διαμονής και
απορριπτικών αποφάσεων - Αντικατάσταση παρ. 3 και
4 άρθρου 10 ν. 4251/2014

προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης λογίζεται ως
σιωπηρώς παραταθείσα. Στην περίπτωση μη
απάντησης της αρμόδιας υπηρεσίας εντός της
τεθείσας προθεσμίας, η παράταση συνεχίζει να
ισχύει έως ότου η αρμόδια αρχή αποφανθεί επί
του αιτήματος. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης
οικειοθελούς αναχώρησης παρέχεται δικαίωμα
πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας
που αφορούσε ο τίτλος διαμονής που κατείχε.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω προθεσμίας ο υπήκοος
τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε
προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω
χρονικό διάστημα διαμονής του υπηκόου τρίτης
χώρας, στο πλαίσιο της παράτασης οικειοθελούς
αναχώρησης, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην
περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του ν.
3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α`) περί πρόσβασης στην
ελληνική ιθαγένεια.
2. Η προθεσμία της οικειοθελούς αναχώρησης
αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
10 του Ν. 4251/2014. Μετά την παρέλευση μηνός
από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της παρ. 3
του άρθρου 10 του Ν. 4251/2014, η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή η κατά τόπον
αρμόδια
υπηρεσία
Αλλοδαπών
και
Μετανάστευσης,
ενημερώνει
την
αρμόδια
αστυνομική αρχή, για την έναρξη της διαδικασίας
επιστροφής με απομάκρυνση.»

Άρθρο 10 ν.4251/2014
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.4251/2014 Διαδικασία Επιδόσεων
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων 3. Η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή
για ανάκληση αδειών διαμονής, με ενσωματωμένες αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής, με
αποφάσεις επιστροφής, ή αποφάσεων επί των ενσωματωμένες
αποφάσεις
επιστροφής,

αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25 του
παρόντος, διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Αντίγραφο της σχετικής απόφασης επιδίδεται το
αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της.
Η επίδοση διενεργείται: (α) στον αιτούντα ή στον
πληρεξούσιο του, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή (β) με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια υπηρεσία ή σε
διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του
ή (γ) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, που διαχειρίζεται
το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στην
οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω του λογαριασμού
που διατηρεί ή (δ) με συστημένη επιστολή που
αποστέλλεται ταχυδρομικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση
διαμονής, προσωπικώς στον ίδιο ή στον πληρεξούσιό
του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 8, όταν δεν είναι δυνατή η διενέργεια της
επίδοσης με τους προηγούμενους τρόπους. Η προς
επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί με
ηλεκτρονικά μέσα στη δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω
ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος, θεωρείται ότι
επιδόθηκε μετά την παρέλευση σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή της.»
«4. Η ενημέρωση για την παραλαβή της άδειας
διενεργείται είτε (α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρμόδια
υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον
πληρεξούσιό του ή (β) μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής,
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών μέσω του
λογαριασμού που διατηρεί ή (γ) με οποιοδήποτε
πρόσφορο μέσο, όταν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση με
τους προηγούμενους τρόπους.»
Άρθρο 9 - Καθορισμός όγκου εισδοχής για εργασίαΤροποποίηση παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4251/2014

διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία
την εξέδωσε, με αποδεικτικό επίδοσης και ακριβές
αντίγραφο της σχετικής απόφασης.

Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (Α’80)
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τα συναρμόδια
Υπουργεία και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και
Ασύλου, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο
κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός
θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε
πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα

Άρθρο 11 ν.4251/2014
Διαδικασία καθορισμού
εργασία

Η σχετική απόφαση επιδίδεται εντός διαστήματος
εξήντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής
έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόμενο. Κατά
την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της
απόφασης ανάκλησης της άδειας διαμονής είτε
αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε μέσω
πληρεξουσίου, ο παραλαμβάνουν οφείλει να
επιδεικνύει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης
χώρας, με εξαίρεση όσους έχουν αντικειμενική
αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου, και να
παραδίδει τη βεβαίωση.

4. Η ενημέρωση για την παραλαβή, την απόρριψη ή
την ανάκληση της άδειας διενεργείται με έγγραφη
κλήση.

όγκου

εισδοχής

για

1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται κατά το
τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται
ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη
εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών,

απασχόλησης. 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.»

ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. 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 10 - Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή Άρθρο 16 ν.4251/16
τραπεζική κατάθεση - Προσθήκη περ. 10 στο άρθρο 16 Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για
ν. 4251/2014
επενδυτική δραστηριότητα
Στην παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
προστίθεται περίπτωση 10, ως εξής:
«10. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής σε
ισχύ, δυνάμει της παρούσας, για επένδυση σε μια από
της κατηγορίες της περ. 1, , δύναται να ρευστοποιήσει
την επένδυση, προκειμένου να επενδύσει, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, σε
άλλη κατηγορία της παρούσας ή σε ακίνητη περιουσία
σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 20. Στην περίπτωση
αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας, διατηρεί την ήδη
χορηγηθείσα άδεια διαμονής έως την ολοκλήρωση των
διαδικασιών πιστοποίησης της νέας επένδυσης και
χορήγησης της άδειας διαμονής δυνάμει αυτής. Τα
ανωτέρω καταλαμβάνουν και τα μέλη της οικογενείας
του αιτούντος. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου
καθορίζεται η διαδικασία και προθεσμία υποβολής
αίτησης για τη νέα άδεια διαμονής του επενδυτή και των
μελών της οικογένειάς του, τα δικαιολογητικά και ο
τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των
προϋποθέσεων αναφορικά με την νέα επένδυση, καθώς
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της
παρούσας περίπτωσης.»

Γ.1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα
πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει
επένδυση σε μία από τις εξής κατηγορίες:
α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων
χιλιάδων (400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία
η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα,
εξαιρουμένων
των
Εταιρειών
Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου και, με την επιφύλαξη της
υποπερίπτωσης β`, των Εταιρειών Επενδύσεων
Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών σε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την
έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται
για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή
πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με
διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α` 14), η οποία
παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4
του Παραρτήματος I του Τμήματος Α` του ίδιου
νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή
υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία
προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα
Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Η πραγματοποίηση της επένδυσης πιστοποιείται με
βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον ανωτέρω
διαμεσολαβητή και η διακράτησή της με βεβαίωση
που εκδίδεται από την επιχείρηση επενδύσεων του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την
επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήματος I του Τμήματος Α` του ίδιου νόμου, ή
το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην
Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό χειριστή,
β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων
χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη
Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

(ΑΕΕΑΠ) του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 (Α` 295),
που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην
Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του
μετοχικού της κεφαλαίου.
Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της
ΑΕΕ-ΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση
της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται
με βεβαιώσεις που εκδίδονται από την εταιρεία.
Μετά την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη
αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν όσα
ορίζονται στην υποπερίπτωση α`, γ. εισφορά
κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων (400.000)
ευρώ τουλάχιστον, σε Εταιρεία Κεφαλαίου
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 5
του ν. 2367/1995 (Α` 261) για απόκτηση μετοχών ή
σε
Αμοιβαίο
Κεφάλαιο
Επιχειρηματικών
Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του ν.
2992/2002 (Α` 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον
οι
παραπάνω
Οργανισμοί
Εναλλακτικών
Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν
αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και
εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της
συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας
του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο
επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το
υπολειπόμενο ποσό της συμμετοχής του, σε
δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account), στο
πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί το θεματοφύλακα
του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε ΑΚΕΣ, ο
επενδυτής υποχρεούται να δημιουργήσει στο
ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα μοναδικό τραπεζικό
λογαριασμό με αποκλειστική χρήση την κατάθεση
των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν από
τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο
επενδυτής μπορεί να προβαίνει σε πράξεις
εκταμίευσης από τον εν λόγω λογαριασμό, με την
προϋπόθεση ότι το άθροισμα του παραμένοντος
υπολοίπου του, της ονομαστικής αξίας της παραμένουσας επένδυσης στον Οργανισμό Εναλλακτικών
Επενδύσεων και του παραμένοντος υπολοίπου στον
δεσμευμένο λογαριασμό του δεύτερου εδαφίου
ισούται τουλάχιστον με το αρχικά επενδυθέν ποσό
για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής. Η
πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης
πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από το
διαχειριστή
του
Οργανισμού
Εναλλακτικών
Επενδύσεων για τη συμμετοχή του επενδυτή και το

πιστωτικό ίδρυμα για τις κινήσεις των
προαναφερόμενων λογαριασμών. Για την επένδυση
με εισφορά κεφαλαίου σε ΕΚΕΣ, κατά το αρχικό
στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε
ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της
επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιούνται με
βεβαιώσεις που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά
την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά που
λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην
υποπερίπτωση α`,
δ. αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με
αξία κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ
τουλάχιστον, και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το
χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, μέσω
πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην
Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά
τους.
Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της
επένδυσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις που
εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυμα,
ε. προθεσμιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων
χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ημεδαπό
πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας,
με πάγια εντολή ανανέωσης.
Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της
επένδυσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις που
εκδίδονται από το πιστωτικό ίδρυμα,
στ. αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία
εισάγονται
για
διαπραγμάτευση
ή
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή
πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που
λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης οκτακοσίων
χιλιάδων (800.000) ευρώ τουλάχιστον.
Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με
διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την
επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήματος I του Τμήματος Α` του ίδιου νόμου, ή
πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην
Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του
επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό
ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικό και
αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις
πραγματοποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα
συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του
και να μην εκταμιεύει οποιοδήποτε ποσό από

ρευστοποίηση των κινητών αξιών, παρά μόνο για
την επανεπένδυσή του σε κινητές αξίες του πρώτου
εδαφίου, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του
ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το είκοσι
τοις εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης.
Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της
επένδυσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις που
εκδίδονται από την επιχείρηση επενδύσεων του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την
επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήματος I του Τμήματος Α` του ίδιου νόμου, ή
το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην
Ελλάδα, που τηρεί τον λογαριασμό χειριστή, για την
κίνηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, και από
το πιστωτικό ίδρυμα του τρίτου εδαφίου, για την
κίνηση του λογαριασμού που τηρείται από τον
επενδυτή,
ζ. αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τετρακοσίων
χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε αμοιβαίο
κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή
άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει
αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και
ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία
εισάγονται
για
διαπραγμάτευση
ή
διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή
πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που
λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον: (αα) το ύψος του
ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται
στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ
τουλάχιστον και (ββ) το αμοιβαίο κεφάλαιο και ο
διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή
που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην
οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της
Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς
(IOSCO) και να έχει συνάψει διμερή συμφωνία
ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελληνική Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
Η πραγματοποίηση των επενδύσεων του αμοιβαίου
κεφαλαίου γίνεται με διαμεσολαβητή επιχείρηση
επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η
οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της
περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α`
του ίδιου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή
υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία
μερίδας αυτού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της
«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Για το αμοιβαίο κεφαλαίο τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικός και

αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για τις πράξεις
πραγματοποίησης των επενδύσεών του και των
μετέπειτα
συναλλαγών
διαχείρισης
του
χαρτοφυλακίου του και την είσπραξη μερισμάτων.
Κατά τη μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον
ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του αμοιβαίου
κεφαλαίου δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυμα τα
στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων που
σχετίζονται με αυτά.
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πέμπτου
εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν
εκταμιεύεται οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής
υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε κινητές
αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το μέσο ετήσιο
υπόλοιπο του λογαριασμού του τρίτου εδαφίου να
μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της
ονομαστικής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου
κεφαλαίου. Εκταμίευση ποσού από τον παραπάνω
λογαριασμό επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για
πραγματοποίηση επένδυσης σύμφωνα με τον σκοπό
του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάλυψη εξόδων
διαχείρισης και διανομή μερισμάτων στους
μεριδιούχους ή εξόφληση μεριδίων, με την
προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης χώρας ο
μεριδιούχος έχει προσκομίσει στον διαχειριστή
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης 6,
στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για
την επικείμενη ρευστοποίηση της επένδυσης.
Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της
επένδυσης από τους μεριδιούχους και το αμοιβαίο
κεφάλαιο πιστοποιούνται με την ετήσια έκθεση του
αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και με βεβαιώσεις
που εκδίδονται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου
κεφαλαίου για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης
χώρας σε αυτό, από την επιχείρηση επενδύσεων του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την
επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του
Παραρτήματος I του Τμήματος Α` του ιδίου νόμου ή
το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην
Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασμό χειριστή για την
κίνηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου
κεφαλαίου και από το πιστωτικό ίδρυμα του τρίτου
εδαφίου για την κίνηση του λογαριασμού του
αμοιβαίου κεφαλαίου, η αγορά μεριδίων ή μετοχών
αξίας κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ
τουλάχιστον
σε
Οργανισμό
Εναλλακτικών
Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά

σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον: (αα) το
ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται στο ποσό
των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ
τουλάχιστον και (ββ) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του
είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει
την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.
Για τον ΟΕΕ τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα
εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικός και
αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για την κίνηση
των κεφαλαίων που αφορούν την πραγματοποίηση
των επενδύσεων και την είσπραξη των ποσών από
την εκμετάλλευση ή ρευστοποίησή τους. Κατά τη
μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω
λογαριασμό, ο διαχειριστής του ΟΕΕ δηλώνει στο
πιστωτικό ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και
των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.
Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του τέταρτου
εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν
εκταμιεύεται οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής
υποχρεούται να επενδύει τα κεφάλαια σε ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα, ώστε το μέσο ετήσιο
υπόλοιπο του λογαριασμού του δεύτερου εδαφίου
να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της
ονομαστικής αξίας των μεριδίων του ΟΕΕ.
Εκταμίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό
επιτρέπεται
αποκλειστικά
και
μόνο
για
πραγματοποίηση επένδυσης σύμφωνα με τον σκοπό
του ΟΕΕ, κάλυψη εξόδων διαχείρισης και διανομή
μερισμάτων στους μεριδιούχους ή εξόφληση
μεριδίων, με την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης
χώρας ο μεριδιούχος έχει προσκομίσει στον
διαχειριστή έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της
περίπτωσης 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει
λάβει γνώση για την επικείμενη ρευστοποίηση της
επένδυσης.
Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της
επένδυσης από τους μεριδιούχους και τον ΟΕΕ
πιστοποιείται με έκθεση του διαχειριστή του, που
συνοδεύεται από έκθεση ορκωτών λογιστών για τη
δραστηριότητα του ΟΕΕ, καθώς και βεβαιώσεις που
εκδίδονται από τον διαχειριστή του ΟΕΕ για τη
συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτόν και
από το πιστωτικό ίδρυμα του δεύτερου εδαφίου της
για την κίνηση του λογαριασμού του ΟΕΕ.
2. Με την
παραγράφου
προστίθενται
περίπτωσης

απόφαση του τρίτου εδαφίου
12 του άρθρου 136 μπορεί
στις κατηγορίες επενδύσεων
1, περιπτώσεις που αφορούν

της
να
της
τη

συμμετοχή σε άλλες μορφές Οργανισμών
Εναλλακτικών
Επενδύσεων.
Ο
Οργανισμός
Εναλλακτικών Επενδύσεων πρέπει να έχει ως σκοπό
να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και τόσο
αυτός, όσο και ο διαχειριστής του να είναι
αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την
κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η
οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει
συνάψει
διμερή
συμφωνία
ανταλλαγής
πληροφοριών
με
την
Ελληνική
Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
3. Στην περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης
των υποπεριπτώσεων α` έως στ` της περίπτωσης 1
από νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και
διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτης χώρας ως εξής:
α) για επένδυση ύψους ποσού τουλάχιστον ίσου με
αυτό που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην
περίπτωση 1, η οποία πραγματοποιείται από
ημεδαπό νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος
και διαμονή στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας
εφόσον κατέχει το σύνολο των εταιρικών του
μεριδίων,
β) για επένδυση που πραγματοποιείται από
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος
και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι τριών (3), αναλόγως
του ύψους της επένδυσης, πολιτών τρίτων χωρών,
οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού
νομικού προσώπου.
Με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 12 του άρθρου 136 καθορίζεται ο
αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών του
προηγούμενου εδαφίου, αναλόγως του ύψους της
επένδυσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο
από το διπλάσιο του ελάχιστου ποσού που ορίζεται
κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση 1.
4. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων
Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζονται κατάλογοι στους
οποίους περιλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους,
οι ΑΕΕΑΠ της υποπερίπτωσης β`, οι Οργανισμοί
Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης γ`,

τα Αμοιβαία Κεφάλαια της υποπερίπτωσης ζ` και οι
Οργανισμοί
Εναλλακτικών
Επενδύσεων
της
υποπερίπτωσης η` της περίπτωσης 1, που πληρούν
τις κατά υποπερίπτωση προϋποθέσεις. Οι ανωτέρω
κατάλογοι αναρτώνται σε ιστοσελίδα που ορίζεται
με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της
παραγράφου 12 του άρθρου 136.
Αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της
πραγματοποίησης και της διακράτησης των
επενδύσεων της παρούσας παραγράφου είναι η
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
5. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του
άρθρου 136, υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική
προξενική αρχή του τόπου διαμονής του επενδυτή,
μέσα στο επόμενο από την πραγματοποίηση της
επένδυσης έτος. Η προξενική αρχή, μέσα σε έναν (1)
μήνα από την παραλαβή τους, διαβιβάζει αυτά στην
αρμόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου της
περίπτωσης 4, για την πιστοποίηση της
πραγματοποίησης και της διακράτησης της
επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και
διαβιβάζει, μέσα σε έναν (1) μήνα από την
παραλαβή τους, στην προξενική αρχή σχετική
πιστοποίηση προκειμένου να χορηγηθεί η εθνική
θεώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή
τραπεζική κατάθεση.».
6. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική
θεώρηση εισόδου ως επενδυτής της παρούσας
παραγράφου, εφόσον προσκομίσει πρόσφατη
πιστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη
διακράτηση της επένδυσης και τα λοιπά
απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του
άρθρου 136, χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής, άδεια διαμονής,
πενταετούς διάρκειας, η οποία ανανεώνεται για ίσο
χρονικό διάστημα κάθε φορά, εφόσον πιστοποιείται
η διακράτηση της συγκεκριμένης επένδυσης και
πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας.
Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την
έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της
άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που
έχουν πραγματοποιήσει επένδυση της παρούσας

παραγράφου, είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Η άδεια διαμονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται
εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις
χορήγησής της.
Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν
παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας
διαμονής.
7. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών
ως επενδυτών της παρούσας παραγράφου
αναγράφεται «Άδεια διαμονής για επένδυση σε
τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και στο πεδίο
«Παρατηρήσεις» η συγκεκριμένη κατηγορία
επένδυσης της περίπτωσης 1.
8. Οι πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις
διατάξεις του παρούσας παρ. μπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της
οικογένειάς τους, σύμφωνα με την περίπτωση 5 της
παραγράφου Α`.
Στα τέκνα που συμπληρώνουν το 21ο έτος της
ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής
για τρία (3) έτη, όπως ορίζεται στην περίπτωση 5 της
παραγράφου Α.
9. Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα
με την παρούσα παρ. δεν καθιερώνουν δικαίωμα
πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
Άρθρο 11 - Ψηφιακοί νομάδες-Τροποποίηση του
άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Άρθρο 18 ν.4251/2014
Προσωρινή Διαμονή – Απασχόληση με εθνική
Στην παρ. 1 του
άρθρου 18 του ν.4251/2014 θεώρηση εισόδου
προστίθεται περίπτωση ιε΄, ως εξής:
«ιε.
Πολίτες
τρίτων
χωρών 1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη
αυτοαπασχολούμενοι,ελεύθεροι
επαγγελματίες
ή χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο
μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ’ αποστάσεως με τη διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την
χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μέσων με εργοδότες ή ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την
πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες- digital αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των
nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες.
γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις,
i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90)
εφόσον προσκομίσει στην αρμόδια ελληνική προξενική ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς
αρχή, εκτός των γενικών δικαιολογητικών όπως αυτά ή άλλους λόγους.
ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 16 του
άρθρου 136 του παρόντος, τα ακόλουθα:
Κατά παρέκκλιση ομοιόμορφη θεώρηση (βραχείας
α) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία διαμονής - τύπου C) με δικαίωμα εργασίας
δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με χορηγείται στους εποχικά εργαζόμενους που

την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας
εξ’ αποστάσεως και η δέσμευση του ότι δεν θα παρέχει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε
εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,
β) σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής
σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο
οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής
επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση
σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια
που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής
θεώρησης, ή
γ) συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή σε
περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με
υπολειπόμενη διάρκεια που να καλύπτει ο διάστημα
ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που
ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας
με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι
εγκατεστημένοι εκτός ελληνικής επικράτειας, ή
δ) στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην
επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν
στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας
και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση
που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος
σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της
ελληνικής επικράτειας,
ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πλήρη ασφάλιση
ασθενείας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ισχύος της
εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις ελάχιστες
καλύψεις, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος,
στ) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς
πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την
κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια
της διαμονής τους στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνουν το
εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των
επαρκών πόρων καθορίζεται στα 3.500 ευρώ μηνιαίως
και αποδεικνύεται i) από τη σύμβαση εργασίας ή έργου
ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση
εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii) από
τραπεζικό λογαριασμό, στην περίπτωση ιδ΄ του
παρόντος. Στην περίπτωση που οι επαρκείς πόροι
προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης
εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο
ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή
των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της
εργασίας.
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τον / την
σύζυγο ή τον / την σύντροφο και κατά 15% για κάθε
τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να

εισέρχονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις
ενενήντα (90) ημέρες. Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου
χορηγείται κατά περίπτωση σε πολίτες τρίτων
χωρών που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Εποχικά εργαζόμενοι
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, για τον οποίο η αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει
εκδώσει και διαβιβάσει απόφαση έγκρισης
απασχόλησης για εποχική εργασία στην αρμόδια
προξενική αρχή, αυτή δύναται να χορηγεί, εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές γενικές και ειδικές
διατάξεις, κατά περίπτωση:
α) Εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία
μεγίστης διάρκειας ισχύος και διαμονής έξι (6)
μηνών. Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να εισέλθει
εκ νέου με αντίστοιχη θεώρηση μετά την παρέλευση
έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης
θεώρησης εισόδου ή
β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία
μέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους με
δικαίωμα εποχικής εργασίας συνολικής διάρκειας
έξι (6) μηνών κατά τη διάρκεια ισχύος της
θεώρησης, το οποίο συναρτάται με τις
προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας
περιόδους απασχόλησης ή
γ) ομοιόμορφη θεώρηση εισόδου βραχείας
διάρκειας (Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων μέγιστης
ισχύος έξι (6) μηνών με διάρκεια παραμονής
ενενήντα (90) ημέρες για εποχική εργασία,
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΚ)
810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 L 243 της
15.9.2009) και της περίπτωσης ιδ` της παρ. 1 του
άρθρου 1 του Ν. 4251/2014.
Για την εφαρμογή της παρούσης, η σχετική
σύμβαση εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει τα
εκτιμώμενα χρονικά διαστήματα απασχόλησης του
εποχικά εργαζόμενου. Η εν λόγω θεώρηση παρέχει
δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας
αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης
εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα
από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Κατά
τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης ή της θεώρησης

ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 136,
ζ) τέλος εθνικής θεώρησης ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ.
ii. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να
συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα
οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική
θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του
συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην
Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο / η σύντροφος
και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να
παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκήσουν
οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη
χώρα. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται: (α) ο έτερος
των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η
πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης
στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής, (β)
τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή των συντρόφων
κάτω των 18 ετών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων
που έχουν νομίμως υιοθετηθεί με αλλοδαπή δικαστική
απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει
κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο
της στην Ελλάδα και (γ) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών,
άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των
συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει
νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της
συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της
ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν.
iii. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις
της παρ. i) της παρούσας περίπτωσης, δύναται να
χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας και στα μέλη της
οικογένειάς του άδεια διαμονής διετούς διάρκειας,
κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της
ισχύος της εθνικής θεώρησης, με την επιφύλαξη του
άρθρου 6 του παρόντος. Η άδεια αυτή δεν παρέχει
δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής στην
Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την
σύζυγό του και τα μέλη της οικογένειάς του της περ.5
της παραγράφου Α του άρθρου 16, και δύναται να
ανανεώνεται ανά διετία, κάθε φορά, εφόσον συνεχίζουν
να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. i). Η αίτηση
υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
iv. Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της
άδειας διαμονής της περ. iii συνοδεύεται από παράβολο
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ τα μέλη της οικογένειάς
του υποβάλλουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του
παρόντος παράβολο, ως μέλη οικογένειας του πολίτη

βραχείας παραμονής, η αρμόδια προξενική αρχή
αναγράφει
στη
ζώνη
εθνικών
στοιχείων
«Παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης, ότι
αυτή εκδίδεται με σκοπό την εποχική εργασία,
σύμφωνα με το σημείο 12 του Παραρτήματος του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1683/1995 του Συμβουλίου
της 29.5.1995 (EEL 164 της 14.7.1995). Εάν ο αιτών
είχε εισέλθει στο παρελθόν για το σκοπό της
εποχικής εργασίας και προκειμένου να του
χορηγηθεί η κατά περίπτωση ανωτέρω θεώρηση,
εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές εάν αυτός τήρησε
τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θεώρηση
αυτή.
Μετά τη συμπλήρωση της μέγιστης διάρκειας
διαμονής, ο εποχικά εργαζόμενος δεν μπορεί να
επανέλθει στην ελληνική επικράτεια, εάν δεν έχουν
συμπληρωθεί έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της
εποχικής απασχόλησης, σύμφωνα με το πρώτο
εδάφιο της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου. Ο εποχικά εργαζόμενος πολίτης
τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου
απασχόλησης οφείλει να αναχωρήσει αμέσως από
την ελληνική επικράτεια. Αν δεν συμμορφωθεί, δεν
έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα
για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται
στον παρόντα νόμο και για περίοδο έως πέντε (5)
έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν
υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη χώρα.
ii. Εντός της μέγιστης περιόδου, όπως αυτή ορίζεται
στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α` της
παραγράφου 1 του παρόντος και πριν τη λήξη
αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 13 του παρόντος, ο
πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίο έχει χορηγηθεί
θεώρηση εισόδου για το σκοπό της εποχικής
εργασίας και βρίσκεται νομίμως στην ελληνική
επικράτεια, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια
Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για παράταση της διαμονής του εάν:
α) παρατείνεται η σύμβασή του με τον ίδιο
εργοδότη ή συνάπτει νέα σύμβαση με διαφορετικό
εργοδότη,
β) δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης
διάρκειας διαμονής του και
γ) δεν ισχύουν οι λόγοι απόρριψης του άρθρου 24

τρίτης χώρας.
v. Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και
τα μέλη της οικογένειάς του, αναχωρήσουν από την
ελληνική επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής
θεώρησης, τόσο ο συντηρών, όσο και τα μέλη της
οικογένειάς του, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και
να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για τον
σκοπό αυτό.
vi. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν
παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής,
εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως,
εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της παρ. 6 του άρθρου
21.
vii. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πολίτης τρίτης
χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. i. της παρούσας
περίπτωσης και έχουν εισέλθει στην ελληνική
επικράτεια, είτε με ομοιόμορφη θεώρηση, είτε με
καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, έχουν τη δυνατότητα
εντός της περιόδου ισχύος αυτής, να υποβάλουν στην
υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής
της παρ. iii της παρούσας περίπτωσης. Στην περίπτωση
αυτή και με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του παρόντος,
εκτός των δικαιολογητικών της παρ. ii του παρόντος
άρθρου, οι αιτούντες υποβάλλουν και μισθωτήριο
κατοικίας ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην ελληνική
επικράτεια.»

του παρόντος Κώδικα κατά περίπτωση.
iii. Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης απορρίπτει την αίτηση για παράταση της
διαμονής πολίτη τρίτης χώρας με σκοπό την εποχική
εργασία, εάν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια
διαμονής, όπως ορίζεται στις διατάξεις του
παρόντος ή ο εποχικά εργαζόμενος έχει υποβάλει
αίτηση διεθνούς προστασίας δυνάμει του Π.δ.
141/2013 (Α` 226).
iv. Η παράταση της διαμονής για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, εφόσον εγκρίνεται, χορηγείται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5
του Ν. 4251/2014. Παράταση της διαμονής, σε
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
χορηγείται άπαξ.
ν. Στους εποχικά εργαζόμενους χορηγούνται
παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα και
την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3232/2004 (Α` 48), όπως ισχύει.
vi. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, του πολίτη τρίτης
χώρας μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του
Γενικού Γραμματέα της κατά τόπον αρμόδιας
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
δειγματοληπτικά
υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας υγείας, ο
οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες
διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των
εργαζομένων.»
β. Αλιεργάτες
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η
είσοδος για εργασία αλιεργάτη η αρμόδια προξενική
αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών
διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη
θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία.
ii. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη
με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει
από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έντεκα μήνες και παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για
την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον
συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση
του οποίου χορηγήθηκε.

iii. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μπορεί να
επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού
Γραμματέα
της
κατά
τόπο
αρμόδιας
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
δειγματοληπτικά,
υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας υγείας, ο
οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες
διαδικασίες και δεν συνεπάγεται δαπάνες των
εργαζομένων.
iv. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει
άμεσα να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια
μετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης ή
εάν λυθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση
εργασίας. Εάν δεν συμμορφωθεί, δεν έχει τη
δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για
κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον
παρόντα Κώδικα και για περίοδο έως πέντε έτη από
την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος
να αναχωρήσει από τη χώρα.
ν. Για όσους υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς
συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία
έχει κυρωθεί με το ν. 1453/1984 (Α 88), αν λυθεί, με
οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας, κατά το
διάστημα ισχύος της θεώρησης εισόδου,
επιτρέπεται η σύναψη νέας σύμβασης εργασίας με
άλλον εργοδότη για το υπόλοιπο διάστημα έως τη
λήξη της θεώρησης εισόδου. Εάν δεν συναφθεί νέα
σύμβαση
εργασίας,
η
θεώρηση
εισόδου
εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα τριών μηνών
και πάντως, εφόσον το εναπομείναν χρονικό
διάστημα είναι μικρότερο των τριών μηνών, έως τη
λήξη της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα
ανωτέρω και συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας με
άλλον εργοδότη, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να
καταβάλει στον Ο.Γ.Α. το σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την
ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο,
κατά την οποία θα απασχολήσει τον Αιγύπτιο
αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες ασφαλιστικές
εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα
επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη.
vi. Στους αλιεργάτες πολίτες τρίτων χωρών
χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδο τους
στη χώρα και την έναρξη της απασχόλησης τους.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου

εδαφίου του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α 48),
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου
52 του ν. 3518/2006 (Α 272).
γ. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, εφόσον
προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή:
i) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο
σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
ii) Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των
οποίων βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της
χώρας προέλευσης για την επίσημη καταχώριση του
συγκροτήματος.
Η θεώρηση εισόδου είναι ισόχρονη με τη διάρκεια
των παραστάσεων ή εκδηλώσεων, δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ένα έτος και παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για
την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας,
λαμβανομένης υπόψη της ενιαίας δομής του
καλλιτεχνικού συγκροτήματος.
δ.
Εργαζόμενοι
νόμιμα
σε
επιχείρηση
εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι
οποίοι μετακινούνται στην Ελλάδα για παροχή
συγκεκριμένης υπηρεσίας, στο πλαίσιο σχετικής
συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω
επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου, ο οποίος
ασκεί τις δραστηριότητες του στην Ελλάδα, εφόσον
προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή:
i) Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία
θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας
και επικοινωνίας της, από την οποία μετακινείται ο
πολίτης τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και
μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει
συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο
αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και
προκύπτουν ο σκοπός της μετακίνησης του, το
προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του
πολίτη τρίτης χώρας και η ανάληψη από την
επιχείρηση που απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας
στο κράτος - μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων
διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
επιστροφής του.

ii) Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας ή
Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου
ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη με
το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της
αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την
επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά
το ένα έτος.
ε. Εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό σε επιχείρηση, η οποία είναι
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και για την οποία
προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών,
στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ της
ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί
τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα, εφόσον η
επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο πολίτης
τρίτης χώρας, έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας,
με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων
υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην
εγκατάσταση,
δοκιμαστική
λειτουργία
και
συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, εφόσον
προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή:
i) Βεβαίωση της επιχείρησης, στην οποία θα
αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και
επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του
εργαζομένου, συνοδευόμενη από αποδεικτικά
στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε
αυτή.
ii) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης
προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής
υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη
της υπηρεσίας. Στη σύμβαση αυτή θα πρέπει να
προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών
που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση,
δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των
προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα
παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα
των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η
ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής
τους.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη με
το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της

αναληφθείσας και μόνο συμβατικής υποχρέωσης
από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει,
συνολικά, τους έξι μήνες.
στ. Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού
(Tour Leaders), που εισέρχονται στη χώρα για το
συγκεκριμένο σκοπό, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
προσκομίσουν:
ί) Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή
Υπηρεσία Τουρισμού, όπου εδρεύει το ελληνικό
τουριστικό γραφείο στην οποία θα αναφέρεται ότι
εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού
Οργανωμένων Ομάδων Τουριστών.
ii) Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου
ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός εργάζεται και
αμείβεται από αυτό.
iii) Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού
γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό
τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα
προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί
εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των
αφικνούμενων, μέσω αλλοδαπού τουριστικού
γραφείου, ομάδων τουριστών για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ
(8) μήνες.
iv) Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων
νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης
και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Σε
περίπτωση που υπάρχει με τη χώρα του διακρατική
συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό
ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας
του ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικό
ασφαλιστικό της σύστημα σε διαφορετική
περίπτωση θα προσκομίσει εγγύηση του κράτους
προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό
κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο
ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας κάλυψης των
ανωτέρω κινδύνων για την απασχόληση του ως
Αρχηγού οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού στην
Ελλάδα.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία
μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.

ζ. Αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο
προσωπικό που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη
χώρα για προετοιμασία εν όψει συμμετοχής τους σε
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν:
i) Eγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου
αθλήματος για την είσοδο τους στην Ελλάδα με
σκοπό την προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.
ii) Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 6 του
άρθρου 137, διαθέτει οικονομικούς πόρους,
νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών
διαβίωσης του στην Ελλάδα χωρίς να παρέχει
εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα πέραν της αθλητικής
προετοιμασίας.
Η θεώρηση εισόδου για το συγκεκριμένο σκοπό δεν
μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι μήνες.
η. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα με
σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των
σπουδών τους, έναντι αποζημίωσης, που επιτρέπει
τη διαμονή για εργασιακούς λόγους, για διάστημα
που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται εφόσον
έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα για πρακτική
άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους σε
συγκεκριμένη επιχείρηση και για ορισμένο χρονικό
διάστημα, δια μέσου φορέα ανταλλαγών. Ως φορείς
ανταλλαγών, θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της χώρας μας που έχουν συνάψει
διμερείς συμφωνίες αναλόγου περιεχομένου με
αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής και σε
περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, διεθνείς
φορείς ανταλλαγών φοιτητών.
Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα,
κάθε φορά, στη νομοθεσία που ρυθμίζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών
και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών
Τουριστικής
Εκπαίδευσης
και
φοιτητών
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

θ. Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων,
σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ
Ελλάδος και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa),
όπως αυτό κυρώθηκε με τον ν. 4353/2015 (Α`173),
με κύρια πρόθεση την επίσκεψη στην Ελλάδα για
διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12)
μηνών.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους
ενδιαφερόμενους
που
πληρούν
τις
εξής
προϋποθέσεις:
αα) έχουν συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά δεν
έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος
της ηλικίας τους,
ββ) δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα,
γγ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και
εισιτηρίου για την πραγματοποίηση του ταξιδιού
τους ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αγορά
αυτού,
δδ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης,
εε) δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε
πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work
and Holiday) ή για Διακοπές με Εργασία (Working
Holiday) της Ελλάδας,
στστ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς
τουλάχιστον
δύο
(2)
έτη
προπτυχιακών
πανεπιστημιακών σπουδών,
ζζ) υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο
Υπουργείο της Αυστραλίας, στην οποία να
δηλώνεται ότι η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει
συναινέσει ως προς την παραμονή τους στην
Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για
την Κινητικότητα των Νέων.
Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει εργασία και
δικαίωμα σπουδών ή εκπαίδευσης, σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 2 του
Μνημονίου Κατανόησης και δεν μπορεί να

υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη
της θεώρησης, ο πολίτης Αυστραλίας οφείλει να
εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς
άλλες διατυπώσεις.
ι. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που
εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών
δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο,
κατόπιν εισήγησης αρμόδιου δημόσιου φορέα.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει
εργασία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.».
ια) Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει
το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει δεκτοί
για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή
φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα, με στόχο την εκμάθηση της
ελληνικής γλώσσας.
i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον
ενδιαφερόμενο, εφόσον πληρούνται οι εξής ειδικές
προϋποθέσεις:
α)
προσκομίσει
βεβαίωση
του
φορέα
πραγματοποίησης του προγράμματος, ότι ο
ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα
που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως
φοίτηση, στην οποία θα αναφέρεται και η ακριβής
διάρκεια του προγράμματος φοίτησης,
β) διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των
εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της
διαμονής και φοίτησής του στη χώρα, χωρίς να
επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.
Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα
εξακόσια πενήντα (650) ευρώ μηνιαίως και
αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων,
τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία. Το ύψος των
επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 του
άρθρου 136 του ν. 4251/2014,
γ) καταβάλλει παράβολο ύψους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
ii. Η εθνική θεώρηση εισόδου ισόχρονης διάρκειας,
με το διάστημα φοίτησης στο πρόγραμμα

εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, και σε κάθε
περίπτωση έως ένα (1) έτος, δεν παρέχει πρόσβαση
σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ενώ μετά τη λήξη
του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας,
και πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου, ο
πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να αναχωρήσει από τη
χώρα.
iii. Σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, για διάστημα
μεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας
εθνικής θεώρησης εισόδου, είναι δυνατή η
χορήγηση άδειας διαμονής, διάρκειας έως ένα (1)
έτος κάθε φορά, και έως τρία (3) έτη κατ` ανώτατο
όριο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης
χώρας, πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου
στη χώρα, προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής
του, αίτηση, συνοδευόμενη από τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου και
εθνικής θεώρησης εισόδου που έλαβε σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος.
β) Βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του εν
λόγω προγράμματος από την οποία προκύπτει τόσο
η επιτυχής παρακολούθηση του αρχικού
προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας,
στο οποίο είχε γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας,
όσο και το χρονικό διάστημα συνέχισης αυτού.
γ) Αποδεικτικά στοιχεία διάθεσης επαρκών πόρων
για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη
διάρκεια της διαμονής και φοίτησής του στη χώρα,
χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στο εθνικό
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ανάλογα με τα
στοιχεία που απαιτούνται και για τη χορήγηση της
εθνικής θεώρησης εισόδου.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πλήρη
ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων
που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.
ε) Παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.
4251/2014, όπως ισχύει και τέλος εκτύπωσης
αυτοτελούς εγγράφου, αξίας ύψους δέκα έξι (16)
ευρώ.

Η εν λόγω άδεια διαμονής, δεν παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ούτε
δυνατότητα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή
προνοιακό σύστημα της χώρας. Δεν επιτρέπεται
αλλαγή σκοπού της παρούσας άδειας διαμονής και
ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά το πέρας του
προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας,
οφείλει να αναχωρήσει από τη χώρα. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας
του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται
να συμπεριλαμβάνονται και άλλες γλώσσες πλην της
ελληνικής στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου
για αυτοτελή φοίτηση σε διδασκαλείο ή συναφή
φορέα που ανήκει σε ελληνικό ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Μετά τη λήξη της θεώρησης ο πολίτης τρίτης χώρας
οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό
έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
ιβ. Αμερικανοί πολίτες που εισέρχονται στην
Ελλάδα ως υπότροφοι στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της
από 23.4.1948 Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής
Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), η οποία κυρώθηκε
με τον ν. 3152/1955 (Α` 64) και της από 22.4.1980
Σύμβασης Ελλάδος - Η.Π.Α., η οποία κυρώθηκε με
τον ν. 1982/1991 (Α` 188).
Η εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονης διάρκειας με
την χορηγούμενη υποτροφία, και σε κάθε
περίπτωση διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες,
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
παραβόλου και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο,
εφόσον προσκομίσει βεβαίωση υποτροφίας του
Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος
(Ίδρυμα Fulbright), από την οποία προκύπτουν η
διάρκεια και ο σκοπός της διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου
και διαμονής του στη χώρα, η κάλυψη πλήρους
ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και
η κάλυψη εξόδων τυχόν επαναπατρισμού του.
Οι ανωτέρω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται από
τα μέλη της οικογενείας τους, κατά την έννοια της
περίπτωσης λγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

όπως ισχύει, στα οποία χορηγείται ομοίως εθνική
θεώρηση εισόδου, ισόχρονη της θεώρησης των
συντηρούντων και με την ένδειξη «Μέλη
οικογένειας υποτρόφου Ιδρύματος Fulbright»,
εφόσον προσκομίσουν:
α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, επίσημα
επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να
προκύπτει η συγγενική σχέση.
β) Αποδεικτικά στοιχεία, περί κάλυψης των εξόδων
ταξιδιού και διαμονής τους στη χώρα, κάλυψης
πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης,
καθώς και κάλυψης των εξόδων τυχόν
επαναπατρισμού τους.
Σε περίπτωση παράτασης της χορηγούμενης
υποτροφίας, για διάστημα μεγαλύτερο της
διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής
θεώρησης εισόδου, δύναται να χορηγηθεί στον
ανωτέρω πολίτη και στα μέλη της οικογένειάς του
άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 19, εφόσον υποβληθεί
αίτηση πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης. Η άδεια
διαμονής είναι ισόχρονη με την προβλεπόμενη
παράταση
της
χορηγούμενης
υποτροφίας,
προσαυξημένη κατά ένα μήνα.
ιγ) φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης
αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά
προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90
του ν. 4692/2020 (Α` 111), για χρονική περίοδο έως
επτά (7) μήνες.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους
ενδιαφερομένους εφόσον έχουν συμπληρώσει, κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το δέκατο όγδοο
έτος της ηλικίας τους, δεν συνοδεύονται από
εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους και
προσκομίσουν στην αρμόδια ελληνική διπλωματική
ή έμμισθη προξενική αρχή τα εξής:
α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται
στην υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/2014
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β` 1820),
β) βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση ότι έχουν γίνει
δεκτοί προς εγγραφή από το οικείο εκπαιδευτικό

ίδρυμα,
γ)
αποδεικτικά
στοιχεία
καταβολής
των
προβλεπόμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό
ίδρυμα,
δ) παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς
πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους,
όπως αυτοί καθορίζονται στην υπ` αρ. οικ.
41712/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β` 2285), κατ` αναλογία
των επαρκών πόρων που απαιτούνται για τη
χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών.
Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα,
ως κάτοχοι της εθνικής θεώρησης, δεν επιτρέπεται
να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκήσουν
οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα,
(ιδ) εργαζομένους σε επιχείρηση, η οποία είναι
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε κράτος - μέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., που συμμετέχουν σε
προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία
παρέχουν κατ` αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει
συμφωνιών
πιστοποίησης
(validation)
και
δικαιόχρησης
(franchising)
με
ανώτατα
εκπαιδευτικά
ιδρύματα
της
αλλοδαπής,
αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα
όπου εδρεύουν, για χρονική περίοδο έως δώδεκα
(12) μήνες.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους
ενδιαφερομένους, εφόσον προσκομίσουν στην
αρμόδια ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική
αρχή:
α) τα γενικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην
υπό στοιχεία Φ.3497.3/ΑΠ 24245/2014 απόφαση
του Υπουργού Εξωτερικών (Β` 1820),
β) αντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ίδρυσης ή λειτουργίας του
Κολλεγίου,
γ) βεβαίωση του Κολλεγίου από την οποία
προκύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η

προβλεπόμενη διάρκεια αυτού, η ημερομηνία
έναρξής του και το ύψος των διδάκτρων,
δ) βεβαίωση εγγραφής από το Κολλέγιο ή
βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή
και βεβαίωση και ότι το πρόγραμμα απαιτεί
κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση,
ε) άδεια της εταιρείας, στην οποία απασχολείται ο
υποψήφιος σπουδαστής για τη συμμετοχή του στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών,
στ) παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ζ) κυρωμένο αντίγραφο εξοφλητικής απόδειξης του
συνολικού ύψους των διδάκτρων,
η) αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας,
στην οποία διδάσκεται το πρόγραμμα σπουδών,
επιπέδου Β1,
θ) συμφωνία πιστοποίησης και δικαιόχρησης με
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένα από τη χώρα όπου εδρεύουν,
ι) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν επαρκείς
πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους
κατά τη διάρκεια διαμονής και φοίτησης στη χώρα,
χωρίς να επιβαρύνεται το εθνικό σύστημα
κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων
καθορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ
μηνιαίως και αποδεικνύεται από λογαριασμό
καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα ή/και υποτροφία.
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για τη
σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των
επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την
κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου
136.
Οι ανωτέρω σπουδαστές μπορούν να συνοδεύονται
από τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως ορίζονται
στην περ. λγ` της παρ. 1 του άρθρου 1. Κατά τη
διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν
επιτρέπεται ούτε ο σπουδαστής ούτε η σύζυγός του
να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκήσουν
οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα.
Άρθρο 12 Ειδικότερα ζητήματα αδειών διαμονής Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4251/2014
Άρθρο 20
Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής

Η περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4251/2014
(Α’80), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα
με άδεια διαμονής στη χώρα μας και λαμβάνουν
σύνταξη από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα,
ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να ανανεώσουν την άδειά
τους, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, χωρίς την
συνδρομή της προϋπόθεσης των επαρκών πόρων των
παρ. 1 και 2.»

Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση
εισόδου για έναν από τους λόγους του παρόντος
άρθρου, χορηγείται αντίστοιχη άδεια διαμονής.
Α. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα.
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια
διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας, εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε
επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την
κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Η άδεια διαμονής
έχει διάρκεια δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται
ανά διετία. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
2. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με
κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την
παράγραφο 7 του άρθρου 136.
3. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να
συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους,
στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους,
ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με
την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η
προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης πρέπει
να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της
οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.
4. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν
παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής,
εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες
ετησίως, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της
παραγράφου 6 του άρθρου 21.
5. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν
νόμιμα με άδεια διαμονής στη χώρα μας και
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από Ελληνικό Δημόσιο
ασφαλιστικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν
να ανανεώσουν την άδειά τους, ως οικονομικά
ανεξάρτητα άτομα, χωρίς την συνδρομή της
προϋπόθεσης
των
επαρκών
πόρων
των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.
Β. Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή.
1.
Με
απόφαση
του
Συντονιστή
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια
διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα
ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:

α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε
θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα,
ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν
επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή,
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Επί εξ αδιαιρέτου
συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ`
ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση 2,
δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι
συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη
περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον
εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας
τουλάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση
2.
γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου
με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.,
του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει
εξ ολοκλήρου.
δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου
τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α`
180) ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης
τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 1652/1986 (Α` 167), όπως ισχύει.
ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ
αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία
γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής
αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ,
και είναι ενήλικος.
2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό
μίσθωμα
των
μισθώσεων
ξενοδοχειακών
καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του
παρόντος άρθρου, όπως προκύπτει από τις
συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης και, σε
περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής
πιστούμενου τιμήματος, από τις αντίστοιχες νόμιμα
μεταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις
εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις
συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και
πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την
υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της
μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.
Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται
στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε

λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που
τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην
Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό
24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α` 84), ή μέσω
POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με
χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του
δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν.
4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα.
Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να
πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β`
βαθμού του αγοραστή.
Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις
καταβολές που έχουν λάβει χώρα με τους ως άνω
τρόπους πληρωμής από 1.1.2017 μέχρι σήμερα. Όλα
τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής,
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων
ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου
πληρωτή, του αριθμού λογαριασμών πληρωμών του
πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσημου
αριθμού προσωπικού εγγράφου του, του
αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της
ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του
τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών
πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του
δικαιούχου, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του
αγοραστή για τη συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με
τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να
υποβάλλονται
υπευθύνως
από
τους
συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το
συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται
σε αυτό.
Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την κατάθεση της
αίτησης για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας
διαμονής επενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του
συμβολαιογράφου
που
συνέταξε
τις
συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις
συμβάσεις μίσθωσης της περίπτωσης 2 της
παραγράφου Β του παρόντος άρθρου, με την οποία
βεβαιώνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων
μερών, τα στοιχεία του ακινήτου, ο τρόπος
καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος ή
μισθώματος και όλα τα ειδικότερα στοιχεία
διενέργειας της πληρωμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας, η ύπαρξη τυχόν διαλυτικής
αίρεσης καθώς και εάν το συγκεκριμένο ακίνητο

έχει χρησιμοποιηθεί από τον πωλητή για την έκδοση
μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης
και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ο
τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και
Ασύλου, το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας
μπορεί να αναπροσαρμόζεται, καθώς και να
καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας,
με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες
δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος
της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαμβάνοντας
υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η
τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς
και οι εμπορικές ή αντικειμενικές αξίες των
ευρισκόμενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να
ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Άρθρο 13 - Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που Άρθρο 25
εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4251/2014- Διαδικαστικές εγγυήσεις
Αντικατάσταση παρ.2 άρθρου25 ν.4251/2014
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.4251/2014 (Α΄80)
τροποποιείται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου,
προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται,
εφόσον υποβληθεί μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου
που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση
της απόφασης. Οι αιτήσεις θεραπείας συνοδεύονται
από παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η υπηρεσία,
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση θεραπείας,
αποφαίνεται επ’ αυτής εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή
της.»
Άρθρο 14 - Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του
καθεστώτος του πρόσφυγα-Τροποποίηση άρθρου 14
ν.4636/2019

2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται
κατ εφαρμογή του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται,
εφόσον υποβληθεί μετά την παρέλευση εύλογου
χρόνου που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
επίδοση της απόφασης, εκτός εάν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας. Οι αιτήσεις θεραπείας
συνοδεύονται από παράβολο ύψους πενήντα (50)
ευρώ.

Άρθρο 14 ν.4636/2019
(Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης
Στο άρθρο 14 του ν.4636/2019 (Α’169) προστίθεται νέα ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα
παρ.4Α και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14 (Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του
καθεστώτος του πρόσφυγα
1. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακαλείται ή δεν
ανανεώνεται από την αποφαινόμενη αρχή, εφόσον το
πρόσωπο αυτό παύσει να είναι πρόσφυγας σύμφωνα με
το άρθρο 11.
2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρόσφυγα να
αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκομίζει
κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεση του,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, η
αποφαινόμενη αρχή καταδεικνύει σε εξατομικευμένη
βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παύσει να είναι
πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ πρόσφυγας.
3. Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να
ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα αν, μετά τη
χορήγησή του, θεμελιώσει ότι:
α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί
ή αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα σύμφωνα με
το άρθρο 12,
β) η εκ μέρους του ενδιαφερομένου παραποίηση ή
παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για
τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.
4. Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί, ή αρνείται να
ανανεώσει το καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα
όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά
κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
β) το πρόσωπο αυτό, συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία
της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη
διάπραξη
ιδιαίτερα
σοβαρού
εγκλήματος,
συμπεριλαμβανομένων και των αδικημάτων που
αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του
άρθρου 17.
4Α. Στις περιπτώσεις της παρ. 4, η αποφαινόμενη αρχή
δεν χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα όταν ακόμα δεν έχει
ληφθεί τέτοια απόφαση.
5. Τα πρόσωπα στα οποία έχει εφαρμογή η παρ. 4,
απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που προβλέπονται ή
είναι ανάλογα εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 3,
4, 16, 22, 31, 32 και 33 της Σύμβασης της Γενεύης,
εφόσον βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.»

1. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακαλείται ή δεν
ανανεώνεται από την αποφαινόμενη αρχή, εφόσον
το πρόσωπο αυτό παύσει να είναι πρόσφυγας
σύμφωνα με το άρθρο 11.
2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του
πρόσφυγα να αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο
και να προσκομίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο
έχει στη διάθεση του, σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 1, η αποφαινόμενη αρχή καταδεικνύει
σε εξατομικευμένη βάση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει
παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ
πρόσφυγας.
3. Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να
ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα αν, μετά τη
χορήγησή του, θεμελιώσει ότι:
α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε
αποκλεισθεί ή αποκλείεται από το καθεστώς
πρόσφυγα σύμφωνα με το άρθρο 12,
β) η εκ μέρους του ενδιαφερομένου παραποίηση ή
παράλειψη γεγονότων, συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική
για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.
4. Η αποφαινόμενη αρχή ανακαλεί, ή αρνείται να
ανανεώσει το καθεστώς που χορηγήθηκε σε
πρόσφυγα όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό
συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της
χώρας,
β) το πρόσωπο αυτό, συνιστά κίνδυνο για την
κοινωνία της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης
του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήματος,
συμπεριλαμβανομένων και των αδικημάτων που
αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1
του άρθρου 17.
5. Τα πρόσωπα στα οποία έχει εφαρμογή η
παράγραφος 4, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων
που προβλέπονται ή είναι ανάλογα εκείνων που
προβλέπονται στα άρθρα 3, 4, 16, 22, 31, 32 και 33
της Σύμβασης της Γενεύης, εφόσον βρίσκονται στην
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 15 - Ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής
σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε μέλη Άρθρο 24 ν.4636/2019
οικογένειάς του -Αντικατάσταση παρ.1 και 4 άρθρου 24 (Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
ν.4636/2019
Άδειες διαμονής
Στην Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4636/2019 (Α΄169)
διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και προστίθενται τέσσερα
εδάφια, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του ιδίου άρθρου
τροποποιείται με την προσθήκη των συμβιούντων και το
άρθρο 24 διαμορφώνεται ως εξής:
«(Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Άδειες διαμονής
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος
αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας χορηγείται από την
αρμόδια αρχή παραλαβής, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 21, άδεια διαμονής τριετούς
διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται με απόφαση του
Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή παραλαβής, το
αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τη
λήξη της. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή ο οποίος
αναγνωρίζεται ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας,
χορηγείται από την αρμόδια αρχή παραλαβής, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21, άδεια
διαμονής ενός (1) έτους. Η άδεια ανανεώνεται για δύο
(2) ακόμα έτη, κατόπιν επανεξέτασης, με απόφαση του
Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή παραλαβής, το
αργότερο τριάντα ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη
της. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαμονής
ανατρέχει στον χρόνο λήξης της αρχικής άδειας. Η
εκπρόθεσμη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης
ανανέωσης δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε
απόρριψή της. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται
πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Το αρμόδιο όργανο για την
επιβολή και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου
καθορίζονται με ΚΥΑ των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου και Οικονομικών.
2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 άδειες διαμονής
δεν χορηγούνται ή δεν ανανεώνονται με απόφαση του
Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου,
όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή
εθνικής ασφάλειας.
3. Στην περίπτωση του άρθρου 23 παράγραφος 2, στα
μέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς

1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος
αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας χορηγείται από την
αρμόδια αρχή παραλαβής, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 21, άδεια διαμονής
τριετούς διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται με
απόφαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην
αρμόδια αρχή παραλαβής, το αργότερο τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της. Η
εκπρόθεσμη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης
ανανέωσης δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε
απόρριψή της. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή,
ο οποίος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος επικουρικής
προστασίας χορηγείται από την αρμόδια αρχή
παραλαβής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3
του άρθρου 21, άδεια διαμονής ενός (1) έτους. Η
άδεια ανανεώνεται για δύο (2) ακόμα έτη, κατόπιν
επανεξέτασης, με απόφαση του Προϊσταμένου του
Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου μετά από αίτηση
του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στην
αρμόδια αρχή παραλαβής, το αργότερο τριάντα
ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της.

4. Σε μέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, η οποία δημιουργείται μετά την είσοδό
του στη χώρα και εντός της, χορηγείται άδεια
διαμονής σύμφωνα με την παράγραφο 3, μετά από
αίτηση του δικαιούχου και την προσκόμιση, για τους
συζύγους, της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γάμου
με κάτοχο άδειας διαμονής σε ισχύ και για τα τέκνα
δικαιούχου, ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πράξης
αναγνώρισης τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν
αυτό δεν είναι συμβατό με άλλο καθεστώς που τα
μέλη της οικογένειας ήδη απολαμβάνουν.

προστασίας χορηγούνται άδειες διαμονής για όσο χρόνο
ισχύει η άδεια διαμονής του δικαιούχου, εφόσον
διατηρούν την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας του
δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που
δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποκτήσει τέκνο στο
πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη
χώρα, στο τέκνο αυτό χορηγείται άδεια διαμονής,
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετά από αίτηση
του δικαιούχου, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από
τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
4. Σε μέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, η οποία δημιουργείται μετά την είσοδό του
στη χώρα και εντός της, χορηγείται άδεια διαμονής
σύμφωνα με την παράγραφο 3, μετά από αίτηση του
δικαιούχου και την προσκόμιση, για τους συζύγους ή
συμβιούντες, αντιστοίχως της σχετικής ληξιαρχικής
πράξης γάμου ή του συναφθέντος συμφώνου
συμβίωσης (ν. 4356/2015) μετά της ληξιαρχικής πράξης
καταχώρησής του, με κάτοχο άδειας διαμονής σε ισχύ
και για τα τέκνα δικαιούχου, ληξιαρχικής πράξης
γέννησης ή πράξης αναγνώρισης τέκνου. Η άδεια δεν
χορηγείται αν αυτό δεν είναι συμβατό με άλλο καθεστώς
που τα μέλη της οικογένειας ήδη απολαμβάνουν.
5. Η ως άνω άδεια διαμονής, η οποία αποδεικνύει την
ταυτοπροσωπία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.»
Άρθρο 16 - Ρύθμιση ζητημάτων ταξιδιωτικών Άρθρο 25 ν.4636/2019
εγγράφων -Αντικατάσταση παρ.1 και 4 άρθρου 25 (Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
ν.4636/2019
Ταξιδιωτικά έγγραφα
1. Στο δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα, ύστερα
Οι παρ. 1 και 4 του άρθρου 25 του ν.4636/2019 (Α’ 169) από αίτησή του, που υποβάλλεται στην αρμόδια
τροποποιούνται και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως αρχή παραλαβής ή/και εξέτασης, χορηγείται
εξής:
ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage), ανεξάρτητα
« Άρθρο 25
από τη χώρα στην οποία έχει αναγνωρισθεί ως
(Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
πρόσφυγας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που
Ταξιδιωτικά έγγραφα
εμπεριέχεται στο Παράρτημα της Σύμβασης της
1. Στον δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα χορηγείται Γενεύης, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει στο
εξωτερικό, εκτός αν στο πρόσωπό του συντρέχουν
κατόπιν αίτησής του ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de
επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας
voyage), σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμπεριέχεται τάξης ή εκκρεμεί σε βάρος του η διαδικασία
εφαρμογής
ρήτρας
παύσης,
αποκλεισμού,
στο Παράρτημα της Σύμβασης της Γενεύης, ώστε να
ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος
μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός αν στο καθεστώτος.
2. Το ως άνω ταξιδιωτικό έγγραφο εκτυπώνεται από
πρόσωπό του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής
τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης ή εκκρεμεί σε βάρος του η Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία έκδοσης,
ανανέωσης και αντικατάστασης, τα απαιτούμενα
διαδικασία εφαρμογής ρήτρας παύσης, αποκλεισμού,
δικαιολογητικά, ο τύπος, το περιεχόμενο ενδείξεων,

ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος.
2.Το ως άνω ταξιδιωτικό έγγραφο εκτυπώνεται από τη
Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας. Η διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης και
αντικατάστασης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο
τύπος, το περιεχόμενο ενδείξεων, η διάρκεια ισχύος, του
ως άνω ταξιδιωτικού εγγράφου καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του ν.
3103/2003 (Α` 23).
3.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και
στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εφόσον
αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο,
εκτός

αν

συντρέχουν

επιτακτικοί

λόγοι

εθνικής

η διάρκεια ισχύος, του ως άνω ταξιδιωτικού
εγγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 3 του 3103/2003(Α` 23).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται και στους δικαιούχους επικουρικής
προστασίας, εφόσον αυτοί αδυνατούν να
εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δημόσιας
τάξης.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και στους αιτούντες διεθνή προστασία, εφόσον
αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό
διαβατήριο και υφίστανται αποδεδειγμένα σοβαροί
λόγοι υγείας που απαιτούν τη μετάβασή τους στο
εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
5. Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη ταξιδιωτικών
εγγράφων σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις
λαμβάνεται
από
τον
Προϊστάμενο
των
Περιφερειακών
Γραφείων
Ασύλου.

ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
4.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στους αιτούντες
διεθνή προστασία, εφόσον υφίστανται αποδεδειγμένα
σοβαροί λόγοι υγείας που απαιτούν τη μετάβασή τους
στο εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.
5.Η απόφαση για τη χορήγηση ή μη ταξιδιωτικών
εγγράφων σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις λαμβάνεται
από τον Προϊστάμενο των Περιφερειακών Γραφείων
Ασύλου.»

Άρθρο 17 - Ρυθμίσεις για τον Προσωρινό Αριθμό Άρθρο 55 ν.4636/2019
Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Άρθρα 17 και 19 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)-Αντικατάσταση παρ.2 άρθρου 55 Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής
ν.4636/2019
και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνική ασφάλιση, αποδίδεται στους

2. Για τις ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά
εργασίας και στην κοινωνική ασφάλιση, αποδίδεται
στους αιτούντες διεθνή προστασία, Προσωρινός
Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης

αιτούντες διεθνή προστασία, Προσωρινός Αριθμός
Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται ταυτόχρονα με
τον αριθμό που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία, που εκδίδεται από την
Υπηρεσία Ασύλου, αντιστοιχείται με αυτόν και
παραμένει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια εξέτασης της
αίτησης διεθνούς προστασίας. Ο κάτοχος του
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας βάσει
των προβλεπόμενων στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016
(Α’ 21). Σε περίπτωση απόρριψης της αιτήσεως διεθνούς
προστασίας για οποιονδήποτε από τους λόγους που
αναφέρονται στον παρόντα νόμο και η οποία δεν έχει
ανασταλτικό
χαρακτήρα,
ο
Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
απενεργοποιείται αυτόματα και ο δικαιούχος παύει να
έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. Κατ΄ εξαίρεση,
όταν η απορριπτική απόφαση της αιτήσεως διεθνούς
προστασίας
αφορά
ασυνόδευτο
ανήλικο,
ο
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραμένει ενεργός έως την εκτέλεση της
απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωση του
ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οποίος εξακολουθεί να έχει
πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης δύναται να ορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται
ταυτόχρονα με τον αριθμό που αναγράφεται στο
ειδικό δελτίο αιτήσαντος ασύλου, που εκδίδεται
από την Υπηρεσία Ασύλου, αντιστοιχείται με αυτόν
και παραμένει ενεργός καθ` όλη τη διάρκεια
εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο κάτοχος του
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 33 του ν.
4368/2016 (Α` 21). Σε περίπτωση απόρριψης της
αιτήσεως ασύλου για οποιονδήποτε από τους
λόγους που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και η
οποία δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ο
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόματα και ο
δικαιούχος παύει να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω
υπηρεσίες. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας ορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας
του Πολίτη, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 18 - Ρυθμίσεις σχετικά με την παραμονή των Άρθρο 68
ν.4636/2019 (Άρθρο 9 Οδηγίας
αιτούντων διεθνή προστασία-Τροποποίηση άρθρων 68 2013/32/ΕΕ)
και 104 ν.4636/2019
Δικαίωμα παραμονής αιτούντων - Εξαιρέσεις
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4636/2019 (Α’ 169)
διαγράφονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και το
άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 68
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Δικαίωμα παραμονής αιτούντων - Εξαιρέσεις
1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραμένουν στη χώρα
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της
αίτησης διεθνούς προστασίας στον πρώτο βαθμό και
απαγορεύεται η απομάκρυνσή τους με οποιονδήποτε
τρόπο.
2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις:
α) υποβολής μεταγενέστερης αίτησης σύμφωνα με το
άρθρο 89 του παρόντος,
β) όπου οι αρμόδιες Αρχές είτε παραδίδουν τον
αιτούντα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής

3. Το δικαίωμα παραμονής του αιτούντος στη χώρα,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν θεμελιώνει
δικαίωμα για χορήγηση άδειας διαμονής. Όπου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
παύει η ισχύς του δικαιώματος παραμονής του
αιτούντος, η αποφαινόμενη Αρχή εξετάζει τη
συνδρομή των όρων της αρχής της μη
επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων
και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που
κυρώθηκε με τον ν. 1782/1988 (Α` 116), στο άρθρο
7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα που κυρώθηκε με τον ν.
2462/1997 (Α` 25), στα άρθρα 31 και 33 της
Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των
Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε με το ν.δ.

Ένωσης βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3251/2004 (Α` 127), είτε
εκδίδουν αυτόν σε τρίτη χώρα, με την εξαίρεση της
χώρας καταγωγής του αιτούντος, ή σε διεθνή ποινικά
δικαστήρια, με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας. Η παράδοση ή η έκδοση δεν πρέπει να οδηγεί σε
έμμεση ή άμεση επαναπροώθηση του ενδιαφερόμενου
κατά παράβαση του άρθρου 33 παράγραφος 1 της
Σύμβασης της Γενεύης ή σε κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής
βλάβης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος νόμου, του άρθρου 7 του Διεθνούς Συμφώνου
για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του άρθρου 3
της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης κατά των
Βασανιστηρίων, του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, των
άρθρων 4 και 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του
άρθρου 5 του Συντάγματος. Κανένας δεν εκδίδεται πριν
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του,
εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος.
3. Το δικαίωμα παραμονής του αιτούντος στη χώρα,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν θεμελιώνει
δικαίωμα για χορήγηση άδειας διαμονής.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 έχει εφαρμογή το
άρθρο 104 του παρόντος.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 104 του ν.4636/2019 (Α’
169) διαγράφονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο
και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 104
Δικαίωμα παραμονής
1. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση της
προσφυγής και έως την έκδοση απόφασης επί αυτής, ο
αιτών επιτρέπεται να παραμείνει στο έδαφος της Χώρας.
Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλεται κάθε μέτρο
απέλασης,
επανεισδοχής
ή
επιστροφής
του
προσφεύγοντος.
2. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο
1, στις περιπτώσεις που η προσβαλλόμενη απόφαση
έχει απορρίψει την αίτηση παροχής διεθνούς
προστασίας με την αιτιολογία ότι: α) άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς
διεθνούς προστασίας ή β) άλλο κράτος - μέλος που
δεσμεύεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει
αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης,
κατ` εφαρμογή του Κανονισμού αυτού ή γ) ο αιτών
απολαμβάνει επαρκούς προστασίας από χώρα που
θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για αυτόν ή δ) η

3989/1959 (Α` 201) και στο άρθρο 3 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, (Α`
256). Στην περίπτωση αυτή, η αποφαινόμενη Αρχή
χορηγεί βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για
λόγους ανθρωπιστικούς, η οποία συνεπάγεται για
τον κάτοχο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της
βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου
του ν. 3907/2011.
Άρθρο 104 ν.4636/2019
Δικαίωμα παραμονής
4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση δεν θα πρέπει να
οδηγεί σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση κατά
παράβαση των διεθνών και ευρωπαϊκών
υποχρεώσεων του κράτους. Όπου, σύμφωνα με τις
προηγούμενες παραγράφους, παύει η ισχύς του
δικαιώματος παραμονής του προσφεύγοντος, η
Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εξετάζει τη
συνδρομή των όρων της αρχής της μη
επαναπροώθησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
άρθρο 3 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων
και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας που
κυρώθηκε με τον ν. 1782/1988 (Α` 116), στο άρθρο
7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα που κυρώθηκε με τον ν.
2462/1997 (Α` 25), στα άρθρα 31 και 33 της
Σύμβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των
Προσφύγων 1951, που κυρώθηκε με το ν.δ.
3989/1959 (Α` 201) και στο άρθρο 3 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, (Α`
256). Στην περίπτωση αυτή, η Ανεξάρτητη
Επιτροπή Προσφυγών χορηγεί βεβαίωση περί μη
απομάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς, η
οποία συνεπάγεται για τον κάτοχο, τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις της βεβαίωσης αναβολής
απομάκρυνσης του άρθρου του ν. 3907/2011.

εξέταση της μεταγενέστερης αίτησης δεν κατέδειξε την
ύπαρξη νέων ουσιωδών στοιχείων ή είναι προδήλως
αβάσιμη, καθώς και ε) στις περιπτώσεις που η αίτηση
παροχής διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί κατά την
ταχύρρυθμη διαδικασία πλην των περιπτώσεων α` και η`
της παραγράφου 9 και της παραγράφου 10 του άρθρου
83, η παραμονή διατάσσεται με απόφαση που φέρει
συνοπτική αιτιολογία της Ανεξάρτητης Επιτροπής
Προσφυγών, ενώπιον της οποίας εκκρεμεί η προσφυγή ή
του δικαστή, σε περίπτωση μονομελούς σύνθεσης,
ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η προσφυγή, κατόπιν
ειδικού αιτήματος του προσφεύγοντος. Μέτρο
απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής δεν μπορεί να
εκτελεστεί σε βάρος του προσφεύγοντος πριν την
έκδοση αποφάσεως επί της κατά το προηγούμενο
εδάφιο αιτήσεώς του. Η εξέταση του αιτήματος αυτού
γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής, εν συμβουλίω, ή
από τον δικαστή, σε περίπτωση μονομελούς σύνθεσης
χωρίς να απαιτείται κλήση του αιτούντος να
παρασταθεί. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων αυτών
υπολογίζονται καθ` υπέρβαση του συνολικού, κατά την
παράγραφο 7 του άρθρου 95, αριθμού ανατιθέμενων
ανά μήνα και ανά εισηγητή υποθέσεων.
3. Η δυνατότητα εξαίρεσης από το δικαίωμα παραμονής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις του άρθρου 90 του παρόντος μόνο εφόσον
ο αιτών έχει την απαραίτητη συνδρομή διερμηνέα και
νομική συνδρομή και προθεσμία τουλάχιστον μίας
εβδομάδας, ώστε να προετοιμάσει την αίτηση και να
υποβάλει στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, τα
επιχειρήματα υπέρ της αναγνώρισης του δικαιώματος
παραμονής του στο έδαφος της χώρας, εν αναμονή της
έκβασης της προσφυγής.
4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση δεν θα πρέπει να
οδηγεί σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση κατά
παράβαση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων
του κράτους.»
Άρθρο 19 - Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή Άρθρο 70 ν.4636/2019
προστασία - Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων - Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
Παραίτηση από το καθεστώς δικαιούχου διεθνούς 1. Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών και
προστασίας -Τροποποίηση άρθρων 70, 79 και 91 ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ν.4636/2019
εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους και
ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας
εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169)

Άρθρο 79 ν.4636/2019
Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων
1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων
προκύπτουν από το διαβατήριό τους, το δελτίο
ταυτότητάς τους ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησής
τους, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Με

αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων προκύπτουν
από το διαβατήριό τους, το δελτίο ταυτότητας τους
εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ημερομηνία
γέννησής τους, ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους
εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Με απόφαση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να γίνεται
δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούμενων
παραγράφων, το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας παύει αυτοδικαίως αν ο δικαιούχος
παραιτηθεί ρητώς από αυτό, με έγγραφη δήλωσή του, η
οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Αρχές
Παραλαβής, με τη διαδικασία του άρθρου 80 ή αν ο
δικαιούχος αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.»

απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου
μπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία
εγγράφων.
Άρθρο 91 ν.4636/2019
(Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ανάκληση
6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
προηγούμενων παραγράφων, το καθεστώς του
δικαιούχου
διεθνούς
προστασίας
παύει
αυτοδικαίως αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ρητώς από
αυτό, με έγγραφη δήλωσή του, η οποία
υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Αρχές
Παραλαβής, με τη διαδικασία του άρθρου 81
παράγραφος 1 ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει την
ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 82
Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως διεθνούς (Άρθρο 11 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Αιτιολογία και επίδοση αποφάσεων
προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 82 ν. 4636/2019
και άλλων διαδικαστικών εγγράφων
Άρθρο 20

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου
82 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) τροποποιούνται και η
παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς
προστασίας αναφέρει τους πραγματικούς και νομικούς
λόγους της απόρριψης. Στην απόφαση με την οποία
απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς προστασίας,
διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον ν. 3907/2011 (Α’ 7) ή στον ν.
3386/2005 (Α’ 212) κατά περίπτωση. Εφόσον υφίσταται
ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης,
θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή
απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της
απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή.
Στην απορριπτική απόφαση γίνεται μνεία για την
προθεσμία προς άσκηση προσφυγής, για το δικαίωμά
τους να αιτηθούν την παραμονή τους στη Χώρα, για το
όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες
παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, καθώς και
για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν
νομικής συνδρομής στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής
Προσφυγών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.
4375/2016 (Α` 51).»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 82 του
ν. 4636/2019 τροποποιείται και η παρ. 9
διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρμόδια Αρχή
Παραλαβής στη συνέντευξη, που αναφέρεται στο άρθρο
93 του παρόντος και από την Αρχή Προσφυγών σε
ακρόαση κατά το άρθρο 97 του παρόντος,
πραγματοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση
τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον αιτούντα, πλέον
πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας, με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την
πράξη αυτή γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σχετική
μνεία στον φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η
οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και ώρα διενέργειας
της πράξης, το όνομα και την υπογραφή του υπαλλήλου
που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης
στην οποία προέβη. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης του
αιτούντος, με τους τρόπους που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο, η πρόσκληση γίνεται με
συστημένη επιστολή σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3
και 4. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον

8. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς
προστασίας αναφέρει τους πραγματικούς και
νομικούς λόγους της απόρριψης. Στην απόφαση με
την οποία απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς
προστασίας, διατάσσεται και η επιστροφή του
αιτούντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.
3907/2011 και στον ν. 3386/2005. Εφόσον
υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής,
θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής,
ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής
απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στην
απορριπτική απόφαση γίνεται μνεία για την
προθεσμία προς άσκηση προσφυγής, για το
δικαίωμά τους να αιτηθούν την παραμονή τους στη
Χώρα, για το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται,
για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της
προθεσμίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και
τους όρους παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής
στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν.
4375/2016 (Α` 51).
9. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρμόδια
Αρχή Παραλαβής στη συνέντευξη, που αναφέρεται
στο άρθρο 93 του παρόντος και από την Αρχή
Προσφυγών σε ακρόαση κατά το άρθρο 97 του
παρόντος, πραγματοποιούνται με κάθε πρόσφορο
μέσο, με βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον
αιτούντα, πλέον πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας,
με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
τηλεφωνική κλήση. Για την πράξη αυτή γίνεται από
τον αρμόδιο υπάλληλο σχετική μνεία στο φάκελο
του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να
φέρει χρονολογία και ώρα διενέργειας της πράξης,
το όνομα και την υπογραφή του υπαλλήλου που
προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης
στην οποία προέβη. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης
του αιτούντος, με τους τρόπους που αναφέρονται
στο προηγούμενο εδάφιο, η πρόσκληση γίνεται με
συστημένη επιστολή σύμφωνα με τις παραγράφους
2, 3 και 4. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για
τον αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία
ολοκλήρωσης της καταγραφής της αίτησης,

αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία
ολοκλήρωσης της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης
ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο στάδιο της
διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σημασία και το
περιεχόμενο των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη
πρόσκληση ή κλήση του αιτούντος ή η έγγραφη
ενημέρωση της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 91
πραγματοποιείται με τα μέσα που αναφέρονται στην
παρ. 3 του παρόντος.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας, οι αποφάσεις διακοπής της εξέτασης της
αίτησης και οι αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος
διεθνούς προστασίας, κοινοποιούνται αμελλητί στον
Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αποφάσεις των
Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον Υπουργό
Μετανάστευσης και Ασύλου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης
και Ασύλου δύναται να ρυθμίζονται, ο χρόνος, τα
μέσα, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία
τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια για τη
διαβίβαση των παραπάνω αποφάσεων.»

συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης σε
προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και του έχει
εξηγηθεί η σημασία και το περιεχόμενο των
διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη πρόσκληση ή κλήση
του αιτούντος πραγματοποιείται με τα μέσα που
αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.
10. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας και οι αποφάσεις ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας κοινοποιούνται
στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αποφάσεις των
Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 21 - Παράβολο υποβολής μεταγενέστερης Άρθρο 89
αίτησης - Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 89 ν. (Άρθρα 40 έως 42 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
4636/2019
Μεταγενέστερες αιτήσεις
Στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) προστίθεται νέα
παρ. 10 ως εξής:
«10. Για την υποβολή κάθε μεταγενέστερης αίτησης ο
αιτών καταθέτει παράβολο, το ύψος του οποίου ορίζεται
στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά αίτηση. Τα
παράβολα του προηγούμενου εδαφίου αποτελούν
έσοδα
του
Κρατικού
Προϋπολογισμού
που
εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 354/ 1974, Α΄ 90) σε
διακριτό
αναλυτικό
λογαριασμό
εσόδων
και
εγγράφονται σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τις εκατό
(75%), σε διακριτό αναλυτικό λογαριασμό εξόδων του
τακτικού
Προϋπολογισμού
του
Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, από τα οποία καλύπτονται
δαπάνες για την εξυπηρέτηση της αποστολής του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και
Ασύλου και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται
το ύψος του παράβολου, να καθορίζεται η διαδικασία
εγγραφής
των
αντίστοιχων
πιστώσεων
στον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου, ο τρόπος διάθεσής

1. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αίτησης οι
Αρμόδιες Αρχές Απόφασης εξετάζουν τα στοιχεία
της μεταγενέστερης αίτησης, σε συνδυασμό με τα
στοιχεία του φακέλου της προγενέστερης αίτησης.
2. Η μεταγενέστερη αίτηση εξετάζεται εντός πέντε
(5) ημερών και στις περιπτώσεις της παραγράφου 9
εντός δύο (2) ημερών, κατ` αρχάς σε προκαταρκτικό
στάδιο, κατά το οποίο ερευνάται εάν έχουν
προκύψει ή έχουν υποβληθεί από τον αιτούντα νέα
ουσιώδη στοιχεία, τα οποία ο αιτών χωρίς
υπαιτιότητα του, δεν μπόρεσε να επικαλεστεί κατά
την εξέταση της προγενέστερης αίτησης στον πρώτο
βαθμό αλλά ούτε και με την προσφυγή του
σύμφωνα με το άρθρο 92 του παρόντος και τα
οποία επηρεάζουν την κρίση επί της αίτησης
διεθνούς προστασίας. Κατά το στάδιο αυτό, ο αιτών
υποβάλλει γραπτώς στις αρμόδιες Αρχές
Παραλαβής, τα τυχόν νέα στοιχεία που προσκομίζει
χωρίς να πραγματοποιηθεί συνέντευξη.

τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στην
εφαρμογή του παρόντος.»

3. Οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής διασφαλίζουν
τους αιτούντες, των οποίων η αίτηση εξετάζεται,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, ότι απολαμβάνουν των εγγυήσεων που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α` β, γ, ε` και στ` της
παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος.

4. Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση της
παραγράφου 2 υποβληθούν από τον αιτούντα νέα
ουσιώδη στοιχεία, τα οποία ο αιτών χωρίς
υπαιτιότητά του δεν μπόρεσε να επικαλεστεί ούτε
κατά την εξέταση της προγενέστερης αίτησης ούτε
με την προσφυγή του σύμφωνα με το άρθρο 92 του
παρόντος και τα οποία επηρεάζουν την κρίση επί
της αίτησης διεθνούς προστασίας, η αίτηση κρίνεται
παραδεκτή, εξετάζεται περαιτέρω σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Μέρους και του χορηγείται
δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Σε αντίθετη
περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μπορεί να
εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση μέλους της
οικογένειας του αιτούντος, το οποίο υποβάλλει
αίτηση αφού έχει συναινέσει, σύμφωνα με την
παράγραφο 5 του άρθρου 65, να υποβληθεί αίτηση
εξ` ονόματος του. Στην περίπτωση αυτή, η
προκαταρκτική εξέταση, που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, αφορά στην ενδεχόμενη ύπαρξη
στοιχείων, που να δικαιολογούν την υποβολή
ξεχωριστής αίτησης, εκ μέρους του εξαρτωμένου
προσώπου. Κατ` εξαίρεση, πραγματοποιείται
συνέντευξη για τον σκοπό αυτόν.

6. Αίτηση διεθνούς προστασίας, που υποβάλλεται
χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί
προγενέστερης αίτησης του ίδιου αιτούντα,
θεωρείται ως συμπληρωματικό στοιχείο της αρχικής
και δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
7. Όμοια μεταγενέστερη αίτηση, χωρίς την
προσκόμιση νέων στοιχείων απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με βάση την αρχή του δεδικασμένου,
χωρίς ακρόαση, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του παρόντος.

8. Αν ο αιτών, έναντι του οποίου πρέπει να
εκτελεστεί απόφαση μεταφοράς, σύμφωνα με τον
Κανονισμό 604/2013, υποβάλει μεταγενέστερη
αίτηση, αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο κράτος,
σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτόν.
9. Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής
διαδικασίας εξέτασης της μεταγενέστερης αίτησης
κατά το προκαταρκτικό στάδιο, αναστέλλεται η
εκτέλεση κάθε μέτρου απέλασης, επιστροφής ή καθ’
οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσης. Κατ` εξαίρεση, το
προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η
παραμονή στη χώρα του αιτούντος δεν επιτρέπεται:
(α) αν πρόκειται για πρώτη μεταγενέστερη αίτηση, η
οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με
τις παραγράφους 2 ή 7, απλώς για να καθυστερήσει
ή να παρεμποδίσει την απόφαση εκτέλεσης
απομάκρυνσης, (β) αν πρόκειται για δεύτερη
μεταγενέστερη αίτηση, μετά την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης, με την οποία η πρώτη μεταγενέστερη
αίτηση κρίνεται απαράδεκτη, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 ή 7 ή μετά την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η εν λόγω
αίτηση, ως αβάσιμη. Στις περιπτώσεις του
προηγούμενου εδαφίου τυγχάνει εφαρμογής το
άρθρο 104 του παρόντος. Η παρούσα παράγραφος,
εφαρμόζεται μόνο όταν η Αποφαινόμενη Αρχή
θεωρεί ότι, η απόφαση επιστροφής δεν θα οδηγήσει
σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση, κατά
παράβαση των διεθνών και ευρωπαϊκών
υποχρεώσεων του κράτους.
Άρθρο 22 - Ρυθμίσεις σχετικά με αποφάσεις ανάκλησης Άρθρο 94 ν.4636/2019
καθεστώτος διεθνούς προστασίας - Αντικατάσταση Άσκηση της Προσφυγής
παρ. 4 άρθρου 94 ν. 4636/2019
4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά
Η παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς
αντικαθίσταται ως εξής:
προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 14,
«4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαμονής
ανάκλησης
καθεστώτος
διεθνούς
προστασίας, του.
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαμονής
του.»
Άρθρο 23 - Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της Άρθρο 95
προσφυγής - Αντικατάσταση παρ. 10 άρθρου 95 ν. Προσδιορισμός Προσφυγής
4636/2019
10. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η
Στην παρ. 10 του άρθρου 95 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται δεύτερο επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απορριπτικής
εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι

Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση διατάξεις των άρθρων 17 έως 31 του ν. 3907/2011
επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, σύμφωνα με (Α` 7).
τον ν. 3907/2011 (Α` 7) ή τον ν. 3386/2005 (Α΄ 212)
κατά περίπτωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της απορριπτικής απόφασης. Εφόσον υφίσταται ήδη σε
ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης,
θεωρείται ότι η προηγούμενη απόφαση επιστροφής ή
απέλασης, ενσωματώνεται στο κεφάλαιο της
απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την
επιστροφή.»

Άρθρο 24
Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου – Αντικατάσταση
παρ. 1 και 2 άρθρου 2 ν. 4375/2016
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 (Α’ 51)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στην Υπηρεσία Ασύλου συστήνεται θέση Διοικητή. Τα
καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι :
α. Η ευθυγράμμιση του στρατηγικού σκοπού της
Υπηρεσίας Ασύλου με την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών
μονάδων που υπάγονται στην Υπηρεσία Ασύλου για
την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ. η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην
πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και
αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση
εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας
του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας
μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση
κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε
να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας
(Π.Θ.Ε.) των υποκείμενων οργανικών μονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η
παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών
απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή
προτάσεων
οργανωτικού
και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού,
θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και

Άρθρο 2 ν.4375/2016
Στελέχωση
1. Στην Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται θέση
Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ύστερα από δημόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών που μπορεί
να ανανεώνεται μία φορά για τρία ακόμη έτη. Ο
Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου
κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με
διοικητική ικανότητα καθώς και εξειδίκευση ή/και
εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των
δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς
δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας
Ασύλου και ελέγχεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ
μπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του,
είτε κατόπιν παραίτησής του, είτε λόγω αδυναμίας
εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
του. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Σε
περίπτωση που διοριστεί δικηγόρος στη θέση του
Διευθυντή
αναστέλλεται
η
άσκηση
του
δικηγορικού λειτουργήματος. Κατά τη διάρκεια της
θητείας του 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 του ως
Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από

ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο
των καθηκόντων του ή όταν ειδικώς εντέλλεται από
τους ιεραρχικώς προϊστάμενούς του.».
2. H περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016
αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δημόσιους
πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται,
μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του
δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α`
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) ή
από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η
Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων, η Διεύθυνση
Νήσων Αιγαίου και το Τμήμα Εθνικής Μονάδας
Δουβλίνου της Διεύθυνσης Υποστήριξης δύναται να
στελεχώνονται και από μη πολιτικό προσωπικό που
αποσπάται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η πλήρωση των
θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι
μετατάξεις,
μεταφορές
και
αποσπάσεις
πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη
στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου. Μετατάξεις
προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή
συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου όπως
ορίζεται ανωτέρω, προς την Υπηρεσία Ασύλου
διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη
πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν
υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου
που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των
συναρμόδιων οργάνων διοίκησης, μετά από πρόταση
του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου. Στη δημόσια
πρόσκληση που απευθύνει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
προσδιορίζονται, τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα
κριτήρια
και
η
διαδικασία
επιλογής
των
μετατασσομένων. Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή
ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006
(Α΄ 280), καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθμό και τις
ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη.
Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό
κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε
πριν τη μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση
των συναρμόδιων οργάνων διοίκησης κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπάσεις

Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο
τμήματος, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης, το
οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα
ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού
και δημοσίων σχέσεων.
Τον Διευθυντή που απουσιάζει ή κωλύεται,
αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Συντονισμού της Κεντρικής
Υπηρεσίας Ασύλου. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου
ασκεί τα καθήκοντα του παραπάνω εδαφίου σε
περίπτωση παύσης ή λήξης της θητείας του
Διευθυντή και μέχρι το διορισμό νέου Διευθυντή.
2. α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι
μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από
υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου
τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α 112), Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ο.Τ.Α ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται
ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου
χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατ’
εξαίρεση τα Τμήματα Συντονισμού και Εθνικής
Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου
δύναται να στελεχώνονται και από προσωπικό που
αποσπάται από την Ελληνική Αστυνομία. Η
πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από
δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον
Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις,
μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται
κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων,
προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της
Υπηρεσίας Ασύλου. Μετατάξεις προσωπικού που
υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες
υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου
τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010), Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται
κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται
σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με
μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που
μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων
Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας. Στη δημόσια πρόσκληση που απευθύνει
ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, προσδιορίζονται, τα
γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η
διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς
να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α 180). Η
Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της

διενεργούνται με αιτιολογημένη απόφαση του
Υπηρεσιακού
Γραμματέα
του
Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, μετά από πρόταση του
Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και με την ίδια
διαδικασία
πραγματοποιείται
παράταση
των
αποσπάσεων αυτών. Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι
αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή
Προσφυγών και την Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης μπορούν, με αίτησή τους, να μεταταγούν
στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον
δεν υπάρχει κενή οργανική θέση. Η απόσπαση μπορεί να
διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να
απαιτείται δημόσια πρόσκληση. Οι αποσπασμένοι
υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της
οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή
του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος
υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος
υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω
ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που
αποσπάσθηκε,
το
συγκεκριμένο
επίδομα
θα
καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.
β. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να στελεχώνεται με
προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που
περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του
ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί
από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι πίνακες δημοσιεύθηκαν από
1.1.2009 έως 31.12.2012 και εφόσον το προσωπικό αυτό
δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη
δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο
υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις
θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η αίτησή
του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει
δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο
περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν
έχει διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν.
Η πλήρωση θα διενεργείται μετά από δημόσια
πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων των
ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήματος του Υπουργού
Εσωτερικών. Η επιλογή θα πραγματοποιείται από το
ΑΣΕΠ από τους περιλαμβανόμενους στους παλαιότερους
πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και με βάση τη σειρά
κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα
ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης
στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/ 2010 (Α 40),

πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α 280)
όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες
των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η
μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό
κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και
διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Η
μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των
συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α 180), κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση
των συναρμόδιων υπουργών, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση
του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος
αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των
υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία
πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων
αυτών. Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι
στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και
την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορούν,
με αίτησή τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές
με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν
υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση
των οικείων Διευθυντών. Η απόσπαση μπορεί να
διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να
απαιτείται δημόσια πρόσκληση. Οι αποσπασμένοι
υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της
οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της
Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο
αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο
αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης
ευθύνης
λόγω
ανάληψης
καθηκόντων
προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το
συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την
Υπηρεσία Ασύλου.

όπως ισχύει, απόφασης κατανομής του Υπουργού
Εσωτερικών. Για την εφαρμογή της παραπάνω
παραγράφου,
οι
οργανικές
θέσεις
ειδικού
επιστημονικού προσωπικού μπορεί να καλύπτονται, σε
περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωπικό της
κατηγορίας αυτής, με προσωπικό προσόντων
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με γνωστικό
αντικείμενο,
νομικών,
πολιτικών,
κοινωνικών,
τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, σύμφωνα με
την οικεία πρόσκληση, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν.
3861/2010) που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες
διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες
έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, εφόσον το προσωπικό αυτό
δεν έχει διορισθεί κατά την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη
δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που
συμπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισμού
με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται
οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε πίνακες γραπτού
διαγωνισμού. Ο πίνακας των επιλεγομένων από το ΑΣΕΠ
αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα κοινοποιείται άμεσα στον
Υπουργό Εσωτερικών, για διορισμό ή πρόσληψη.
Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και
ανέλαβαν υπηρεσία στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.
4058/2012 (Α 63) διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα
διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να
συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των
συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει
από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα. Όσοι
από αυτούς που διορίστηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια
διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους,
μπορούν να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον
αρχικό φορέα διορισμού είτε την επαναπρόσληψή τους
στην Υπηρεσία Ασύλου ή την πρόσληψή τους στην
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από
υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του
παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις
Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012,
οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν
στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο
διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς,

προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες
Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.»

Άρθρο 25 - Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Άρθρο 5 ν.4375/2016
Αρχής Προσφυγών – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 5 Αρχή Προσφυγών – Συγκρότηση - Στελέχωση ν. 4375/2016
Λειτουργία
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Στην Αρχή Προσφυγών συστήνεται θέση Διοικητικού
Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο
Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής
Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και των
διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτημάτων, β) είναι
αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, την τήρηση
και δημοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών
στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της
Αρχής, την αποστολή στατιστικών δημοσίευσης των
μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στη
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόμενα στο τρίτο
εδάφιο της παρ. 6.»

1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση
Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής
Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και
σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής των
παραγράφων 14 και 15. Ο Διοικητικός Διευθυντής
διορίζεται με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να
ανανεώνεται μία φορά για τρία (3) ακόμη έτη. Ο
Διοικητικός Διευθυντής είναι προσωπικότητα
εγνωσμένου
κύρους,
πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα και
εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς της
διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του
ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού
δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται
της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής
Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των
Παραρτημάτων, β) είναι αρμόδιος για την εύρυθμη
και αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη των
Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του
προϋπολογισμού, την τήρηση και δημοσίευση των
εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα
με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, την
αποστολή στατιστικών δημοσίευσης των μελών των
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών
Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόμενα στο
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016, αναφέρεται στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την εκτέλεση
των συμβάσεων των κατά το εδάφιο β` της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μελών των
Ανεξάρτητων
Επιτροπών
Προσφυγών,
γ)
αναφέρεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων των κατά
το εδάφιο β` της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών. Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται
από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος
δύναται να τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας

του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για
άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων του. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι
Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του
αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου
δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η
άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή
η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων στον
δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη
άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων σε
αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως
Διοικητικού Διευθυντή. Αν ο διοριζόμενος ως
Διοικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του
δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή
άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος καθ`
όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του
Διοικητικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
και Οικονομικών.
Άρθρο 26 - Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Άρθρο 8 ν.4375/2016
Υποδοχής και Ταυτοποίησης - Τροποποίηση του Ίδρυση - Αποστολή - Διάρθρωση
άρθρου 8 ν.4375/2016
4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας
Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι:
ως εξής:
α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
«4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας β) οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και
Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι:
Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.),
α. τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
γ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής
β. οι Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι
και
έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
γ. οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές («ΚΕΔ»), οι οποίες δ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας
διαρθρώνονται και έχουν τις αρμοδιότητες των Κ.Υ.Τ. πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών
που
της περ. α΄ και εντός των οποίων, σε διακριτούς βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με
χώρους, λειτουργούν εγκαταστάσεις προσωρινής το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την
φιλοξενίας και ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το
άρθρου 31 του ν.3907/2011.
άρθρο 30 του ν. 3907/2011, ή των οποίων η
Εντός της περιμέτρου της έκτασης που εγκαθίστανται απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το
οι
Περιφερειακές
Υπηρεσίες
της
παρούσας άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις
παραγράφου, προβλέπονται διακριτοί χώροι με διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν.
κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων 3386/2005
«εφόσον σε βάρος τους έχουν
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις επιβληθεί περιοριστικοί όροι.
ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 «ε) οι κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής
του παρόντος.»
υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι
έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία και σε βάρος των
οποίων εκδίδεται απόφαση κράτησης,
στ) οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων
(«ΚΕΔΝ») προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας
υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι

Άρθρο 27 - Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και
θέματα λειτουργίας των δομών της παρ. 4 του άρθρου
8 του ν. 4375/2016 - Αντικατάσταση άρθρου 10 ν.
4375/2016
Το άρθρο 10 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10 Δομές
1. Με προεδρικό διάταγμα του άρθρου 20 του
ν.4622/2019 (Α' 133) ιδρύονται και καταργούνται
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης της παρ. 4 του άρθρου 8. Στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κλειστές
Ελεγχόμενες Δομές («ΚΕΔ») μπορεί να λειτουργούν
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή
Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
2. Στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 λειτουργούν
διακριτοί χώροι για την παραμονή υπηκόων τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες
ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του
παρόντος. Οι προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων
του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
3. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η
λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων ειδών πρώτης
ανάγκης εντός της περιμέτρου των δομών της παρ. 4
του άρθρου 8. Επίσης επιτρέπεται, με απόφαση του

έχουν αι-τηθεί διεθνή προστασία ή που βρίσκονται
σε διαδικασία επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο
22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με
το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 ή των οποίων η
απομάκρυνση έχει αναβληθεί, σύμφωνα με το
άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις
διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφος 5 ή 78 ή
78Α του ν. 3386/2005, εφόσον σε βάρος τους έχουν
επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Σε διακριτούς
χώρους εντός των ανωτέρω δομών, δύναται να
λειτουργούν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.), Κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής,
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), καθώς και διακριτοί χώροι με τις
κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή
υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που
ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8
του άρθρου 14 του ν. 4375/2016. Η γενική
εποπτεία λειτουργίας της Κλειστής Ελεγχόμενης
Δομής Νήσων («ΚΕΔΝ») ασκείται από τον Διοικητή
του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)
που λειτουργεί εντός αυτής.
Άρθρο 10 ν.4375/2016
Δομές
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας
στις
οποίες
αυτό
κρίνεται
αναγκαίο,
λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των
εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να
λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή
Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της
Υπηρεσίας Ασύλου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και σε περιοχές της ενδοχώρας, για
τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και
ταυτοποίησης.
3. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
μπορεί να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής
και Ταυτοποίησης σε σημεία της Επικράτειας, όπου
κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής
και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση εισόδου

οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός των ανωτέρω
δομών σημείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής
προϊόντων (delivery). Η αρμοδιότητα για την
εγκατάσταση
και
λειτουργία
κυλικείων
και
καταστημάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει στον δήμο,
στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου λειτουργεί ο
προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν
γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων που επιτρέπεται
να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός
αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο
ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η
εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία
κυλικείων και καταστημάτων γίνεται κατόπιν
δημοπρασίας από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 270/1981 (Α` 77). Το προϊόν της
δημοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήμου. Εναλλακτικά,
και σε περίπτωση διαπιστωμένης άρνησης άσκησης της
αρμοδιότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία
κυλικείων και καταστημάτων του πρώτου εδαφίου από
τον οικείο δήμο, η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να
ασκηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και
Ασύλου. Με απόφαση της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης καθορίζονται ο αριθμός των κυλικείων
που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η
χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εύρυθμη
λειτουργία τους. Η εκμίσθωση των χώρων σε τρίτους
για τη λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων γίνεται
κατόπιν
δημοπρασίας
από
το
Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το π.δ.
715/1979 (Α' 212) και το προϊόν της δημοπρασίας
αποτελεί έσοδο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να
καθορίζονται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο
συναφές ζήτημα.»

μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες
διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε Κέντρο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα
εφικτή ή σκόπιμη.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές
Προσωρινής
Υποδοχής
Αιτούντων
Διεθνή
Προστασία.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές
Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν στη
χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, οι οποίοι: α)
βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με
το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το
άρθρο 30 του ν. 3907/2011 ή β) τελούν υπό
καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με
το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή γ) υπάγονται στις
διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν.
3386/2005 εφόσον σε βάρος τους έχουν επιβληθεί
περιοριστικοί όροι.
5Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και
Μετανάστευσης και Ασύλου, ιδρύονται δομές των
περιπτώσεων ε` και στ` της παραγράφου 4 του
άρθρου 8 του ν. 4375/2016.
6. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις
ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και στις
ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται
διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές
για την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της
παρ. 8 του άρθρου 14.
7. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις
ανοικτές και κλειστές Δομές Προσωρινής Υποδοχής
και στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας
ιδρύονται διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες
προδιαγραφές για την παραμονή υπηκόων τρίτων
χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες
ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν.
4375/2016.

Άρθρο 28 - Ρυθμίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών της - Τροποποίηση του άρθρου 11
ν.4375/2016
1.
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4375/2016 (Α΄51)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
συνιστάται θέση Διοικητή. Τα καθήκοντα του Διοικητή
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα
παρακάτω: α. Η ευθυγράμμιση του στρατηγικού
σκοπού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης με
την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών
μονάδων που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης για την επίτευξη των επιχειρησιακών
τους στόχων,
γ. η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην
πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και
αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση

8. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, η λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων
ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιμέτρου των
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και
Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Επίσης
επιτρέπεται, με απόφαση του οικείου Διοικητή, η
εγκατάσταση εντός του ΚΥΤ ή της δομής σημείων
παράδοσης από επιχειρήσεις διανομής προϊόντων
(delivery). Η αρμοδιότητα για την εγκατάσταση και
λειτουργία κυλικείων και καταστημάτων του
πρώτου εδαφίου ανήκει στον δήμο, στη χωρική
αρμοδιότητα
του
οποίου
λειτουργεί
ο
προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής του οικείου δήμου, η οποία
εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθμός των
κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά
χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο
λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που
αφορά στην εύρυθμη λειτουργία τους. Η εκμίσθωση
των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων
και καταστημάτων γίνεται κατόπιν δημοπρασίας
από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 270/1981 (Α` 77). Το προϊόν της δημοπρασίας
αποτελεί έσοδο του δήμου. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου καθορίζεται η διαδικασία αδειοδότησης και
κάθε άλλο συναφές ζήτημα».
Αρθρο 11
Στελέχωση
1. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
συνιστάται θέση Διευθυντή. Ο Διευθυντής
διορίζεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με
θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί μία
φορά. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα
εγνωσμένου
κύρους,
πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα, και
εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς διεθνούς
προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή
του διεθνούς δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ήτοι
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών
Υπηρεσιών, και ελέγχεται από τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο
οποίος δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της
θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω

εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας
του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας
μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και
λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση
κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε
να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Π.Θ.Ε. των υποκείμενων οργανικών
μονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η
παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών
απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή
προτάσεων
οργανωτικού
και
επιχειρησιακού
ανασχεδιασμού,
θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή όταν
ειδικώς
εντέλλεται
από
τους
ιεραρχικώς
προϊστάμενούς του.».
2.
Στο άρθρο 11 του ν. 4375/2016 προστίθεται νέα
παρ. 5α ως εξής:
«5α. Σε περίπτωση κατάργησης δομής της παρ. 4 του
άρθρου 8, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να
μετακινείται ο Διοικητής της καταργηθείσας δομής σε
κενή θέση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
μέχρι τη λήξη της θητείας του, χωρίς δυνατότητα
ανανέωσης, με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. Σε
περίπτωση που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος
επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική του θέση.»
3.
Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι
οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από
υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται στην περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α` 143)
ή από υπαλλήλους που
προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επιπλέον, δύναται να στελεχώνεται και από μη πολιτικό
προσωπικό που αποσπάται τα Υπουργεία Προστασίας
του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η
πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια

αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για
άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων του. Ο Διευθυντής είναι Έλληνας
πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του
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 του. Οι
αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υπουργού
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

5. Οι Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής
Φιλοξενίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
παρόντος νόμου λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος.
Σε κάθε Δομή συστήνεται θέση Διοικητή.
Ο Διοικητής πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ικανότητα και
εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και να
γνωρίζει σε καλό επίπεδο, μία (1) τουλάχιστον ξένη,
επίσημη γλώσσα κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται, κατόπιν
ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από
Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται με
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ως Πρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον
Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
ως μέλη και διορίζεται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για θητεία
ενός (1) έτους, που μπορεί να παρατείνεται με
όμοια απόφαση έως δύο (2) ακόμη έτη. Ο Διοικητής
της εκάστοτε Δομής ελέγχεται από τον Γενικό
Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος
δύναται να παύει τον Διοικητή της Δομής πριν τη
λήξη της θητείας του, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης
των καθηκόντων του ή για άλλον σοβαρό λόγο που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Αν ο

πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπηρεσιακό
Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις
πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη
στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Μετατάξεις
προσωπικού
που
υπηρετεί
σε
καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του
Δημοσίου όπως ορίζεται ανωτέρω, προς την Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης διενεργούνται κατά
προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή
οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά
της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με
απόφαση των συναρμόδιων οργάνων, μετά από
πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης. Η μετάταξη ενεργείται μετά από
δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Υπηρεσιακός
Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και
ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής
των μετατασσομένων. Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί
ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ.
33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τον αριθμό
και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με
μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με τον βαθμό και το
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και
διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς
που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Οι αποσπάσεις
διενεργούνται με απόφαση των συναρμόδιων
διοικητικών οργάνων, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική
ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητή της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και με την ίδια
διαδικασία
πραγματοποιείται
παράταση
των
αποσπάσεων αυτών. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση
των συναρμόδιων οργάνων, κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπασμένοι
υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της
οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή
του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος
υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος
υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω
ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που
αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται
από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να
απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη

Διοικητής της Δομής αδυνατεί προσωρινά να
ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Γενικός Γραμματέας
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, με απόφασή του,
ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν
προσωπικό.
Με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, δύναται να ορίζεται
από το υπηρετούν προσωπικό σε κάθε Δομή,
Υποδιοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες
αρμοδιότητες και καθήκοντα. Ο χρόνος της θητείας
του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων
Προϊσταμένου Διεύθυνσης.
Οι αποδοχές του Διοικητή των Δομών Προσωρινής
Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου και σε
κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις
συνολικές
αποδοχές
Προϊσταμένου
Γενικής
Διεύθυνσης Υπουργείου.
Με όμοια κοινή απόφαση δύναται να καθορίζεται η
τυχόν αποζημίωση του Αναπληρωτή Διοικητή και
του Υποδιοικητή για όσο χρόνο ασκούν τις ανωτέρω
αρμοδιότητες και καθήκοντα.».
6. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στελεχώνεται
από
δημόσιους
πολιτικούς
υπαλλήλους,
οι
οποίοι
μετατάσσονται,
μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του
δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο
2 του ν. 3861/2010, Α 112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή
από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι
ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση των θέσεων
διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της
Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις, μεταφορές και
αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση
των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί
η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης. Μετατάξεις προσωπικού που
υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες
υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου
τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Υποδοχής και

διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 4765/2021 (A' 6).

Ταυτοποίησης διενεργούνται κατά προτεραιότητα.
Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική
θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της
θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή
απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα
από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η
μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση
που απευθύνει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην
οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά
προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής
των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται
εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68
του ν. 4002/2011 (Α 180). Η Υπηρεσία ενημερώνει,
επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της
Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α 280) όπως ισχύει, καθώς και τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και
τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με
μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το
μισθολογικό
κλιμάκιο
που
κατέχει
ο
μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και
συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη
μετάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή
απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά
από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο οποίος αξιολογεί τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων
και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται
παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η μετάταξη
γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων
Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68
του ν. 4002/2011 (Α 180), κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι
αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές
αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω
αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο
ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση
που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα
θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων
προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το
συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να απασχολεί
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α
28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από

το ν. 2527/1997 (Α 206) και το Π.δ. 164/2004 (Α
134).

Άρθρο 29 - Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Άρθρο 17 του ν.4375/2016 (Α’ 51)
Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
Υπηρεσίας
Υποδοχής
και
Ταυτοποίησης
Αντικατάσταση παρ.2 και 3 του άρθρου 17 ν.
4375/2016
2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισμός
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 ν. 4375/2016 (Α΄ 51) Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων
αντικαθίσταται ως εξής:
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των
«2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων, στον οποίο
Ασύλου θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισμοί λειτουργίας καθορίζονται επιμέρους θέματα εσωτερικής
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων, των
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), στους οποίους Μονάδων και των Δομών αυτών και ρυθμίζονται οι
καθορίζονται επιμέρους θέματα εσωτερικής λειτουργίας λεπτομέρειες
των
κατά
περίπτωση
των υπηρεσιών αυτών και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες ακολουθούμενων διαδικασιών, καθώς και κάθε
των κατά περίπτωση ακολουθούμενων διαδικασιών, συναφές θέμα.
καθώς και κάθε συναφές θέμα.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 ν. 4375/2016 (Α΄ 51) 3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας
αντικαθίσταται ως εξής:
Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από
«3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ειδικότερα, ο
Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Εσωτερικός Κανονισμός των Κέντρων Υποδοχής και
Κανονισμό Λειτουργίας που εκδίδεται από τον Γενικό Ταυτοποίησης και των Δομών Προσωρινής
Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Φιλοξενίας εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
γνώμης των Διοικητών τους.»
κατόπιν γνώμης των Διοικητών των Κέντρων ή των
Διοικητών των Δομών. Ο Εσωτερικός Κανονισμός
των Δομών Προσωρινής Υποδοχής εκδίδεται από
τον Ειδικό Γραμματέα Υποδοχής.

Άρθρο 30 - Ρυθμίσεις για τη στελέχωση της Ε.Υ. ΣΥ. Δ Άρθρο 76 του ν.4375/2016 (Α’ 51)
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. - Τροποποίηση του άρθρου 76 ν. Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
4375/2016
και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου
Η περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 76 ν. 4375/2016 (Α΄ 51) Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η απόσπαση ή η μετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ. 4. α. Η στελέχωση της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγματοποιείται με κοινή γίνεται με μετακίνηση προσωπικού από το
απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Υπουργείο ή με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή
Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
συναρμόδιου Υπουργείου.. Η απόσπαση γίνεται για χρόνου από φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου
τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης, για μία (1) ή δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του
περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα. Για την άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α 28), όπως ισχύει,
απόσπαση του μη πολιτικού προσωπικού των συμπεριλαμβανομένης και της ΜΟΔ Α.Ε..
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται η προηγούμενη β. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ.
σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμοδίου ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγματοποιείται με μόνη
Υπουργού.»
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής
ή ειδικής διάταξης, με κοινοποίηση στην υπηρεσία
του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί
αποσπάσεων και μετακινήσεων του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η
απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη με
δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες
φορές για ίσο χρονικό διάστημα.
γ. Η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού γίνεται
είτε με αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων
κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης είτε μετά από
διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης.
δ. Ειδικά, για το προσωπικό που κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος υπηρετεί
στην Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. και στη Μονάδα Α2 της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως
αναδιαρθρώθηκε με την υπ αριθμ. κ.υ.α.
85334/ΕΥΘΥ 717/13.8.2015 (Β 1825), η απόσπαση
γίνεται με μόνη την αίτηση του ενδιαφερομένου
στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων
ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και
εκδίδεται σχετική συστατική πράξη του Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Η απόσπαση
γίνεται για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα
παράτασης για μία ή περισσότερες φορές για ίσο
χρονικό διάστημα.
ε. Οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στην από
22.10.2015 πρόσκληση της Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. για τη
στελέχωσή της και κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος είχαν αξιολογηθεί
θετικά, κατ’ εφαρμογή της οικείας διαδικασίας,
δύνανται να αποσπασθούν στην Ε.Υ.ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
με
αίτησή
τους
εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων
από τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον η αίτησή
τους αφορά σε κάλυψη θέσης της Ε.Υ. ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ίδιας βαθμίδας, με ίδια τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα, με αυτά για τα οποία
αξιολογήθηκαν για την Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε.. Για την
απόσπαση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και

Τουρισμού. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη
με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες
φορές για ίσο χρονικό διάστημα.
στ. Στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. της Γενικής
Διεύθυνσης
Συντονισμού
και
Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης
και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και
άλλων
πόρων
της
Γενικής
Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, συστήνεται μία θέση
Προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις
Προϊστάμενων μονάδων επιπέδου Τμήματος. Η
θητεία των ανωτέρω ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη, η
οποία μπορεί να παρατείνεται για μία ή
περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Η
επιλογή και η ανάθεση των καθηκόντων του
Προϊσταμένου Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των
Προϊσταμένων των Μονάδων της, γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής, η
οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Υπηρεσιακό
Γραμματέα του Υπουργείου, ως Πρόεδρο και από
δύο (2) Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, ως
μέλη, που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός. Τον
Υπηρεσιακό Γραμματέα, όταν απουσιάζει, ελλείπει ή
κωλύεται, αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής και τους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, όταν απουσιάζουν,
ελλείπουν ή κωλύονται, αναπληρώνουν οι δύο (2)
αρχαιότεροι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του
Υπουργείου που ορίζονται ως αναπληρωτές με την
απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Τον
Προϊστάμενο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., όταν
απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο
αρχαιότερος Προϊστάμενος Μονάδας.
ζ. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων ή
μετακινούμενων υπαλλήλων του δημόσιου ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα θεωρείται χρόνος
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος
υπηρεσίας του προϊσταμένου της Ε.Υ. ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρόνος
άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης. Ο
χρόνος υπηρεσίας των προϊσταμένων μονάδων και
του προσωπικού της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων
προϊσταμένου Τμήματος.

Άρθρο 31 - Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των Άρθρο 78 του ν.4375/2016 (Α’ 51)
για
τη
χρηματοδότηση
των
προγραμμάτων
του
πολυετούς
Εθνικού Ρυθμίσεις
του
πολυετούς
Εθνικού
Προγράμματος - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου προγραμμάτων
Προγράμματος
78 ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016 (Α΄51)
1. Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις χρηματοδοτήσεις και πληρωμές των έργων που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραμμα
που διαχειρίζεται η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ισχύουν ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στις
αναλογικά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2, 5, παραγράφους 1, 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του Ν.
6 και 7 του άρθρου 27 και στο άρθρου 27Α του ν. 4314/2014.
4314/2014 (Α’ 265)».
Άρθρο 32 - - Κράτηση και διαδικασία απέλασης - Άρθρο 81 του ν.3386/2005 (Α’ 212)
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 81 ν. 3386/2005
Ειδικοί χώροι παραμονής αλλοδαπών
Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και καταργείται το
τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν.
3386/2005 (Α’ 212) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως
εξής:
«1. Ο αλλοδαπός, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 76
του παρόντος, κρατείται στην οικεία αστυνομική αρχή.
Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασης
του παραμένει στις ειδικές εγκαταστάσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν.3907/2011.»

1. Ο αλλοδαπός, στο πρόσωπο του οποίου
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του νόμου αυτού, κρατείται στην οικεία
αστυνομική αρχή. Μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες απέλασης του παραμένει σε ειδικούς
χώρους, οι οποίοι ιδρύονται με απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας
Τάξης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι
προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας των χώρων
αυτών.

Άρθρο 33 - Ρυθμίσεις Ταμείου Αλληλεγγύης του Άρθρο 196 ν.4662/2020
άρθρου 196 του ν. 4662/2020 – Τροποποίηση άρθρου Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους
196
ν.
4662/2020 όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών
και προσφύγων
1. Στο άρθρο 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), η παρ. 2
αντικαθίσταται, στην παρ. 4 αντικαθίστανται οι λέξεις 2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η
«των Δήμων» από τις λέξεις «των δικαιούχων της παρ. χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών
2» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία
«Άρθρο 196
μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων
Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη
λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και
και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή
προσφύγων
για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την
1. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του οικονομική
επιβάρυνση
των
δημοτικών
παρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και προϋπολογισμών και των δημοτών.
Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός, με την
ονομασία
«Ταμείο
Αλληλεγγύης»,
τον
οποίο
διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασμός «Ταμείο και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι

Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι τόκοι του
πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο
κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και
αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού
Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και
Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η
Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε
φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Από
τους τόκους που πιστώνονται κάθε εξάμηνο
αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς προς
τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του
Ταμείου. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του
Λογαριασμού, δεν προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η
χρηματοδότηση δαπανών και έργων, προμηθειών και
μελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που
επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές καθώς και
από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη διαμονή
πολιτών τρίτων χωρών. Δικαιούχοι χρηματοδότησης
μπορεί να είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 το
μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά
πλειοψηφία στους ΟΤΑ καθώς και Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
3. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται ετησίως με
το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο
«Ταμείο Αλληλεγγύης» δύνανται να μεταφέρονται στο
τέλος κάθε οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες
πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-201-0000000
«Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υποδοχής και Ασύλου» και των αντίστοιχων Αναλυτικών
Λογαριασμών Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.4. Με κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των
δικαιούχων της παρ. 2 από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το
σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η
διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων,
ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των
πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή
του παρόντος.»

προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των
Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σύστημα
διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για
χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η
διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των
προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των
έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 34 - Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Υπηρεσιών Άρθρο 113 του ν.4674/2020 (Α’ 53)
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Υπηρεσιών του
Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 113 ν. 4674/2020 Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Οι παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 (Α’
53) αντικαθίστανται και το άρθρο διαμορφώνεται ως
εξής:
«1. α. Η θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, του
Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και του
Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να
πληρούται από: (i) δημόσιο υπάλληλο κάτοχο πτυχίου
Ανώτατου
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
ελληνικού
πανεπιστημίου
ή
ισότιμου
τίτλου
σπουδών
πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής και γνώση
μίας ξένης γλώσσας, που διαθέτει κατάλληλη
διοικητική ικανότητα και συναφή εξειδίκευση ή
εμπειρία στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές,
αποκεντρωμένες ή περιφερειακές του Δημοσίου, των
Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που
υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή, με τοποθέτηση, έπειτα από απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο
υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή με απόσπαση
και ανάθεση καθηκόντων, έπειτα από κοινή απόφαση
των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Εσωτερικών και του αρμοδίου οργάνου του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από
τις κείμενες διατάξεις, για τρία (3) έτη και με
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (ii)
με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου Ειδικών
Θέσεων με βαθμό 1ο, κατόχου πτυχίου Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού πανεπιστημίου ή
ισότιμου τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος
της αλλοδαπής και γνώση μίας ξένης γλώσσας, που
διαθέτει κατάλληλη διοικητική ικανότητα και συναφή
εξειδίκευση ή εμπειρία στο αντικείμενο της προς
πλήρωση θέσης, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών
ετών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
β. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, ο Διοικητικός
Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών και ο Διοικητής της

1. Η θέση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας
Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να πληρούται
από: (α) δημόσιο υπάλληλο κάτοχο πτυχίου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού
πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών
πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής και
γνώση μίας ξένης γλώσσας, με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές,
αποκεντρωμένες ή περιφερειακές του Δημοσίου,
των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε
ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, με
τοποθέτηση, μετακίνηση ή βάσει των διατάξεων
περί αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα, έπειτα
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο
υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή με
απόσπαση, έπειτα από κοινή απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Εσωτερικών και του αρμοδίου οργάνου του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση
από τις κείμενες διατάξεις, για δύο (2) έτη και με
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο (2) έτη, ή
(β) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου
Ειδικών Θέσεων με Β` βαθμό, κατόχου πτυχίου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού
πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου σπουδών
πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής και
γνώση μίας ξένης γλώσσας, ο οποίος διορίζεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
3. Στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστήνονται από μία
θέση Υποδιοικητή. Η θέση Υποδιοικητή δύναται να
πληρούται από: (α) δημόσιο υπάλληλο που κατέχει
πτυχίο
Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μπορεί να
παύονται πριν τη λήξη της θητείας τους, είτε κατόπιν
παραίτησής τους, είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των
καθηκόντων τους ή για άλλο σοβαρό λόγο που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη
διάρκεια της θητείας τους 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 του ως
προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής
Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Αν ο διοριζόμενος ως Διοικητής της Υπηρεσίας
Ασύλου ή ως Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής
Προσφυγών ή ως Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί
υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού
λειτουργήματος καθ΄ όλη τη διάρκεια της θητείας του.
«2. Οι προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης φέρουν τον τίτλο
του Διοικητή. Η Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε επίπεδο
Γενικής Διεύθυνσης.
3. Στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης συστήνονται από μία θέση Υποδιοικητή.
Η θέση Υποδιοικητή δύναται να πληρούται από: (α)
δημόσιο υπάλληλο που κατέχει πτυχίο Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ελληνικού πανεπιστημίου ή
ισότιμο τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της
αλλοδαπής, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε
υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωμένες ή περιφερειακές
του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β`
βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τοποθέτηση, με απόφαση
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο
υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή με απόσπαση
και ανάθεση καθηκόντων, με κοινή απόφαση των
αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και

ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών
πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής, με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε
υπηρεσίες,
κεντρικές,
αποκεντρωμένες
ή
περιφερειακές του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων
Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α` και β` βαθμού και των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τοποθέτηση,
μετακίνηση ή βάσει των διατάξεων περί
αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος
ανήκει οργανικά στον φορέα, ή με απόσπαση, με
κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και
του αρμοδίου οργάνου του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις
κείμενες διατάξεις για δύο (2) έτη και με
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δύο (2) έτη, ή
(β) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου που
κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών
πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής, ο
οποίος διορίζεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Για τα προσόντα των μετακλητών
υπαλλήλων που διορίζονται σε θέση προϊσταμένου
εφαρμόζεται το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α` 133).
4. Οι αποδοχές των Διοικητών και Υποδιοικητών
της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από
τις κείμενες διατάξεις για τρία (3) έτη και με
δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (β)
με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου που κατέχει πτυχίο
Ανώτατου
Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος
ελληνικού
πανεπιστημίου
ή
ισότιμο
τίτλο
σπουδών
πανεπιστημιακού ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος
διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου για θητεία τριών ετών με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης. Για τα προσόντα των μετακλητών
υπαλλήλων που διορίζονται σε θέση προϊσταμένου
εφαρμόζεται το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α` 133).
4. Οι αποδοχές των Διοικητών και Υποδιοικητών της
Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης καθώς και του Διοικητικού Διευθυντή
της Αρχής Προσφυγών καθορίζονται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και
Ασύλου.
Άρθρο 37 - Πόροι του ειδικού επιδόματος Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Άρθρο 48 ν.4686/2020
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 48 ν. Θέσπιση κινήτρων για κατηγορίες υπαλλήλων του
4686/2020
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4686/2020
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους
(Α’ 96) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στην
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους που
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης
αποσπώνται ή μετακινούνται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και
και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων,
άλλων πόρων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από άλλους φορείς
Ασύλου από άλλους φορείς του δημόσιου και του
του δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, πλην της
ευρύτερου Δημόσιου τομέα, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.,
Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν
καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν ήδη
ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στην ως άνω Υπηρεσία κατά την
αποσπασθεί ή μετακινηθεί στην ως άνω Υπηρεσία
έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καταβάλλεται
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην της
ειδικό επίδομα, το ποσό του τακτικών αποδοχών τους σε
Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ποσό
σύγκριση με το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών
του τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση με το
αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του αντίστοιχου
ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών
κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και κλιμακίου.
αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του
Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται από πόρους του Προγράμματος
αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και
Δημοσίων Επενδύσεων.»
κλιμακίου.
Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται από το Εθνικό
Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

30.

Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν
κατάργηση
Άρθρο 39 – Καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρ. 2 του άρθρου 24Α του ν. 4540/2018 (Α’ 91)
περί έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για τον
καθορισμό ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων και
λεπτομερειών
στεγαστικών
προγραμμάτων
αναφορικά με την απόλαυση υλικών συνθηκών
υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή
προστασία ή μη, ασυνόδευτους ή μη, καταργείται.

2. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α΄80) περί
χορήγησης στους ενδιαφερόμενους αντιγράφου της
απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαμονής
μετά την παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης,
καταργείται.
3. Η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του
ν.4251/2014 περί χορήγησης άδειας διαμονής για
λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων
χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα, η υπόθεση των
οποίων έχει παραπεμφθεί από τις αρμόδιες Αρχές
Απόφασης της περ. ιθ’ του άρθρου 2 του π.δ.
113/2013 (Α` 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των
άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α` 195),
καταργείται.

Καταργούμενες διατάξεις

2.
Με
κοινή
απόφαση
των
Υπουργών
Μεταναστευτικής
Πολιτικής
και
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι,
προϋποθέσεις και λεπτομέρειες των εν λόγω
στεγαστικών προγραμμάτων αναφορικά με την
απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από
ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία ή μη,
ασυνόδευτους ή μη.
5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στους
ενδιαφερόμενους χορηγείται αντίγραφο της
σχετικής απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας
διαμονής.
στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση
έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες
Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ` του
π.δ. 113/2013 (Α` 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών
των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α` 195),
όπως ισχύει.
Για τη χορήγηση άδειας διαμονής της παρούσας
κατηγορίας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η
αντικειμενική
αδυναμία
απομάκρυνσης
ή
επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους
διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως
σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της
οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας
του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου
της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της
Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974
(Α`256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Νέας
Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των
βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία
κυρώθηκε με το Ν. 1782/1988 (Α` 116).
Το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας για
ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζεται μόνο εφόσον η
υπόθεση του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας
έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες
Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ` του
προεδρικού διατάγματος 113/2013 (Α` 146)
σύμφωνα με το άρθρο 33 του ιδίου προεδρικού
διατάγματος ή από τις Επιτροπές Προσφυγών των
άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α` 195)
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφο 1 περίπτωση
β` του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει,
κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδρομής
στο πρόσωπο του αιτούντος μιας ή περισσοτέρων
προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την
ημερομηνία επίδοσης, από τις αρμόδιες κατά
περίπτωση αρχές του σχετικού ενημερωτικού
εγγράφου στον ενδιαφερόμενο. Η άδεια διαμονής
χορηγείται, για ένα έτος, παρέχει πρόσβαση στη
μισθωτή απασχόληση και μπορεί να ανανεώνεται
για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον εξακολουθούν να
ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.
4. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 24 του ν. 4251/2014 περί δυνατότητας
υποβολής αιτήματος επανεξέτασης εκ μέρους του
αιτούντος άδειας διαμονής εντός μηνός από την
ειδοποίηση του για την απόρριψη του αιτήματος του,
καταργείται.
5. Οι παρ. 47 και 48 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015
(Α΄76 και Α΄88 – διόρθωση σφαλμάτων) περί
ανανέωσης και επανεξέτασης των αδειών διαμονής
που είχαν χορηγηθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με το
άρθρο 28 του π.δ. 114/2010, καταργούνται.

γ. .... Αίτημα επανεξέτασης εκ μέρους του
αιτούντος μπορεί να υποβληθεί εντός μηνός από
την ειδοποίηση του για την απόρριψη του
αιτήματος του.

47. Άδειες διαμονής που είχαν χορηγηθεί ή
ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
του Π.δ. 114/2010, ανανεώνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 19Α του Ν. 4251/2014.
48. Άδειες διαμονής που είχαν χορηγηθεί ή
ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
του π.δ. 114/2010 και η αίτηση ανανέωσής τους
απορρίφθηκε από τα αρμόδια όργανα της
παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010,
επανεξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α,
κατόπιν υποβολής αιτήσεως των ενδιαφερόμενων.
Σε περίπτωση που έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους
οποίους είχαν χορηγηθεί, η δυνατότητα ανανέωσης
των ως άνω αδειών για έναν από τους λόγους του Ν.
4251/2014 γίνεται κατόπιν γνώμης των Επιτροπών
της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/2014. Η
σχετική αίτηση
για την επανεξέταση των ως άνω αιτήσεων

υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Οι παρ. 14 και 15 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α’ 14. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
51), περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την Πολίτη συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής,
επιλογή Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής στην οποία ανατίθεται η εξέταση των
Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, καταργούνται.
υποψηφιοτήτων και η εισήγηση τριών (3)
υποψηφίων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Η
Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από τον Γενικό
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής
και Ασύλου ως Πρόεδρο, β) από έναν (1) Σύμβουλο
του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως μέλος, γ) από
ένα (1) μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού
Προσωπικού ΑΕΙ νομικών, πολιτικών επιστημών της
χώρας ως μέλος και τον αναπληρωτή του με όμοια
προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.
15.
Τα
μέλη
της
Επιτροπής
Επιλογής
υποδεικνύονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη. Παρελθούσης απράκτου
της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας ή σε
περίπτωση που η επιτροπή δεν εκδώσει εισήγηση
εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας
υποβολής
υποψηφιοτήτων,
ο
Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.»
7. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, περί 4. Σε κάθε Κινητή Μονάδα Υποδοχής και
ορισμού επικεφαλής σε Κινητές Μονάδες Υποδοχής Ταυτοποίησης, με απόφαση του Διευθυντή της
και Ταυτοποίησης, καταργείται
Υπηρεσίας, ορίζεται επικεφαλής. Στον επικεφαλής
καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου τμήματος, για
όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά και ο χρόνος
της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Σε κάθε
κινητή μονάδα υποδοχής και ταυτοποίησης
συμμετέχει, με καθήκοντα ανάλογα με αυτά των
κλιμακίων
ταυτοποίησης
και
εξακρίβωσης
ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας
των Κ.Υ.Τ., αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται
από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με
επικεφαλής αξιωματικό με βαθμό τουλάχιστον
Υπαστυνόμου Α.
8. Το άρθρο 22 του ν. 4375/2016, περί χορήγησης Άρθρο 22
άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς
αιτούντες διεθνή προστασία, καταργείται
λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία

«1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ.
114/2010 (Α` 195), ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί
καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
σε αιτούντες διεθνή προστασία, οι οποίοι είναι
κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η
αίτηση είχε υποβληθεί το αργότερο έως και τις
31.7.2012 και η εξέτασή της εκκρεμεί σε β` βαθμό,
εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική
ασφάλεια ή για τη δημόσια τάξη, ιδίως λόγω
τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη
διάπραξη σοβαρού εγκλήματος.».
β. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί
κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και τα
αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310),
αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής
(ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ
337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339),
κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342),
πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης
παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β),
μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ
350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ
351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).
2. Η άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του
παρόντος, χορηγείται για δύο έτη και μπορεί να
ανανεωθεί με αίτηση που υποβάλλεται στον
Υπουργό
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
εφόσον
συντρέχουν
οι
προϋποθέσεις του άρθρου 19Α παρ. 1 περίπτωση στ
του ν. 4251/2014 χωρίς την προηγούμενη
παραπομπή από τις Επιτροπές Προσφυγών Ασύλου
του π.δ. 114/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ή για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται
κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 114/2010 (Α` 195)
και η διοικητική διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο
ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες Αρχές
Παραλαβής της παρ. ιδ` του άρθρου 2 του π.δ.
114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών
Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, περί
εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις
προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς
προστασίας, εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση
της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος

παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε
περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο, για συζήτηση της προσφυγής,
ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος
διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών
Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010,
χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο
αλλοδαπού και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του π.δ. 114/2010.

