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Μολονότι η µεταναστευτική πολιτική των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί
σε µεγάλο βαθµό ζήτηµα που επαφίεται στις αποφάσεις
των εθνικών οργάνων, ολοένα και µεγαλύτερες περιοχές της σχετικής κοινωνικής ύλης περιέρχονται διαρκώς
υπό τη ρυθµιστική εµβέλεια του ευρωπαϊκού δικαίου. Τη
διαδικασία αυτή έχει επιτείνει τα τελευταία χρόνια η αυξανόµενη µέριµνα των ευρωπαϊκών οργάνων για τα ζητήµατα της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Το ειδικό αυτό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον εκδηλώνεται κατεξοχήν στην κατεύθυνση της εδραίωσης ενιαίων µορφολογικών χαρακτηριστικών των εκδιδοµένων από τις αρµόδιες εθνικές
αρχές των κρατών-µελών τίτλων νόµιµης διαµονής των
πολιτών τρίτων χωρών εντός της επικράτειάς τους. Ο
προσανατολισµός αυτός αποβλέπει τόσο στη διευκόλυνση της κινητικότητας των νοµίµως διαµενόντων πολιτών
τρίτων χωρών-αλλοδαπών εντός του κοινού ευρωπαϊκού
χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας, όσο και
στον ταχύ και αποτελεσµατικό έλεγχο αυτών.
Ήδη, στο πλαίσιο αυτό, µε τον Κανονισµό 1030/2002
δόθηκε στα επί µέρους κράτη-µέλη της ΕΕ η δυνατότητα
να επιλέξουν ως µορφή των αδειών διαµονής ενιαίου τύπου είτε τη µορφή της αυτοκόλλητης ετικέτας (βινιέτας)
είτε αυτήν του αυτοτελούς εγγράφου και η Χώρα µας έχει επιλέξει την πρώτη. Με τον Κανονισµό 380/2008, ο οποίος τροποποίησε τον Κανονισµό 1030/2002, γίνεται
πλέον υποχρεωτική η έκδοση των αδειών διαµονής µε τη
µορφή του αυτοτελούς εγγράφου και αυτό επιφέρει σηµαντικές µεταβολές στη διαδικασία έκδοσης των αδειών
διαµονής.
Πιο συγκεκριµένα, ο τίτλος διαµονής θα έχει τη µορφή
µιας ηλεκτρονικής κάρτας και θα περιλαµβάνει δύο βιοµετρικά στοιχεία, δηλαδή µια ψηφιακή φωτογραφία προσώπου και δύο δακτυλικά αποτυπώµατα, τα οποία θα είναι αποθηκευµένα σε ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα ραδιοσυχνοτήτων (RF Chip). Αυτά τα βιοµετρικά δεδοµένα
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για
την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισµού, δηλαδή
για τον έλεγχο: α) της γνησιότητας του εγγράφου/κάρτας και β) της ταυτοποίησης του κατόχου µε το πρόσωπο
τα στοιχεία του οποίου περιέχονται στην κάρτα.
Η υλοποίηση του αυτοτελούς εγγράφου δηµιουργεί
σειρά νέων αναγκών που συνδέονται µε την οργάνωση
και τη λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες θα ανατεθεί το έργο της έκδοσης των σχετικών τίτλων. Οι ανάγκες αυτές αφορούν τόσο την αναδιοργάνωση διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιακών δοµών όσο και την
προσφορότητα και επάρκεια εγκαταστάσεων και εξοπλι-

σµού τους. Ταυτοχρόνως, η ανάγκη αναδιοργάνωσης
των αρµοδίων υπηρεσιών, χάριν της έκδοσης του αυτοτελούς εγγράφου, συρρέει τόσο µε τις ειδικότερες ανάγκες αναδιοργάνωσης των αποκεντρωµένων υπηρεσιακών δοµών του κράτους µετά από τη θέση σε ισχύ του ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης», όσο και µε την ανάγκη αντιµετώπισης των προβληµάτων λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητας
του υφιστάµενου συστήµατος αδειοδότησης της διαµονής των αλλοδαπών στη χώρα.
Οι δυσλειτουργίες που εµφανίζονται στις διαδικασίες
χορήγησης αδειών διαµονής αλλοδαπών και απόδοσης
ελληνικής ιθαγένειας εκδηλώνονται ιδίως ως σοβαρές
καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών διοικητικών
πράξεων αλλά και ως ελλείµµατα ασφάλειας των σχετικών εγγράφων έναντι του ενδεχοµένου παραποίησης ή
κλοπής τους. Σοβαρό παράγοντα καθυστέρησης, επιβάρυνσης και πρόκλησης ζητηµάτων ως προς τη χρηστή
λειτουργία της διοίκησης αποτελεί ήδη η εµπλοκή δύο
διαφορετικών υπηρεσιών (Δήµος και Αποκεντρωµένη Διοίκηση) στη διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής. Επιπλέον, η υποχρέωση συναλλαγής των ενδιαφερόµενων και στις δύο αυτές διαδικασίας µε διάφορες υπηρεσίες προκειµένου να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση των αιτούµενων πράξεων αποτελεί ένα επιπρόσθετο παράγοντα έντασης των δυσλειτουργιών.
Εξίσου σοβαρός παράγοντας πρόκλησης δυσλειτουργιών και προβληµάτων είναι η εξαιρετικά ανεπαρκής
στελέχωση των επίµαχων υπηρεσιών µε µόνιµο προσωπικό. Οι υπηρεσίες αυτές, ιδίως της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, λειτουργούν ακόµη µε εποχιακό προσωπικό,
το δε εναποµένον µετά τη λέξη των σχετικών εποχικών
συµβάσεων είναι απολύτως ανεπαρκές για τη διεκπεραίωση των οικείων διαδικασιών. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτική λύση των συµβάσεων του εποχιακού προσωπικού µετά το πέρας του ορισµένου από τη σύµβαση χρόνου προκαλεί µια συνεχή απώλεια της αποκτηθείσας
γνώσης και εµπειρίας, η οποία επιβαρύνει επιπλέον το
πρόβληµα της επαρκούς στελέχωσης.
Ακόµη, η συναλλαγή πολυπληθούς κοινού µε τις υπηρεσίες µετανάστευσης απαιτεί ικανούς και κατάλληλους
χώρους υποδοχής κοινού, εργασίας και αρχειοθέτησης.
Ωστόσο, η εύρεση ικανοποιητικών χώρων είναι εξαιρετικά σπάνια και κατά συνέπεια το θέµα καθίσταται ένα από
τα πλέον σοβαρά προβλήµατα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι ανεπαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις επιβαρύνονται περισσότερο λόγω της υποχρεωτικής κατάθεσης όλων των σχετικών δικαιολογητικών µε
φυσική παρουσία του καταθέτη αλλά και από τις σοβαρές ανεπάρκειες της διαδικασίας πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή τους.
Έτσι, η έκδοση του αυτοτελούς εγγράφου σχετίζεται
άµεσα µε τον προτεινόµενο µε το παρόν σχέδιο σταδιακό µετασχηµατισµό των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων σε «υπηρεσίες µιας στάσης». Ο µετασχηµατισµός αυτός θεωρείται επιβεβληµένος: α) εν όψει της αναγκαιότητας λήψης αυστηρών µέτρων ασφαλείας κατά τη συλλογή και
τη διαχείριση των βιοµετρικών δεδοµένων, β) της ανάγκης µείωσης του χρόνου έκδοσης των αδειών διαµονής
και γ) της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών και έγκυ-
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ρης πληροφόρησης στους πολίτες.
Η µετάβαση από το σηµερινό σύστηµα (παραλαβή αιτήσεων από τους Δήµους και έκδοση των αδειών από τις
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις) πρέπει να γίνει σταδιακά,
αφού υπάρξει αντίστοιχη προετοιµασία, ώστε να µην παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή έλλειµµα στην
εξυπηρέτηση των συναλλασσόµενων µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Με το παρόν σχέδιο νόµου γίνεται προσαρµογή των υφιστάµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων για την είσοδο και
διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των ανωτέρω. Τέλος, µε τη µεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων που
συνδέονται µε τη διαδικασία έκδοσης των τίτλων νόµιµης διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά
σε όργανα της κρατικής διοίκησης, κεντρικά και περιφερειακά, αποκαθίσταται ο προβληµατικός χαρακτήρας
που εµφάνιζε η διαδικασία αυτή, από τη σκοπιά της λειτουργικότητας της συνταγµατικής µας τάξης, λόγω της
εµπλοκής σε αυτή µε καθοριστικό τρόπο των Δήµων της
Χώρας. Έτσι, εφεξής οι νέοι Δήµοι που προέκυψαν µετά
τις συγχωνεύσεις που επέβαλε το πρόγραµµα «Καλλικράτης», µπορούν ακώλυτα να στρέψουν τους πόρους
και το δυναµικό τους σε δράσεις εντατικής ένταξης των
µεταναστών που ζουν στη διοικητική τους περιφέρεια
στην τοπική κοινωνική ζωή δια της εντατικής συµµετοχής σε αυτή (λ.χ. µέσω των Συµβουλίων Ένταξης Μεταναστών), δηλαδή σε ένα πεδίο που αποτελεί κατ’ εξοχήν
«τοπική υπόθεση» κατά την έννοια του άρθρου 102 του
Συντάγµατος. Αντίστοιχα, η διοικητική διαδικασία της αδειοδότησης της διαµονής πολίτη τρίτης χώρας στην
Ελληνική Επικράτεια, ως αρµοδιότητα που ανήκει στον
πυρήνα της κυριαρχικής εξουσίας του Κράτους, επιστρέφει, εν όψει και των χαρακτηριστικών ασφαλείας που ενέχει η έκδοση του αυτοτελούς εγγράφου, κατ’ αποκλειστικότητα στην κρατική διοίκηση.
Ειδικότερα, στο άρθρο 1 περιλαµβάνονται οι διατάξεις
που είναι απαραίτητες για την έκδοση των αδειών διαµονής µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου.
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι η έκδοση των αδειών
διαµονής, µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου, αρχίζει από µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία που καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και παράλληλα ορίζονται οι κατηγορίες των αδειών διαµονής που θα εκδίδονται µε τη συγκεκριµένη µορφή.
Στην παράγραφο 2 αναφέρονται ειδικά τα βιοµετρικά
δεδοµένα που θα περιλαµβάνονται στις άδειες διαµονής
υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 380/2008, και
οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για τη λήψη τους.
Στην παράγραφο 3 καθορίζονται η διαδικασία λήψης
και οι προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφίας
Στην παράγραφο 4 καθορίζονται η διαδικασία λήψης
των δακτυλικών αποτυπωµάτων και τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπαχθούν στην ανωτέρω διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνεται υπ’ όψιν τόσο η ανηλικότητα (βλ. και παρ. 9) όσο και η περίπτωση προσώπων που
αδυνατούν για λόγους σωµατικούς να ανταποκριθούν
στην απαίτηση αυτή. Επισηµαίνεται ότι συνέπεια της επιβολής σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών της υποχρέωσης να υποβάλλονται, προκειµένου να εκδοθεί άδεια
διαµονής τους, σε διαδικασία λήψης των βιοµετρικών
τους δεδοµένων είναι το ότι σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής (λ.χ. µε τη µη προσέλευση σε προκαθορισµένο

ραντεβού) άρνησής τους, η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της άδειάς τους απορρίπτεται.
Στην παράγραφο 5 καθορίζεται ως κανόνας ότι το βιοµετρικό δεδοµένο των δακτυλικών αποτυπωµάτων λαµβάνεται µε την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών.
Λαµβάνοντας ωστόσο υπ’ όψιν τις πραγµατικές περιστάσεις υπό τις οποίες λειτουργούν οι αρµόδιες υπηρεσίες
και για να αντιµετωπιστεί το ενδεχόµενο συνωστισµού
και ταλαιπωρίας λόγω φόρτου και µεγάλης προσέλευσης ενδιαφεροµένων, προβλέπεται επίσης εναλλακτικά
η δυνατότητα, εάν δεν είναι δυνατή η λήψη τους κατά το
χρόνο κατάθεσης των λοιπών δικαιολογητικών, τα βιοµετρικά δεδοµένα να λαµβάνονται µετά από κλήση του αιτούντος σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία.
Με την παράγραφο 6 ρυθµίζεται γενικά ο τρόπος επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες σε σχέση ιδίως µε την υποβολή των αιτήσεων
και λοιπών δικαιολογητικών, την παραλαβή της άδειας
διαµονής, της παρακολούθησης της πορείας του φακέλου και ορίζεται ότι για τις λοιπές ενέργειες πέραν της
λήψης των βιοµετρικών δεδοµένων, όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης
χώρας µπορεί να προσέρχεται διά αντιπροσώπου, εφόσον η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου εφόσον ρυθµιστούν
οι τεχνικές λεπτοµέρειες µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αλλά και του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον
µε αυτή µπορεί να ρυθµίζεται εναλλακτικός τρόπος καταβολής των παραβόλων.
Επίσης, καθιερώνεται υποχρέωση των πολιτών τρίτων
χωρών να ενηµερώνουν τις αρµόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που επέλθει ουσιώδης µεταβολή των βιοµετρικών
τους δεδοµένων, προκειµένου να µην υφίσταται αναντιστοιχία µε αυτά που περιλαµβάνονται στην άδεια διαµονής τους. Ως ουσιώδης µεταβολή νοείται αυτή που, ευλόγως και µε βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας, δηµιουργεί το ενδεχόµενο σοβαρής δυσχέρειας στην ταυτοποίηση του προσώπου του κατόχου του εγγράφου.
Με την παράγραφο 7 προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης κινητών µονάδων λήψης βιοµετρικών δεδοµένων για την αντιµετώπιση περιπτώσεων όπου πολίτης
τρίτης χώρας είναι αντικειµενικά αδύνατο να προσέλθει
αυτοπρόσωπα στην υπηρεσία.
Με την παράγραφο 8 καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος κατά τον οποίο διατηρούνται τα βιοµετρικά δεδοµένα, η υπηρεσία στην οποία διατηρούνται και ο σκοπός
για τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Επίσης,
προβλέπεται µετά το πέρας του εν λόγω χρόνου η καταστροφή τους, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες για την οποία καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
Με την παράγραφο 9 καθορίζεται η διάρκεια της άδειας διαµονής των κάτω των έξι ετών ανήλικων τέκνων, ώστε να τηρείται η απαίτηση του Κανονισµού να λαµβάνονται δακτυλικά αποτυπώµατα για όλα τα άνω των έξι ετών πρόσωπα.
Με την παράγραφο 10 καθιερώνεται ειδικό τέλος που
αντιστοιχεί στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης και α-
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σφαλούς διακίνησης της κάρτας, είναι ανεξάρτητο από
τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει. Οι λεπτοµέρειες της είσπραξής του καθορίζονται
µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
Με την παράγραφο 11 καθιερώνεται υποχρέωση παράδοσης των αδειών διαµονής που έληξαν, µε οποιαδήποτε µορφή και αν έχουν εκδοθεί, στην αρµόδια υπηρεσία,
εφόσον αυτές έχουν τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου και καταστροφής ή, αν πρόκειται για επικολληµένες
σε διαβατήριο βινιέτες, ακύρωσης αυτών.
Τέλος, µε την παράγραφο 12 καθιερώνεται ειδική
σφραγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για την ηλεκτρονική σφράγιση των αδειών διαµονής µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου.
Με το άρθρο 2 ρυθµίζεται διεξοδικά η σταδιακή µεταφορά της αρµοδιότητας των Δήµων της Χώρας για την
παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη
χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, καθώς και
την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων, που εκδίδονται
σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων, στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στη χωρική αρµοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται, σε συνέχεια και της αναδιάρθρωσης της αρχιτεκτονικής της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης του κράτους. Στο εν λόγω άρθρο περιλαµβάνονται οι διατάξεις που αποβλέπουν στη µετατροπή των υπηρεσιών Μετανάστευσης και Αλλοδαπών των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων σε υπηρεσίες µιας στάσης.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 προβλέπεται ο ανακαθορισµός των σηµείων υποδοχής, στα οποία κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών ανά νοµό ή
νοµαρχία που διενεργείται σταδιακά µε αποφάσεις του
Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδονται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του οικείου Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ο γενικός κανόνας είναι ότι
προσδιορίζεται ένα σηµείο υποδοχής ανά νοµό οριζοµένων προς τούτο η Διεύθυνση ή το Τµήµα Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης που εδρεύει στο νοµό αυτό µε εξαίρεση
την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής και το Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης, όπου λόγω της υπερσυγκέντρωσης πολιτών
τρίτων χωρών, µπορούν να συσταθούν περισσότερα σηµεία υποδοχής, καθώς και την Αποκεντρωµένη Διοίκηση
Αιγαίου λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, προβλέπεται η δυνατότητα ορισµού µέχρι δέκα
(10) σηµείων υποδοχής στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση
Αττικής, µέχρι δώδεκα (12) σηµείων υποδοχής στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου και µέχρι τριών (3) σηµείων υποδοχής στο Νοµό Θεσσαλονίκης. Για τη λειτουργία των επιπρόσθετων σηµείων υποδοχής µπορούν
είτε να συσταθούν ειδικά Γραφεία είτε να µεταβληθεί η
έδρα υφιστάµενων Τµηµάτων των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Με την παράγραφο 2 καθορίζονται πιο συγκεκριµένα
οι νέες πρόσθετες αρµοδιότητες που αναλαµβάνουν τα
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα σηµεία υποδοχής.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι στην περίπτωση που
σε ένα νοµό προσδιοριστεί η λειτουργία της οικείας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ως υπηρεσία υποδοχής οι Δήµοι που εδρεύουν στον ίδιο νοµό παύουν
να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέµατα αδειών διαµονής και καθορίζεται η διαδικασία παράδοσης

των ενεργών φακέλων και των λοιπών εντύπων και εκκαθάρισης του αρχείου τους.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζεται η κατανοµή των εσόδων από τα παράβολα έτσι ώστε αφ’ ενός να µην µεταβληθεί το ποσοστό που λάµβανε ο Κρατικός Προϋπολογισµός, αφ’ ετέρου δε να διασφαλιστεί ότι το ποσοστό
που κατανέµεται σε δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες θα
διατεθεί για τη χρηµατοδότηση δράσεων που αφορούν
τη µεταναστευτική πολιτική και την κοινωνική ένταξη
των µεταναστών στη χώρα: Συγκεκριµένα, συστήνονται
τρεις ξεχωριστοί Κωδικοί Αριθµοί Εσόδων, στους οποίους αποδίδονται τρεις διακριτές κατηγορίες παραβόλων.
Στον πρώτο αποδίδονται τα έσοδα από τα παράβολα περιορισµένης διάρκειας αδειών διαµονής που εισπράττουν οι Δήµοι της Χώρας για όσο διάστηµα συνεχίζουν
να παραλαµβάνουν αιτήσεις αλλοδαπών (άρθρο 92 παρ.
1 του ν. 3386/2005). Στο δεύτερο κωδικό αποδίδονται τα
έσοδα από τα παράβολα δεκαετούς διάρκειας και επί µακρόν αδειών διαµονής που εισπράττουν οι Δήµοι, για όσο διάστηµα συνεχίζουν να παραλαµβάνουν αιτήσεις
αλλοδαπών (άρθρο 92 παρ. 2 του ν. 3386/2005). Η λειτουργία δύο διαφορετικών κωδικών για τα παράβολα
που εισπράττονται από τους Δήµους είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι µόνον έτσι µπορούν να υπολογιστούν µε ακρίβεια το σύνολο των εσόδων από τα παράβολα και αυτό να κατανεµηθεί σωστά, βάσει των και µέχρι σήµερα αµετάβλητων σχετικών προβλέψεων του ν. 3386/2005.
Στον τρίτο κωδικό αποδίδονται τα έσοδα από τα παράβολα που καταθέτουν οι µετανάστες στα σηµεία υποδοχής,
όταν αυτά καθοριστούν µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος σχεδίου νόµου. Το σύνολο των εσόδων αυτών αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό και κατόπιν το 46% αυτών στο Υπουργείο Εσωτερικών για να διατεθούν σε δράσεις µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης των µεταναστών.
Το ύψος του εν λόγω ποσοστού είναι ίδιο µε το ποσοστό
επί του συνόλου των εσόδων από τα παράβολα που οριζόταν ότι λάµβαναν οι υπηρεσίες αλλοδαπών, µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης, σύµφωνα
µε το άρθρο 92 παράγραφοι 6α και 6β του ν. 3386/2005.
Περαιτέρω ορίζεται η διαδικασία κατανοµής και ο σκοπός χρηµατοδότησης των αποδιδόµενων στο Υπουργείο
πιστώσεων. Συγκεκριµένα, µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµικών κατανέµονται οι εν λόγω
πιστώσεις σε Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις
και Ν.Π.Δ.Δ., προκειµένου να καλύψουν δαπάνες που αφορούν θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης µεταναστών. Τέλος, για τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των πιστώσεων αυτών παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος δαπανών που οι εν λόγω πιστώσεις
µπορούν να καλύψουν.
Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα σύναψης προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και ενός ή περισσοτέρων Δήµων, Περιφερειών ή της κατά τόπο αρµόδιας Περιφερειακής Ένωσης Δήµων, µε αντικείµενο την παροχή επί µέρους υπηρεσιών και εκτέλεση επί µέρους έργων που εµπίπτουν
στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Για το
σκοπό αυτό, διατίθεται από τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, καθώς και ο κατά περίπτωση απαιτούµενος εξοπλισµός και εγκαταστάσεις
και οι συµβαλλόµενοι φορείς µπορεί να χρηµατοδοτούνται και από τα εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα.
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Με το άρθρο 3 ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης των υπηρεσιών µιας στάσης και ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης υπαλλήλων δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και Περιφερειών στις
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται
στο έµπειρο προσωπικό των Δήµων που χειρίζονται σήµερα τις υποθέσεις, η αρµοδιότητα για το χειρισµό των
οποίων περιέρχεται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις.
Με το άρθρο 4 ρυθµίζεται το θέµα των βεβαιώσεων
που εκδίδουν οι υπηρεσίες στους πολίτες τρίτων χωρών,
όταν καταθέτουν αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση
της άδειας διαµονής.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 καθορίζεται ένας τύπος βεβαιώσεων µε περιορισµένη χρονική ισχύ ενός έτους. Ο εν λόγω χρόνος µπορεί να µειωθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον καταστεί δυνατή η επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των
αδειών διαµονής από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επίσης,
καθορίζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις στις οποίες η εν
λόγω βεβαίωση χορηγείται, λαµβάνοντας υπόψη τόσο
τη σηµερινή συνήθη διοικητική πρακτική των υπηρεσιών
παραλαβής των αιτήσεων στους Δήµους, όσο και -σε εύλογο βαθµό- πρακτικές δυσκολίες που εγνωσµένα αντιµετωπίζουν οι πολίτες τρίτης χώρας είτε στη συναλλαγή
τους µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας ή/και ασφάλισης είτε στη µετακίνησή τους από τη µια εργασία
στην άλλη υπό τις σηµερινές συνθήκες δεινής κρίσης
της αγοράς απασχόλησης και της εθνικής οικονοµίας εν
γένει. Σε περίπτωση έλλειψης συγκεκριµένων δικαιολογητικών, η εν λόγω βεβαίωση µπορεί να χορηγηθεί πλην
όµως ορίζεται εξάµηνη προθεσµία για την προσκόµιση
του ελλείποντος στοιχείου.
Με το άρθρο 5 ρυθµίζεται το θέµα της εισόδου στην
Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών για εποχική εργασία και
απλουστεύεται η σχετική διαδικασία υπό την έννοια ότι
οι ενδιαφερόµενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση
λήψης άδειας διαµονής που προϋποθέτει και τη λήψη
βιοµετρικών δεδοµένων και καθιερώνεται ειδική θεώρηση εισόδου συγκεκριµένης διάρκειας, ισόχρονης µε τη
σχετική σύµβαση εργασίας και µέχρι έξι µηνών, που επιτρέπει τη εργασία αποκλειστικά για το εν λόγω διάστηµα
και στο συγκεκριµένο εργοδότη. Σηµειώνεται ότι η νοµοθετική πρόταση είναι συµβατή µε τη τρέχουσα εκδοχή
της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών
µε σκοπό την εποχιακή εργασία. Η πρόταση Οδηγίας, η
οποία υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13
Ιουλίου 2010 (COM(2010) 379 τελικό) και αυτή τη χρονική περίοδο τυγχάνει επεξεργασίας στο πλαίσιο αφενός
των αρµόδιων Οµάδων Εργασίας του Συµβουλίου, αφετέρου δε των συναρµόδιων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 περιλαµβάνεται ο ορισµός της εποχικής εργασίας.
Στην παράγραφο 2 καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο εργοδότης και τα δικαιολογητικά
που πρέπει να υποβάλει. Καταργείται η υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής και καθιερώνεται ειδικό
τέλος για κάθε µετακαλούµενο πολίτη τρίτης χώρας.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι για την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία προκαταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών στον

Ο.Γ.Α. σε περίπτωση απασχόλησης στην αγροτική οικονοµία. Το ποσό αυτό µπορεί να επιστραφεί στον εργοδότη εάν τελικά δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης
χώρας.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι σε περίπτωση απασχόλησης σε άλλους τοµείς πλην της αγροτικής οικονοµίας και µε βάση την ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία υφίσταται οµοίως υποχρέωση ασφάλισης και ο µετακαλούµενος πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να ασφαλιστεί
στο Ι.Κ.Α. µετά την είσοδό του στην Ελλάδα.
Στην παράγραφο 5 καθορίζεται η υπηρεσία που είναι
αρµόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση εγκριτικής πράξης, ενώ παράλληλα καθιερώνεται υποχρέωση κοινοποίησης της εν λόγω πράξης στον κατά τόπο
αρµόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονοµία ή στα κατά τόπο αρµόδια υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε, ώστε να διενεργούνται αντίστοιχοι έλεγχοι.
Η παράγραφος 6 αναφέρεται στον τύπο και τη διάρκεια ισχύος της χορηγούµενης θεώρησης εισόδου, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτήν.
Με την παράγραφο 7 θεσπίζεται η δυνατότητα επιβολής, µετά από εντολή του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, δειγµατοληπτικά υγειονοµικού ελέγχου για λόγους δηµόσιας υγείας.
Με την παράγραφο 8 καθορίζεται η υποχρέωση του
πολίτη τρίτης χώρας να αναχωρήσει από την Ελλάδα µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και ορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του
µε την υποχρέωση αυτή.
Το άρθρο 6 αναφέρεται στη µετάκληση αλιεργατών
και καθορίζει απλουστευµένη διαδικασία εισόδου στην
Ελληνική Επικράτεια, όµοια µε την εποχική εργασία, µε
ειδική θεώρηση εισόδου που παρέχει δικαίωµα εργασίας
χωρίς την υποχρέωση λήψης άδειας διαµονής ή τη λήψη
βιοµετρικών δεδοµένων. Εξάλλου, µε την παράγραφο 6
παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, στους υπαγόµενους στη
διµερή συµφωνία µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί µε το ν. 1453/1984, δικαίωµα σύναψης νέας
σύµβασης εργασίας µε άλλον εργοδότη εάν λυθεί ή διακοπεί η σχέση εργασίας µε τον εργοδότη που τους κάλεσε, κατά το διάστηµα ισχύος της θεώρησης εισόδου
Με το άρθρο 7 ρυθµίζονται, κατ’ αρχήν, ζητήµατα µεταβατικού περιεχοµένου που προκύπτουν ιδίως από το
σταδιακό χαρακτήρα της µετάβασης από το υφιστάµενο
σύστηµα της συµµετοχής των Δήµων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στην έκδοση της έντυπης µορφής της άδειας διαµονής στο σύστηµα του καταστήµατος µιας στάσης που θα εκδίδει αποκλειστικά στο πλαίσιο της περιφερειακής διοίκησης του κράτους την κάρτα
µετανάστη.
Συγκεκριµένα:
Με την παράγραφο 1 προβλέπεται η εξακολούθηση της
παραλαβής του βιοµετρικού δεδοµένου της ψηφιακής
φωτογραφίας για την έκδοση της κάρτας µετανάστη όσο
καιρό θα ετοιµάζονται οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της
Χώρας να αναλάβουν αυτοτελώς το σχετικό έργο.
Με την παράγραφο 2 διευκρινίζεται το υποχρεωτικό
της λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων για κάθε άδεια
διαµονής που εκδίδεται µετά την έναρξη ισχύος της έκδοσης της κάρτας µετανάστη, ακόµη και αν το σχετικό
αίτηµα είχε υποβληθεί πριν το χρόνο έναρξης, ώστε να
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µην καταλείπονται αµφιβολίες σχετικά µε το χειρισµό
των εκκρεµών φακέλων κατά το µεταβατικό στάδιο.
Με την παράγραφο 3 επιβεβαιώνεται γενικότερα η διατήρηση της αρµοδιότητας παραλαβής αιτήσεων και επίδοσης των σχετικώς εκδιδοµένων αποφάσεων από τους
Δήµους καθ’ όλο το µεταβατικό στάδιο της προετοιµασίας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων προκειµένου να
καταστούν καταστήµατα µιας στάσης, ώστε να αποφευχθούν λειτουργικά κενά κατά τη µετάβαση από το ένα
σύστηµα στο άλλο.
Η παράγραφος 4 ρυθµίζει περαιτέρω την τύχη των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής (µπλε βεβαιώσεις), οι οποίες
θα έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος των προτεινόµενων διατάξεων µε την πρόβλεψη ότι θα διατηρηθούν σε ισχύ για ένα έτος, εντός του οποίου αναµένεται,
καταρχήν, η εκκαθάριση των σχετικών φακέλων από τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
Ακόµη, µε την παράγραφο 5 ορίζεται η περιορισµένη
πλέον χρονική εµβέλεια της ισχύος της παραγράφου 3
του άρθρου 9 του ν. 3386/2005, που προβλέπει την εκτύπωση των σηµερινών αδειών µε τη µορφή επικολληµένου στο διαβατήριο ειδικού εντύπου (sticker), συναρτώµενη µε την έναρξη της εκτύπωσης των αδειών µε τη
µορφή κάρτας µετανάστη, που προσδιορίζεται µε την
προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου κ.υ.α..
Με την παράγραφο 6 αντιµετωπίζεται, σε σχέση µε
την καθιέρωση της κάρτας µετανάστη, το γενικότερο ζήτηµα της επίδοσης στον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας
της άδειας, που έχει ζητήσει, όταν πια αυτή έχει πάψει
να ισχύει, λόγω της υπέρµετρης καθυστέρησης κατά τη
διεκπεραίωση της υπόθεσης από αρµόδια υπηρεσία, που
αντιµετωπίζει µεγάλο φόρτο, όπως ιδίως η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής. Στις εν λόγω περιπτώσεις, κρίνεται ευλόγως σκόπιµο η άδεια που έληξε να µην εκτυπώνεται ως κάρτα µετανάστη.
Επίσης, µε την παράγραφο 7 ρυθµίζεται η τύχη των αιτηµάτων έγκρισης της µετάκλησης εποχικώς εργαζοµένων και αλιεργατών που υποβλήθηκαν υπό το προηγούµενο καθεστώς χωρίς να έχουν ακόµη οδηγήσει στις
προβλεπόµενες µε βάση αυτό άδειες διαµονής.
Τέλος, µε τη ρύθµιση της παράγραφου 8 µεταβάλλεται
από δώδεκα (12) σε δέκα (10) έτη ο χρόνος προηγούµενης αποδεδειγµένης διαµονής στην Ελλάδα, ώστε να
καταστεί δυνατή η υποβολή αιτήµατος άδειας διαµονής
αλλοδαπού στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 44
του ν. 3386/2005 για ανθρωπιστικούς λόγους και µε επίκληση της ανάπτυξης ιδιαίτερων δεσµών µε τη Χώρα. Η
µείωση του χρόνου προηγούµενης διαµονής κρίνεται
σκόπιµη, δεδοµένου ότι κατά την παρελθούσα δεκαετία
υπήρξαν διαδοχικές ρυθµίσεις του καθεστώτος διαµονής
αλλοδαπών (2001, 2005, 2007), στις οποίες συχνά από
διοικητικές αρρυθµίες δεν εντάχθηκαν πρόσωπα που
διατηρούν πραγµατικούς δεσµούς µε την Ελλάδα και
στα οποία δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήµατος εξέτασης των ιδιαιτεροτήτων της περίπτωσής τους. Με
την εν λόγω ρύθµιση, σε αντίθεση µε τις προαναφερθείσες διαδοχικές «τακτοποιήσεις», δεν επιχειρείται σε καµία περίπτωση «νοµιµοποίηση», και µάλιστα «µαζική»,
αλλοδαπών που σήµερα στερούνται πλήρως κάθε τίτλου
νοµιµότητας της παραµονής τους στη Χώρα. Παρέχεται
απλώς η δυνατότητα σε πρόσωπα που ανέπτυξαν απο-

δεδειγµένους ιδιαίτερους δεσµούς µε την Ελλάδα και έχουν εκ των πραγµάτων ενταχθεί σηµαντικά στην κοινωνική της ζωή µετά από αποδεδειγµένα µακρόχρονη διαµονή τους, έστω και χωρίς χαρτιά, να θέσουν µε αίτησή
τους την ιδιαιτερότητα της περίπτωσής τους υπόψη ειδικής επιτροπής της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, όπου συµµετέχει και εκπρόσωπος της
ΕΛ.ΑΣ., η οποία και είναι αρµόδια να αποφανθεί µετά από ενδελεχή έλεγχο σχετικά µε το βάσιµο των ισχυρισµών τους.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με το άρθρο 8 ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη
µετάβαση συγκεκριµένων µητροπολιτικών αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων προς την Περιφέρεια Αττικής, και ιδίως εκείνα της
µεταφοράς του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση
των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων, των αναγκαίων πιστώσεων και όλου του τεχνολογικού και µηχανολογικού
εξοπλισµού, που σχετίζεται µε την κατασκευή και συντήρηση έργων οδικών και υδραυλικών (αντιπληµµυρικών
και αποχέτευσης οµβρίων) εντός του Λεκανοπεδίου. Επιπλέον, ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που απορρέουν από
πάσης φύσεως συµβάσεις, σχετικές µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 ρυθµίζεται η µετάταξη στην Περιφέρεια Αττικής του προσωπικού που υπηρετεί στις οργανικές µονάδες της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες ασκούν έως τώρα τις µεταφερόµενες
αρµοδιότητες. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση
των αντίστοιχων θέσεων και υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται το υπηρεσιακό καθεστώς του ανωτέρω µετατασσόµενου προσωπικού, τόσο
του µόνιµου όσο και εκείνο ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.
Με την παράγραφο 3 ρυθµίζονται τα ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά θέµατα του µετατασσόµενου προσωπικού από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων προς την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και το ειδικότερο ζήτηµα της καταβολής του εφάπαξ βοηθήµατος
στους υπαλλήλους του πρώην ΕΤΜΟΑ, καταβολή που θα
εξακολουθήσει να γίνεται σύµφωνα µε όσα ισχύουν.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζεται το ζήτηµα της µεταφοράς των αναγκαίων πιστώσεων για τη µισθοδοσία του
ανωτέρω προσωπικού από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
στους ΚΑΠ των Περιφερειών, σύµφωνα µε το άρθρο 260
του ν. 3852/2010. Επιπλέον, ρυθµίζεται το ζήτηµα της
µεταφοράς των απαιτούµενων πιστώσεων για τη µισθοδοσία του προσωπικού αυτού για το οικονοµικό έτος
2011.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι η Περιφέρεια
Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις σχετικές µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες. Με την υπογραφή πρωτοκόλλου θα καθορίζονται ειδικά για τις συµβάσεις, ο αριθµός της πιστοποίησης, από την οποία και
µετά αναλαµβάνει την πληρωµή η Περιφέρεια Αττικής
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και οι λοιπές λεπτοµέρειες που αφορούν την οµαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάµενες συµβατικές σχέσεις. Επιπλέον, ορίζεται ότι η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει αυτοδικαίως ως καθολικός διάδοχος όλες τις εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι η Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων και σχετίζονται µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες. Τέλος, οι εγκεκριµένοι ή
προς έγκριση πόροι του Υπουργείου που αφορούν την εκτέλεση συµβάσεων των µεταφερόµενων υπηρεσιών,
µεταβιβάζονται υποχρεωτικά στην Περιφέρεια Αττικής.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι τα κινητά πράγµατα, λειτουργικά συστήµατα, µηχανήµατα, οχήµατα και
ο, εν γένει, τεχνολογικός εξοπλισµός που εξυπηρετεί τη
λειτουργία και την άσκηση των αρµοδιοτήτων των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων, µεταβιβάζεται αυτοδικαίως
και χωρίς αντάλλαγµα στην Περιφέρεια Αττικής. Επίσης,
προβλέπεται ότι για την παράδοση και παραλαβή και τη
ρύθµιση των αναγκαίων λεπτοµερειών µεταφοράς του ανωτέρω εξοπλισµού, υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο
µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Έργων και του
Περιφερειάρχη Αττικής. Λαµβάνεται, επίσης, πρόνοια
για τη στέγαση του προσωπικού που µετατάσσεται, µε
την υπεισέλευση της Περιφέρειας Αττικής στη µίσθωση
του κτιρίου, κατά το µέρος που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό µετατάσσεται στην
Περιφέρεια Αττικής.
Με την παράγραφο 7 προσδιορίζεται ο χρόνος άσκησης των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων στην µητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής.
Με το άρθρο 9 ρυθµίζονται ζητήµατα Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, η θέσπιση της παραγράφου 1 κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να συνεχιστεί η λειτουργία δοµών
κοινωνικής προστασίας, όπως ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ
κ.λπ., καθώς και η υλοποίηση των σχετικών συγχρηµατοδοτούµενων κοινωνικών προγραµµάτων, τα οποία εκτελούνταν από επιχείρηση ΟΤΑ και τώρα µεταφέρονται σε
δήµους ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών.
Με την παράγραφο 2 παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 η προβλεπόµενη στο άρθρο 41 παρ. 6α
του ν. 3801/2009 προθεσµία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των υφιστάµενων δηµοτικών
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν
ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ορίζεται ότι
θέση άδειας υπέχει, έως τότε, η συστατική τους πράξη.
Επίσης, προβλέπεται ότι βρεφονηπιακοί σταθµοί που
λειτουργούσαν από επιχειρήσεις των ΟΤΑ και είχαν λάβει άδεια ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όταν µεταφέρονται σε δήµο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, λειτουργούν βάσει της άδειας που είχαν λάβει. Η εισαγόµενη ρύθµιση, η οποία είναι και αίτηµα της
ΚΕΔΚΕ, κρίνεται αναγκαία προκειµένου οι εν λόγω παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί να µπορούν να ενταχθούν σε σχετικό συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα,
µέχρι να ολοκληρωθεί το θεσµικό πλαίσιο για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 3 διευκολύνεται το
έργο των Περιφερειαρχών, αφ’ ενός µε την πρόσληψη
µετακλητού ιδιαίτερου γραµµατέα, αφ’ ετέρου µε τη σύσταση θέσης διευθυντή του γραφείου του, χωρίς η κάλυψη των θέσεων αυτών να επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας. Για τις ρυθµίσεις αυτές υπήρξε αί-

τηµα της ΕΝΑΕ.
Στο άρθρο 10 περιλαµβάνονται διατάξεις που ρυθµίζουν την καταστατική θέση των αιρετών. Με την παραγράφο 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 προβλεπόταν
ότι στην περίπτωση που η αντιµισθία των δηµάρχων, αντιδηµάρχων και πρόεδρων δηµοτικών συµβουλίων, που
είχαν την ιδιότητα υπαλλήλου του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, ήταν µικρότερη των αποδοχών της θέσης
τους, τότε η αντιµισθία που τους αναλογούσε προσαυξάνονταν µέχρι το ποσό της θέσης Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου. Αποτέλεσµα της ρύθµισης αυτής ήταν σε ορισµένες περιπτώσεις και ιδίως αντιδηµάρχων και πρόεδρων δηµοτικών συµβουλίων που είχαν την ιδιότητα υπαλλήλου ιδιωτικού τοµέα, να υπερβαίνουν µε την προσαύξηση κατά πολύ την αντιµισθία του οικείου δηµάρχου. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 τίθεται διαβάθµιση ως προς το ποσό της προσαύξησης της αντιµισθίας
των ανωτέρω προσώπων, ώστε να αντιστοιχηθεί η αντιµισθία µε την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων.
Με την παράγραφο 2 παρέχεται το δικαίωµα σε δηµοτικούς συµβούλους που εργάζονται ή κατοικούν σε νησιά να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο ηµέρες, ώστε να διευκολύνονται στη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις του δηµοτικού συµβούλιου. Η ρύθµιση κρίνεται αναγκαία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιµετωπίζουν στη µετακίνησή τους.
Με το άρθρο 11 ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού. Η
προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 καθιστά δυνατή την ανάθεση στους φύλακες σχολικών κτιρίων καθηκόντων φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και
κοινοχρήστων χώρων των δήµων και των νοµικών τους
προσώπων. Η ανωτέρω διάταξη σκοπό έχει να καλύψει
ανάγκες φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων των δήµων
και των νοµικών τους προσώπων µε εναλλακτική αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού, στις περιπτώσεις που αυτό είναι πλεονάζον.
Με την παράγραφο 2 αναδιατυπώνεται η παράγραφος
4 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011, µε την οποία προσδιοριζόταν ως αρµόδιο όργανο που επιλαµβάνεται θεµάτων του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η
Εκτελεστική Επιτροπή. Επειδή τα θέµατα για τα οποία αποφαίνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, αφορούν κυρίως
πειθαρχικά ζητήµατα των υπαλλήλων, κρίνεται στις περιπτώσεις αυτές αναγκαία η συµµετοχή, µε δικαίωµα ψήφου, και δύο δηµοτικών σύµβουλων της µειοψηφίας, ώστε το όργανο αυτό να διαθέτει περισσότερα εχέγγυα αντικειµενικής κρίσης. Σε δήµους που δεν διαθέτουν εκτελεστική επιτροπή, όπως συµβαίνει σε πολύ λίγους νησιωτικούς δήµους, ορίζεται ως αρµόδιο όργανο ο δήµαρχος.
Επιπλέον, µε την παράγραφο 3 καλύπτεται και το διάστηµα που η Οικονοµική Επιτροπή είχε επιληφθεί σχετικών ζητηµάτων πριν την ισχύ του ν. 3979/2011.
Η µετάταξη υπαλλήλων δήµων και περιφερειών διενεργείται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις. Πολλοί φορείς υποδοχής, αν και έχουν ανάγκη για κάλυψη
θέσεων υπαλλήλων από µετάταξη, δεν ικανοποιούν τις
ανάγκες τους γιατί η αντιστοιχία της θέσης, κατά κλάδο
και ειδικότητα, αποτελεί τροχοπέδη, δεδοµένου ότι µπορεί να µην υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση σε
αυτούς. Για το λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η διαγραφή της λέξης «αντίστοιχες», ούτως ώστε να δοθεί η
δυνατότητα κάλυψης µε µετάταξη θέσεων φορέων από
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υπαλλήλους, οι οποίοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα της
θέσης στην οποία ζητούν να µεταταγούν.
Με την παράγραφο 5 παρέχεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού η δυνατότητα παραµονής στην
υπηρεσία πέραν του 60ού έτους της ηλικίας τους, έως
τρία επιπλέον έτη και µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου του 65ου έτους ηλικίας τους. Με την ανωτέρω
ρύθµιση η σχετική διάταξη που έχει περιληφθεί στον Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. επεκτείνεται και
στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού και εντάσσεται
στο πλαίσιο της πολιτικής αύξησης των ορίων ηλικίας
για συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αποβλέποντας στη µείωση
των δηµοσίων δαπανών και στην ελάφρυνση του βάρους
των συνταξιοδοτικών ταµείων. Παράλληλα, προβλέπεται
µεταβατικού χαρακτήρα ρύθµιση, κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης, για να µην αποκλειστούν άτοµα, τα
οποία συµπληρώνουν ή συµπλήρωσαν τα 35 έτη υπηρεσίας πρόσφατα και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο
είχαν ή έχουν τη δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησής τους απέχει εξαιρετικά λίγο από το χρόνο έναρξής ισχύος της εν λόγω διάταξης.
Με την παράγραφο 6 επιδιώκεται να τηρηθεί δεκαοκτάµηνη διάρκεια για όλες τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης για παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα του ν. 3250/2004 που συνήφθησαν κατόπιν των µε αριθµ. 1/2009 και 2/2009 αποφάσεων της
Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3250/2004, µε
τις οποίες εγκρίθηκε η πρόσληψη 8.334 ατόµων σε ΟΤΑ
α΄ βαθµού για δεκαοκτώ µήνες µε προσδιορισµένη λήξη
των συµβάσεων την 30ή Απριλίου 2011. Η προτεινόµενη
διάταξη κρίνεται αναγκαία, διότι κάποιες από τις ως άνω
συµβάσεις, λόγω καθυστερηµένης υπογραφής τους εξαιτίας της απαγόρευσης διαδικασιών προσλήψεων που
επήλθε µε την προκήρυξη των εθνικών εκλογών του
2009, δεν συµπλήρωσαν το δεκαοκτάµηνο µέσα στην ως
άνω καταληκτική ηµεροµηνία.
Με την παράγραφο 18 του άρθρου 94 του ν. 3852/
2010, όπως συµπληρώθηκε µε το εδάφιο η΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, η αρµοδιότητα της µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής
στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, όπως επίσης και
της µεταφοράς µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών
γυµνασίων και λυκείων, περιήλθε την 1η Ιουλίου 2011
στους Δήµους. Στο πλαίσιο της εναρµόνισης του θεσµικού πλαισίου µεταφοράς µαθητών µε τη νέα δοµή της
αυτοδιοίκησης, έτσι όπως αυτή διαµορφώθηκε µε τον
«Καλλικράτη», η κ.υ.α. ΙΒ/6071/31.8.1998, η οποία έως
σήµερα αποτελούσε το θεσµικό πλαίσιο για τη διαδικασία µεταφοράς µαθητών από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα αντικατασταθεί άµεσα. Για τους λόγους αυτούς, πολλοί από τους Δήµους της Χώρας δεν έχουν
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιµασία
της εν λόγω διαδικασίας. Ενόψει της έναρξης της νέας
σχολικής χρονιάς και προκειµένου να αποφευχθούν περιπτώσεις αδυναµίας µεταφοράς µαθητών κρίνεται σκόπιµο να παραταθούν για τελευταία φορά οι συµβάσεις
των τέως Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που έχουν περιέλθει στις Περιφέρειες, καθώς και οι τυχόν συµβάσεις
που έχουν συναφθεί από τις Περιφέρειες. Οι παρατάσεις
οφείλουν να αφορούν τα δροµολόγια χωρικής αρµοδιό-

τητας των Δήµων, στους οποίους δε θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισµοί έως την έναρξη του νέου σχολικού
έτους.
Στο άρθρο 12 περιέχονται ρυθµίσεις για οικονοµικά θέµατα.
Με την παράγραφο 1 καθίσταται επιτρεπτή από το νόµο η τµηµατική πληρωµή υποχρέωσης (µερική ενταλµατοποίηση) δήµου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό
της οποίας έχει εκδοθεί ένα µόνο φορολογικό στοιχείο
(όπως τιµολόγιο προµηθευτή), µε περισσότερα του ενός
χρηµατικά εντάλµατα. Η παροχή αυτής της δυνατότητας
κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς και µε δεδοµένη τη δυσχερή οικονοµική συγκυρία, εκτιµάται ότι θα έχει θετική
επενέργεια τόσο στην οικονοµική λειτουργία των ίδιων
των δήµων και περιφερειών, όσο και στην οικονοµική κατάσταση των συναλλασσοµένων µε αυτούς τρίτων (προµηθευτών, αναδόχων έργων κ.ο.κ.). Έτσι, θα διευκολυνθούν, όσοι εκ των εν λόγω φορέων αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω της συσσώρευσης χρεών προς τρίτους,
να ελαφρυνθούν ταχύτερα από µέρος των χρεών αυτών,
ενώ παράλληλα θα καταστεί ευχερέστερη η ταχύτερη
εκπλήρωση, έστω µέρους των συµβατικών υποχρεώσεων των δήµων και περιφερειών προς τους δικαιούχους,
πολλοί εκ των οποίων περιέρχονται σε οικονοµική δυσπραγία εξαιτίας της καθυστερηµένης είσπραξης των απαιτήσεών τους.
Εξάλλου, µε την παράγραφο 2 διασφαλίζεται, κατά το
µεταβατικό πρώτο έτος εφαρµογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών του
µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, που µετατάσσεται ή µεταφέρεται στις περιφέρειες για την άσκηση των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3852/2010. Για το σκοπό αυτόν, η καταβολή των αποδοχών στο ανωτέρω προσωπικό συνεχίζει
να γίνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2011 µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, ενώ η λογιστική τακτοποίηση
των προαναφερόµενων πληρωµών πραγµατοποιείται απολογιστικά έως την ανωτέρω ηµεροµηνία, µε αντίστοιχη µείωση ποσών από τους πόρους των Περιφερειών,
του άρθρου 260 του ν. 3852/2010.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι για κάθε εκποίηση ακινήτου των δήµων µε δηµοπρασία απαιτείται η λήψη απόφασης από το δηµοτικό συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του, προκειµένου να υπάρχει ευρύτατη συναίνεση για την εκποίηση
δηµοτικής περιουσίας και για λόγους προστασίας των
συµφερόντων του δήµου. Εξάλλου, για όσες αποφάσεις
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογή διατάξεων του ν. 3463/
2006 που παραπέµπουν στο άρθρο 186 του ΚΔΚ, π.χ. τα
άρθρα 190 «Ανταλλαγή ακινήτων» και 191 «Αγορά ακινήτων», δεν απαιτείται η ως άνω ειδική πλειοψηφία, αλλά παραµένει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Με τη παράγραφο 4 αποσαφηνίζεται ότι ίσχυσαν έως
την 31η Δεκεµβρίου 2010 οι µεταβατικές ρυθµίσεις των
άρθρων 272 και 274 του ν. 3852/2010, µε τις οποίες προβλέφθηκε η λήψη απόφασης µε ειδική πλειοψηφία των
2/3 του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ή των αρµόδιων οργάνων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αντίστοιχα, για τις αναφερόµενες στα σχετικά άρθρα πράξεις που θα γίνονταν από συνενούµενους δήµους και
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για το χρονικό διάστηµα α-
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πό τη δηµοσίευση του νόµου αυτού και µέχρι τη συγκρότηση των νέων ΟΤΑ από 1.1.2011, προκειµένου έως τη
συγκρότηση των νέων ΟΤΑ να υπάρχει καλύτερη διασφάλιση της διαχείρισης της περιουσίας τους.
Με την παράγραφο 5 επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της µε αριθµό 22292/9.5.2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, που εξεδόθη κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 1.ε του άρθρου 49 του ν. 3943/2011. Έτσι, οι ΟΤΑ της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ρυθµίσεών
της, τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού τους, όσο και κατά τις αναµορφώσεις αυτού. Θεωρείται αναγκαία η παροχή τέτοιας δυνατότητας στους
ΟΤΑ, ώστε να επιτυγχάνουν την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού τους, σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται ανεπάρκεια των εσόδων για την κάλυψη των χρεών τους, όχι µόνο κατά την κατάρτιση αλλά και κατά τις αναµορφώσεις του προϋπολογισµού, καθώς:
Ο προϋπολογισµός των ΟΤΑ είναι υποχρεωτικά από το
νόµο ισοσκελισµένος.
Σε αυτόν εγγράφονται µόνο έσοδα που προβλέπονται
από το νόµο, το ύψος των οποίων απαγορεύεται να υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
Στις παραγράφους 9 και 10 των άρθρων 266 και 268
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 4.α. του ν. 3979/2011, ορίζεται ρητά ότι εάν µε την
έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του δεύτερου
τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί ότι στον
προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα
ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος
της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά
σε αναµόρφωση αυτού, ώστε να µην καταστεί σε καµία
περίπτωση ελλειµµατικός. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα, όπως διαµορφώνονται κατά την αναµόρφωση, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις
υποχρεωτικές και λοιπές ανελαστικές δαπάνες, είναι εµφανές ότι µε την προτεινόµενη διάταξη διασφαλίζεται η
τήρηση της κατά το νόµο υποχρέωσης ισοσκέλισης του
προϋπολογισµού. Η παράταση της προθεσµίας που αρχικά καθορίσθηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση, κρίνεται επιβεβληµένη, προκειµένου να δοθεί επαρκές χρονικό περιθώριο στους ΟΤΑ της χώρας ώστε να αξιοποιήσουν τις ευεργετικές ρυθµίσεις αυτής.
Τέλος, δεδοµένου ότι η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί, κατ΄ ουσία, τροποποίηση της απόφασης
ψήφισής του, ορίζεται ρητά ότι η εποπτεύουσα αρχή των
ΟΤΑ εξετάζει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της µε αριθµό 22292/9.5.2011 απόφασης, κατά τον έλεγχο νοµιµότητας τόσο του προϋπολογισµού όσο και των αναµορφώσεών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Οι Έλληνες Εβραίοι έχουν µια µακρά ιστορική παρουσία στη Χώρα. Ρωµανιώτες, Εσκενάζι και κυρίως Σεφαραδίτες µαζί συγκροτούσαν µια σηµαντική κοινότητα
που συµµετείχε και συνδιαµόρφωνε µαζί µε τους υπό-

λοιπους Έλληνες την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική
ζωή του ελλαδικού χώρου και του Ελληνικού λαού. Η
συµµετοχή αυτή των Ελλήνων Εβραίων διεκόπη ξαφνικά
και µε τρόπο βάρβαρο από τις ναζιστικές γερµανικές δυνάµεις κατοχής κατά την περίοδο 1941-1944. Όπως συνέβη τόσο στη Γερµανία, όσο και σε όσες χώρες βρέθηκαν υπό τη γερµανική κατοχή, και στην Ελλάδα οι Έλληνες Εβραίοι ήρθαν αντιµέτωποι µε διώξεις, εκτοπισµούς
και στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Το παράδειγµα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης είναι και ενδεικτικό και ανατριχιαστικό. Από τους περίπου 53.000 ελληνοεβραίους που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές
της δεκαετίας του ΄40 περισσότεροι από 46.000 χιλιάδες εξ αυτών (ποσοστό της τάξης άνω του 90%) βρέθηκαν το 1943 στο Άουσβιτς, όπου βέβαια η τύχη που τους
περίµενε ήταν τραγική. Από την «τελική λύση» των ναζί
και το «Ολοκαύτωµα» µόλις 1950 άνθρωποι κατάφεραν
να επιβιώσουν και να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Πολλοί
δε από τους επιζήσαντες, έχοντας χάσει τα πάντα, µετανάστευσαν τελικώς στο Ισραήλ διατηρώντας όµως την επαφή και τη σχέση τους µε την Ελλάδα, στην οποία άλλωστε συνέχισαν και συνεχίζουν να έχουν συγγενείς και
φίλους. Δυστυχώς, η Ελληνική Πολιτεία, µετά από τη δίνη του εµφυλίου µέχρι και σήµερα δεν έλαβε την οποιαδήποτε µέριµνα για τον αποδηµήσαντα αυτόν πληθυσµό,
ενώ σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις προχώρησε ακόµη και σε αφαίρεση της ιθαγένειας από όσους επέλεξαν
να εγκατασταθούν στο Ισραήλ µε βάση το διαβόητο και
καταργηθέν πλέον άρθρο 19 του παλαιού Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
Την αποκατάσταση όσων από τους ανθρώπους αυτούς
σήµερα επιζούν επιδιώκουν οι προτεινόµενες διατάξεις
του άρθρου 13. Πιο συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1
προβλέπεται διαδικασία εκ νέου χορήγησης της Ελληνικής Ιθαγένειας για πολίτες του Ισραήλ που έχουν γεννηθεί µέχρι και την 9η Μαΐου 1945, ηµέρα λήξης του Δεύτερου Παγκοσµίου Πολέµου, και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή, εφόσον είχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Η διαδικασία έχει τα χαρακτηριστικά ιδιότυπης πολιτογράφησης µε στοιχεία καθορισµού για τους συγκεκριµένους ανθρώπους και αφορά έναν πολύ περιορισµένο αριθµό προσώπων (δεν ξεπερνά
τις λίγες εκατοντάδες), οι οποίοι παρά τις τροµακτικές εµπειρίες που βίωσαν εξακολουθούν και σήµερα να είναι
ζωντανοί και να αντιλαµβάνονται την Ελλάδα ως πατρίδα. Όσο για τα παιδιά (τους κατιόντες) όσων τελικώς αποκτήσουν εκ νέου την Ελληνική Ιθαγένεια, µε βάση την
παράγραφο 2, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης πολιτογράφησης, ως καταγόµενων από Έλληνα
πολίτη και σύµφωνα µε τις διαδικασίες που εφαρµόζονται για την πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν
στο εξωτερικό.
Με τη µείωση του αριθµού των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
(Κ.Ε.Θ.Ι.) από επτά (7) σε πέντε (5) µέλη, όπως προτείνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14, επιτυγχάνονται: Η
περιστολή των λειτουργικών δαπανών του, που θα οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόµηση της τάξης των 4.224,00
ευρώ και η αποτελεσµατικότητα της δράσης του.
Εξάλλου, µε την παράγραφο 2 προβλέπεται η σύστα-
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ση επιτροπής που θα αναλάβει τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα υπαλλήλων Δήµων και Περιφερειών, ώστε να αναδιοργανωθεί το σύνολο των ρυθµίσεων που αφορούν το
προσωπικό της αυτοδιοίκησης στις νέες συνθήκες και τις
ανάγκες που προκύπτουν µετά την εφαρµογή του ν.
3852/ 2010.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για
τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης
ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002,
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ)
380/2008
1. Οι άδειες διαµονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων
χωρών εκδίδονται µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του
Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002 (EE L 157 της 15ης Ιουνίου
2002), όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 380/2008 (ΕΕ
L 115 της 29ης Απριλίου 2008).
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών
και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης της έκδοσης των παραπάνω αδειών. Με όµοια απόφαση επιλέγονται τα στοιχεία, οι ενδείξεις και οι πληροφορίες, οι οποίες σύµφωνα µε τους παραπάνω Κανονισµούς περιλαµβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς,
στην άδεια διαµονής, και προσδιορίζονται τα στοιχεία, οι
ενδείξεις και οι πληροφορίες προς εθνική χρήση, που
συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω άδειες, µε επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3386/
2005 (Α΄ 280).
Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε
όλες τις κατηγορίες οριστικών τίτλων νόµιµης διαµονής
(αδειών και δελτίων) πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδονται µετά από αίτηση που εξετάζεται από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων
που ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του παρόντος νόµου.
2. Κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4Α του
Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002, όπως προστέθηκε µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΚ) 380/
2008, το φυσικό σώµα των εκδιδοµένων, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου, αδειών παραµονής φέρει
µέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης που εµπεριέχει βιοµετρικά δεδοµένα, ήτοι µία πρόσφατη, έγχρωµη, ψηφιακή
φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώµατα των δύο δεικτών.
Αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή της ψηφιακής
φωτογραφίας, τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωµάτων
και τον έλεγχο της ανταπόκρισης των εν λόγω βιοµετρικών δεδοµένων στις οριζόµενες από τον παραπάνω Κανονισµό προδιαγραφές είναι:
α) η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδειες και τα δελτία διαµονής που εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή µε κοινή υπουργική απόφαση,

β) οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για τις άδειες διαµονής
που εκδίδονται µε απόφαση του Γενικού τους Γραµµατέα.
Τα βιοµετρικά δεδοµένα µπορεί να παραλαµβάνονται,
να λαµβάνονται και να ελέγχονται και από άλλους φορείς στο πλαίσιο των προγραµµατικών συµβάσεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 2 του παρόντος.
3. Η ψηφιακή φωτογραφία προσκοµίζεται σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) και σε αναλογικό φωτογραφικό
χαρτί, σε δύο αντίτυπα, που ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των φωτογραφιών διαβατηρίου, όπως
αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 3
του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23). Η ψηφιακή φωτογραφία, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, µπορεί να
κατατίθεται από κοινού µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά
το στάδιο υποβολής της σχετικής αίτησης. Οι Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης µπορούν να ζητούν την
προσκόµιση νέας φωτογραφίας, εάν διαπιστώσουν ότι η
προσκοµισθείσα δεν πληροί τις προβλεπόµενες τεχνικές
προδιαγραφές.
4. Η λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων είναι υποχρεωτική από την ηλικία των έξι (6) ετών. Τα πρόσωπα που αδυνατούν να δώσουν αποτυπώµατα για σωµατικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση. Η µόνιµη ή προσωρινή αδυναµία λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων αποδεικνύεται µε ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης µε τη βεβαιούµενη πάθηση. Όταν εκλείψει η προσωρινή αδυναµία λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
Η υπηρεσία λήψης των βιοµετρικών δεδοµένων λαµβάνει και κρυπτογραφεί τα δακτυλικά αποτυπώµατα του
δείκτη από τα δύο χέρια του αιτούντος, σύµφωνα µε τις
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα διαβατήρια, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003
5. Αν µαζί µε την αίτηση κατατίθενται όλα τα απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά για την έκδοση ή την
ανανέωση της άδειας διαµονής, η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ζητά από τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας να υποβληθεί σε διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων.
Αν τούτο δεν είναι δυνατό κατά το χρόνο κατάθεσης
της αίτησης, ο πολίτης τρίτης χώρας καλείται σε καθορισµένη ηµεροµηνία µε κάθε πρόσφορο µέσο. Η µη εµφάνισή του δικαιολογείται για λόγους ανωτέρας βίας. Στην
περίπτωση αυτή, καλείται εκ νέου και αν δεν εµφανιστεί,
η αίτησή του απορρίπτεται.
6. Από το χρόνο έναρξης της έκδοσης των αδειών διαµονής µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου, που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1:
α. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής
άδειας διαµονής ή για κάθε ανανέωσή της, η υποβολή
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της
άδειας διαµονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων
εγγράφων από τον οικείο φάκελο µπορεί να γίνεται είτε
µε αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας είτε
διά πληρεξουσίου. Η πληρεξουσιότητα δίνεται εγγράφως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.

23
β. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαµονής ή την ανανέωσής
της µε δικαστικό επιµελητή δεν επιτρέπεται.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
καθορίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών µε τις αρµόδιες υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου,
για θέµατα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής, η υποβολή συµπληρωµατικών
δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του
φακέλου είτε για συγκεκριµένους τύπους αδειών διαµονής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά, σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και τις διαθέσιµες, κατά περίπτωση, τεχνικές δυνατότητες. Με όµοια απόφαση µπορεί να καθορίζεται ο χρόνος προσκόµισης των πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής εγγράφων και να ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ. Η άδεια διαµονής, µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, επιδίδεται στον αιτούντα από την αρµόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία την εξέδωσε.
Κατά την παραλαβή της άδειας είτε αυτή διενεργείται
αυτοπρόσωπα είτε µέσω πληρεξουσίου, ο παραλαµβάνων οφείλει να φέρει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, µε
εξαίρεση όσους έχουν αντικειµενική αδυναµία προσκόµισης διαβατηρίου κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 84 του
ν. 3386/2005.
ε. Αν πριν από την επίδοση της άδειας διαµονής ή κατά τη διάρκεια ισχύος της επέλθουν ουσιώδεις µεταβολές των βιοµετρικών δεδοµένων που καθιστούν αδύνατη
την ταυτοποίηση του προσώπου, ο ενδιαφερόµενος πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να ενηµερώσει αυτοπροσώπως και αµελλητί την αρµόδια, για την έκδοση της
άδειας διαµονής, αρχή, προκειµένου να προβεί σε επανέκδοσή της για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της.
7. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη, µπορεί να συγκροτούνται κινητές οµάδες λήψης βιοµετρικών δεδοµένων, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις
που ο πολίτης τρίτης χώρας αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον της αρµόδιας για τη λήψη των βιοµετρικών δεδοµένων υπηρεσίας, λόγω µόνιµης φυσικής
αναπηρίας ή µακροχρόνιας ασθένειας και καθορίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
8. Τα βιοµετρικά δεδοµένα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κανονισµού
(ΕΚ) 1030/2002, όπως ισχύει, ήτοι για τον έλεγχο της
γνησιότητας του εγγράφου και της ταυτοπροσωπίας του
κατόχου µε το πρόσωπο, στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί ο τίτλος, και διατηρούνται κρυπτογραφηµένα, για
όσο χρόνο ισχύει ο σχετικός τίτλος διαµονής, στην κεντρική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση
άδειας διαµονής τεκµαίρει αµαχήτως τη συναίνεση του
αιτούντος για τη διατήρηση και την επεξεργασία των
βιοµετρικών του δεδοµένων για την εκπλήρωση του ανωτέρω δηµόσιου σκοπού, µη δυναµένης να ανακληθεί
κατά το διάστηµα ισχύος της άδειας ή µέχρι του χρόνου
της καταστροφής τους σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα.

Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες της καταστροφής
των βιοµετρικών δεδοµένων καθορίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
9. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των κάτω των έξι ετών ανήλικων τέκνων πολιτών τρίτων χωρών είναι ισόχρονη της άδειας διαµονής του συντηρούντος, κατά τη
έννοια των άρθρων 53 έως 60 του ν. 3386/2005, γονέα.
Η ισχύς της διακόπτεται µε τη συµπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας και ανανεώνεται κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, αφού προηγουµένως γίνει λήψη δακτυλικών
αποτυπωµάτων.
10. Κατά την παραλαβή της άδειας διαµονής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτής, ο υπήκοος
τρίτης χώρας καταβάλλει τέλος, το οποίο αντιστοιχεί
στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης και ασφαλούς διακίνησης της κάρτας και αποτελεί έσοδο το δηµοσίου. Το
τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του άρθρου 92
του ν. 3386/2005, και το ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτοµέρειες για τον τρόπο είσπραξης και εµφάνισής του στα
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού καθορίζονται µε
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
11. Κατά την παραλαβή νέας άδειας διαµονής, ύστερα
από ανανέωση ή επανέκδοσή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η προηγούµενη άδεια παραδίδεται υποχρεωτικά στην αρµόδια για την έκδοση της νέας άδειας
υπηρεσίας και καταστρέφεται, σε κάθε δε άλλη περίπτωση, ακυρώνεται και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο
καταστροφής ή ακύρωσης που κοινοποιείται υποχρεωτικά στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Για τη σφράγιση των αδειών διαµονής, µε τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου, καθιερώνεται ειδική
σφραγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελούµενη
από τρεις επάλληλους και οµόκεντρους κύκλους, από
τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάµετρο 0,02 µ.. Στον
εσωτερικό κύκλο τίθεται το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α΄
108), στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται µε κεφαλαία
γράµµατα ο τίτλος του Υπουργείου και στον εξωτερικό
οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
Άρθρο 2
Ίδρυση υπηρεσιών µιας στάσης και
συναφείς ρυθµίσεις
1. Η αρµοδιότητα των Δήµων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων, που εκδίδονται σε
συνέχεια των σχετικών αιτήσεων, µεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στη χωρική αρµοδιότητα των οποίων
αυτοί υπάγονται.
Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, τα σηµεία υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαµονής τους και
επιδίδονται οι σχετικώς εκδιδόµενες αποφάσεις. Για τις
υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του
οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
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και µε αυτές καθορίζονται τα σηµεία υποδοχής, ανά νοµό ή νοµαρχία, καθώς και η ηµεροµηνία κατά την οποία
µεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, που ορίζονται ως σηµεία υποδοχής, οι σχετικές αρµοδιότητες των
οικείων Δήµων.
Ως σηµείο υποδοχής ορίζεται η οικεία Διεύθυνση ή
Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που εδρεύει σε
κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ο συνολικός
αριθµός των σηµείων υποδοχής ειδικά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου µπορεί να είναι έως
δέκα (10) και δώδεκα (12), αντιστοίχως, και στο Νοµό
Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης έως τρία (3). Για τη λειτουργία επιπλέον
των ανωτέρω σηµείων υποδοχής στους οικείους οργανισµούς, µπορούν να συνιστώνται στις παραπάνω Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, µε τις αποφάσεις του δευτέρου
εδαφίου της παρούσης παραγράφου, οργανικές µονάδες επιπέδου Γραφείου ως αποκεντρωµένες µονάδες
των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που καλούνται Γραφεία Αδειών Διαµονής µε τοπική
αρµοδιότητα το χώρο ευθύνης τους, ο οποίος καθορίζεται ρητά στις εν λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να µεταβάλλεται η έδρα
Τµηµάτων Αδειών Διαµονής των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αττικής και Αιγαίου, καθώς και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και να ορίζονται αυτά ως σηµεία υποδοχής µε προσδιορισµό της
τοπικής αρµοδιότητάς τους.
2. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι οποίες ορίζονται ως σηµεία υποδοχής µε τις αποφάσεις
της προηγουµένης παραγράφου και από την κατά περίπτωση οριζόµενη σε αυτές ηµεροµηνία, αναλαµβάνουν
πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στους Οργανισµούς των οικείων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και την ισχύουσα νοµοθεσία, την αρµοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ηµεδαπών και αλλοδαπών, για τα θέµατα αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και ιδίως:
α. την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την
ανανέωση των αδειών διαµονής ή άλλων εγγράφων νόµιµης διαµονής,
β. την αναζήτηση δικαιολογητικών µέσω ηλεκτρονικής
διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από
τρίτους φορείς για τη συµπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,
γ. την παράδοση των αδειών διαµονής, καθώς και των
σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,
δ. την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη µετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναµικού,
ε. την παροχή πληροφοριών αναφορικά µε τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, καθώς και για τη µετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναµικού,
στ. την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την πορεία εξέτασης των φακέλων, και
ζ. την είσπραξη υπέρ του Δηµοσίου των προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία τελών και παραβόλων.
3. Από την ηµεροµηνία που ορίζεται, κατά περίπτωση,
στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι Δήµοι που εδρεύουν στον αντίστοιχο νοµό παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέµατα α-

δειών διαµονής και παραδίδουν, µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, στην ορισθείσα ως αρµόδια προς
τούτο υπηρεσία, τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, τις ανεπίδοτες άδειες διαµονής ή τις απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις και τα κενά έντυπα βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης της παρ. 4 του άρθρου 11
του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, µε µέριµνα της αρµόδιας
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία οφείλει να επισπεύσει τη σχετική διαδικασία.
Ο Δήµος εκκαθαρίζει το φυσικό του αρχείο, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και αποστέλλει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση.
4. Τα έσοδα από τα παράβολα του άρθρου 92 του
ν. 3386/2005 εµφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδικούς Αριθµούς Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού
Προϋπολογισµού ως εξής:
α) τα εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα της παρ.
1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, που συνοδεύουν τις
κατατιθέµενες σε κάθε Δήµο αιτήσεις, µετά την παρακράτηση από αυτόν του ποσοστού 30%, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρ. 6α του άρθρου 92 του ν. 3386/
2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου
26 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), έως την έκδοση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
κοινής απόφασης, µε την οποία µεταφέρεται η σχετική
αρµοδιότητα παραλαβής των υποβαλλόµενων αιτήσεων
από τον Δήµο στις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β) Τα εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα της παρ.
2 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, σε συνδυασµό µε την
παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3838/ 2010 (Α΄ 49), που συνοδεύουν τις κατατιθέµενες σε κάθε Δήµο αιτήσεις, για
όσο χρόνο οι Δήµοι διατηρούν την αρµοδιότητα για την
παραλαβή των αιτήσεων αυτών.
γ) Τα εισπραττόµενα έσοδα από όλα τα παράβολα που
συνοδεύουν όσες αιτήσεις κατατίθενται στα οριζόµενα
µε τις κοινές αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος σηµεία υποδοχής.
Όσον αφορά τη διάθεση των εσόδων που εγγράφονται στους ΚΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παραγράφων 6α και 6β του άρθρου 92 του
ν. 3386/2005, όπως ισχύουν.
Ποσοστό 46% των εσόδων που εγγράφονται στον
ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέµεται µε αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών σε Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και Ν.Π.Δ.Δ. που διαχειρίζονται θέµατα
µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης των
µεταναστών.
Οι εν λόγω πιστώσεις µπορούν να διατίθενται για:
α. την καταβολή των µισθωµάτων των οικηµάτων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες µιας στάσης,
β. την αγορά, τη µίσθωση, την επισκευή και τη συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
γ. λειτουργικά έξοδα,
δ. την καταβολή της αποζηµίωσης των υπαλλήλων που
συµµετέχουν στις επιτροπές του ν. 3386/2005,
ε. τη χρηµατοδότηση δράσεων κοινωνικής ένταξης νόµιµων µεταναστών, που ανατίθενται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από Δήµους στο πλαίσιο τοπικών
σχεδίων κοινωνικής ένταξης που έχουν ενταχθεί στην
Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη,
στ. την αντιµετώπιση δαπανών για την πρόσληψη προ-
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σωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου από τις αρµόδιες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νοµοθεσίας,
ζ. την αγορά εξοπλισµού ασφάλειας ή τη µίσθωση
σχετικών υπηρεσιών, και
η. τη χρηµατοδότηση της εκτέλεσης των προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της επόµενης παραγράφου.
5. Η Αποκεντρωµένη Διοίκηση, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον Γενικό της Γραµµατέα, εφόσον συνιστάται σηµείο υποδοχής, µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε έναν ή περισσότερους Δήµους, Περιφέρειες ή την, κατά τόπο, αρµόδια Περιφερειακή Ένωση
Δήµων που εδρεύουν εντός της χωρικής της αρµοδιότητας, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Για το σκοπό αυτό, µπορεί να διατίθεται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προσωπικό µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ο, κατά περίπτωση, απαιτούµενος εξοπλισµός και εγκαταστάσεις.
Αντικείµενο των εν λόγω προγραµµατικών συµβάσεων
µπορεί να είναι και η παραλαβή ή λήψη και ο έλεγχος
των βιοµετρικών δεδοµένων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
Στις προγραµµατικές συµβάσεις περιλαµβάνονται απαραίτητα οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση
του έργου, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, ο αριθµός και τα προσόντα του προσωπικού του ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο θα διατεθεί, ο µηχανισµός παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβιάζει τους όρους της προγραµµατικής
σύµβασης. Το διατιθέµενο προσωπικό τελεί υπό τις εντολές και τις οδηγίες της οικείας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Η εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων, που συνάπτουν οι Αποκεντρωµένες Διοικήσεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µπορούν να χρηµατοδοτούνται από τις πιστώσεις που εγγράφονται
στους οικείους Κωδικούς αυτών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Το ύψος της χρηµατοδότησης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για την
εκτέλεση των εν λόγω προγραµµατικών συµβάσεων συναρτάται προς το εκτιµώµενο κόστος από τη χρήση των
διατιθέµενων υποδοµών και την απασχόληση των διατιθέµενων υπαλλήλων και δεν µπορεί να υπερβαίνει το
30% των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα,
που κατατίθενται στο σηµείο ή στα σηµεία υποδοχής,
την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των οποίων αφορά η
εκάστοτε προγραµµατική σύµβαση και δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα, που κατατίθενται στο σηµείο ή στα σηµεία υποδοχής, την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των οποίων αφορά η εκάστοτε προγραµµατική
σύµβαση.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
100 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 3
Στελέχωση υπηρεσιών
Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005, α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπάλληλοι δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και Περιφερειών, µπορεί να µετατάσσονται ή να µεταφέρονται, µε ταυτόχρονη µεταφορά των οργανικών τους θέσεων και την ίδια
σχέση εργασίας, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η µετάταξη ή η µεταφορά ενεργείται µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονοµικών και του, κατά περίπτωση, αρµόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού, µετά την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόµενους.
Μόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Δήµων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές τους
µονάδες αρµόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων για
τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών ή έχουν οριστεί αρµόδιοι για την είσπραξη των παραβόλων του άρθρου 92 του παρόντος
νόµου µπορούν να µετατάσσονται ή να µεταφέρονται µε
την ίδια σχέση εργασίας στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Η µετάταξη ή η µεταφορά ενεργείται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών µετά από αίτηση
των ενδιαφεροµένων, σε κενή οργανική θέση και αν δεν
υπάρχει σε προσωποπαγή θέση.
Οι µετατασσόµενοι ή µεταφερόµενοι µε τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους τουλάχιστον για µια πενταετία στις
υπηρεσίες, στις οποίες µετατάσσονται ή µεταφέρονται.»
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής, εφόσον τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης, η
διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η διάρκεια ισχύος των
βεβαιώσεων µπορεί να µειωθεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση των δυνατοτήτων των αρµοδίων υπηρεσιών.
Εφόσον η αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η
αίτηση οφείλει εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόµενα
στα προηγούµενα εδάφια, ενηµερώνοντας ταυτοχρόνως
αιτιολογηµένα τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
Η ίδια βεβαίωση χορηγείται, εάν πρόκειται:
α) για αίτηµα αρχικής χορήγησης άδειας διαµονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον
οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήµατος ή πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα, όπου τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
β) για αίτηµα ανανέωσης, στην περίπτωση λήξης του
διαβατηρίου, εφόσον προσκοµιστεί βεβαίωση της αρµόδιας προξενικής αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την
έκδοση νέου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 84, και
γ) για ανανέωση άδειας διαµονής για εξαρτηµένη εργασία και µεταξύ των δικαιολογητικών κατατίθεται βε-
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βαίωση εγγραφής στα µητρώα ανέργων αντί της σύµβασης εργασίας.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι µηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση
χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής και έχει
λάβει τη βεβαίωση της προηγούµενης παραγράφου, διαµένει νοµίµως στη Χώρα, για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν
εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.»
Άρθρο 5
Το άρθρο 16 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών
1. Εποχιακή εργασία πολίτη τρίτης χώρας είναι η απασχόλησή του στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως έξι
συνολικά µήνες, ανά περίοδο δώδεκα µηνών, σε τοµέα
δραστηριότητας που συναρτάται µε πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση. Ο εποχιακά απασχολούµενος συµβάλλεται µε συγκεκριµένο εργοδότη µε
σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου. Στη σύµβαση πρέπει
να αναφέρεται, ρητά, το είδος απασχόλησης.
2. Ο εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να απασχολήσει
πολίτη τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη θέση εργασίας έχει ήδη προβλεφθεί στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου
14 του παρόντος νόµου, οφείλει να λάβει αντίστοιχη έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Προς τούτο ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, της έδρας του νοµού όπου πρόκειται
να παρασχεθεί η εποχιακή απασχόληση, τουλάχιστον
τρεις µήνες πριν από τον σκοπούµενο χρόνο έναρξης
της απασχόλησης.
Μαζί µε την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:
α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να
απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου
και δεν επιστρέφεται,
β) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παραγράφου
3 του άρθρου 80 του παρόντος νόµου,
γ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, και θεωρηµένη από
την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη
σύµβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η
διάρκεια και η αµοιβή του εργαζόµενου, η οποία δεν
µπορεί να είναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη από τις
αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόµενου, και
δ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόµενο κατάλληλο κατάλυµα.
3. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας στην αγροτική οικονοµία ή σε εκµετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 52 του
ν. 3518/2006 (Α΄ 272), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. του συ-

νόλου των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για το σύνολο της
περιόδου απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από τη
σύµβαση εργασίας.
Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του µετακαλουµένου πολίτη
τρίτης χώρας και τούτο βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, µετά από αίτησή του.
Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, αν ο µετακληθείς πολίτης τρίτης χώρας αποχωρήσει, για οποιονδήποτε λόγο, από την εκµετάλλευση, πριν τη λήξη
του χρονικού διαστήµατος µετάκλησης. Στα παραπάνω
πρόσωπα 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, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 52 του ν. 3518/2006.
4. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας σε τοµέα απασχόλησης που υπάγεται στην
ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφαρµόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία.
5. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά
τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, Υπηρεσία
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές
πράξεις των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρµόδιο ανταποκριτή του
Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονοµία ή στα κατά τόπον αρµόδια υποκαταστήµατα του
Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε
άλλη περίπτωση.
6. Η αρµόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία.
Η θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία είναι ισόχρονη µε τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει
από τη σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριµένης εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή χορηγήθηκε. Στους εισερχόµενους µε θεώρηση εισόδου για εποχιακή εργασία, κατά το χρόνο ισχύος αυτής, δεν µπορεί
να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
7. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, 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.
8. Ο εποχιακός εργαζόµενος πολίτης τρίτης χώρας,
µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων σε διεθνείς συµφωνίες, οφείλει άµεσα να αναχωρήσει 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 έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία
ήταν υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη χώρα.»
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Άρθρο 6
Το άρθρο 16Α του ν. 3386/2005, όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 7 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16Α
Μετάκληση αλιεργατών
1. Ο εργοδότης που επιθυµεί να απασχολήσει πολίτες
τρίτης χώρας, ως αλιεργάτες, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου και προκειµένου να χορηγηθεί
η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, οφείλει να λάβει προηγούµενη έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του παρόντος
νόµου ύστερα από αίτησή του που κατατίθεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία εδρεύει στο νοµό, όπου είναι
εγκαταστηµένη η επιχείρησή του, ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από
την έναρξη της αλιευτικής περιόδου.
Μαζί µε την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει:
α) αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να
απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου
και δεν επιστρέφεται,
β) πίνακα µε τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών,
στα οποία περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια,
το ονοµατεπώνυµο, το όνοµα πατρός, η ηµεροµηνία γέννησης και ο αριθµός διαβατηρίου,
γ) υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων
της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του παρόντος νόµου,
δ) σύµβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραµµένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόµενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστηµα απασχόλησης και η αµοιβή του εργαζοµένου, και
ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον
Ο.Γ.Α. του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία για το
σύνολο της περιόδου απασχόλησης του πολίτη τρίτης
χώρας, όπως αυτή προκύπτει από τη σύµβαση εργασίας.
Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας και
τούτο βεβαιώνεται από το αρµόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, µετά από αίτησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, όταν ο µετακληθείς
πολίτης τρίτης χώρας αποχωρήσει, για οποιονδήποτε
λόγο, από την εκµετάλλευση, πριν από τη λήξη του χρόνου µετάκλησης. Στα παραπάνω πρόσωπα χορηγούνται
παροχές υγείας µετά την είσοδό τους στη Χώρα και την
έναρξη της απασχόλησής 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).
Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία, αν εγκρίνει την αίτηση,
αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή.
2. Η αρµόδια προξενική αρχή, αφού λάβει την εγκριτική πράξη της οικείας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετα-

νάστευσης και µε την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τη θεώρηση, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εργασία αλιεργατών.
3. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη µε
τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη
σχετική σύµβαση εργασίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τους δέκα µήνες και παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην
αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης εργασίας και στο συγκεκριµένο εργοδότη,
ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε. Στους
εισερχόµενους µε θεώρηση εισόδου αλιεργατών, κατά
το χρόνο ισχύος της, δεν µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής οποιασδήποτε κατηγορίας.
4. 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.
5. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άµεσα
να αναχωρήσει από την Ελληνική Επικράτεια µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και αν 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 νόµο και για περίοδο έως πέντε έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν
υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη Χώρα.
6. 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.
Άρθρο 7
1. Μέχρι τον καθορισµό, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, των σηµείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαµονής, το βιοµετρικό δεδοµένο της φωτογραφίας,
όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου, υποβάλλεται στο δήµο του τόπου
κατοικίας ή διαµονής του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης
χώρας.
2. Ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας υπέχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε διαδικασία λήψης των δακτυλικών αποτυπωµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως
του αν η αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαµονής ή για την επανέκδοσή της είχε υποβληθεί σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της
προβλεπόµενης µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του
παρόντος νόµου απόφασης.
3. Έως την καθοριζόµενη µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου ηµεροµηνία
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µεταφοράς των αρµοδιοτήτων παραλαβής αιτήσεων για
την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαµονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδοµένων αποφάσεων στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, οι αρµοδιότητες αυτές εξακολουθούν
να ασκούνται από τους δήµους της Χώρας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005.
4. Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση
ή την ανανέωση άδειας διαµονής που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, οι οποίες έχουν χορηγηθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, ισχύουν για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτού. Εφόσον η σχετική αίτηση εκκρεµεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση οφείλει εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα οριζόµενα στην παρ.
3 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως τροποποιείται
µε τον παρόντα νόµο, ενηµερώνοντας ταυτοχρόνως αιτιολογηµένα τον ενδιαφερόµενο σχετικά µε τους λόγους καθυστέρησης.
5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3386/
2005 και οι, δυνάµει αυτής, εκδοθείσες αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την έναρξη ισχύος της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου απόφασης.
6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν ανάγεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερόµενου πολίτη τρίτης χώρας, επιδίδεται σε αυτόν απόφαση για τη χορήγηση άδειας
διαµονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει, δεν απαιτείται η
εκτύπωση αυτής µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου.
7. Αιτήσεις εργοδοτών για την έγκριση της µετάκλησης εποχικών εργαζοµένων ή αλιεργατών, καθώς και αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών λάβει από Ελληνικές Προξενικές Αρχές των χωρών προέλευσής τους θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες, που έχουν
υποβληθεί προ της έναρξης ισχύος των διατάξεων του
παρόντος νόµου, εξετάζονται και, εφόσον πληρούνται οι
σχετικές νόµιµες προϋποθέσεις, ικανοποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 16 και
16Α του ν. 3386/2005, όπως αυτές ίσχυσαν πριν από την
αντικατάστασή τους µε τα άρθρα 5 και 6 του παρόντος
νόµου, αντίστοιχα.
8. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν.
3386/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόµιση των υπό
στοιχείου α΄ εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη Χώρα για δέκα τουλάχιστον συνεχή έτη.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρo 8
Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας
της Περιφέρειας Αττικής
1. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων των παραγράφων
I, A, 9 και I, Γ, 10 του άρθρου 210 του ν. 3852/2010, το
µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις: α) Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέ-

ρειας Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας
(ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας
(ΔΚΕΣΟ) και ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ),
καθώς και στο Αυτοτελές Τµήµα Κυκλοφορίας, Φωτεινής
Σηµατοδότησης και Τηλεµατικής 2004 της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων µετατάσσεται αυτοδικαίως από
1ης Σεπτεµβρίου του 2011 στην Περιφέρεια Αττικής, µε
ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και υπηρεσιών.
Για τη µετάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό
αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.
2. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το µεν µόνιµο από τις διατάξεις
του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄
163) και του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει.
3. Ως προς το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς
του µετατασσόµενου προσωπικού ισχύει η διάταξη της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 4 του
ν. 3513/2006 (Α΄ 265).
Για τους υπαλλήλους του πρώην ΕΤΜΟΑ, που µεταφέρθηκαν αυτοδίκαια µετά την κατάργησή του µε το
π.δ. 98/2000 και µετατάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής, για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήµατος που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 103/1975 (Α΄ 167), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
3010/2002 (Α΄ 91) και η καταβολή του συνεχίζει να γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη µε αριθµό Δ16α/012/
270/ΑΦ/26.6.2002 (Β΄ 822) απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 21 του ν. 3232/
2004 και 57 του ν. 3518/2006.
4. Η δαπάνη για την καταβολή της µισθοδοσίας του
προσωπικού που µετατάσσεται κατά τα ανωτέρω, βαρύνει τους ΚΑΠ των Περιφερειών του άρθρου 260 του
ν. 3852/2010, οι οποίοι, από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα
προσαυξηθούν αναλόγως για την κάλυψη της µισθοδοσίας του µετατασσόµενου - µεταφερόµενου προσωπικού.
Για το οικονοµικό έτος 2011, η δαπάνη του προηγούµενου εδαφίου βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-120), που
αυξάνονται για το σκοπό αυτόν µε µεταφορά των απαιτούµενων ποσών από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραµµένες στους οικείους ΚΑΕ του Ε.Φ. 39-130 του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε
όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν
από τις πάσης φύσεως συµβάσεις που σχετίζονται µε τις
µεταφερόµενες αρµοδιότητες. Με πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, ορί-
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ζονται συγκεκριµένα και ανά σύµβαση: α) ο αριθµός της
πιστοποίησης από την οποία και µετά αναλαµβάνει την
πληρωµή η Περιφέρεια Αττικής και β) οι λοιπές λεπτοµέρειες που αφορούν την οµαλή διαδοχή του εργοδότη
στις υφιστάµενες συµβατικές σχέσεις.
Εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την Περιφέρεια Αττικής χωρίς άλλη διατύπωση.
Αρµόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών
που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα
οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόµενα και τα γνωµοδοτικά όργανα αυτού.
Πόροι της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριµένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συµβάσεων των υπηρεσιών της παραγράφου 1, µεταβιβάζονται
υποχρεωτικά µε µέριµνα των αρµόδιων οργάνων στην
Περιφέρεια Αττικής.
Πάσης φύσεως δαπάνες που θα προκύψουν µετά την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, στις οποίες περιλαµβάνονται και αποζηµιώσεις από εκκρεµείς δίκες, καθώς και αυτές της διοικητικής επίλυσης, εφόσον ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της παράδοσης - παραλαβής, επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό και τις οικείες πιστώσεις του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων.
6. Κινητά πράγµατα, λειτουργικά συστήµατα, µηχανήµατα, οχήµατα και εν γένει τεχνολογικός εξοπλισµός
που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
εξυπηρετούν τη λειτουργία και την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων των οικείων υπηρεσιών, µεταβιβάζονται αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγµα, στην Περιφέρεια
Αττικής. Για τη µεταβίβαση συντάσσεται πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής που υπογράφεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής.
Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται αυτοδικαίως από
την 1η Σεπτεµβρίου 2011 στη µίσθωση του κτιρίου, κατά
το µέρος της που αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών της
παραγράφου 1 του παρόντος.
7. Στο τέλος της παρ. III του άρθρου 186 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα οι αρµοδιότητες των παραγράφων I, A, 9
και I, Γ, 10 του άρθρου 210 ασκούνται από την 1η Σεπτεµβρίου 2011.»
Άρθρο 9
Θεσµικά θέµατα Ο.Τ.Α.
1. Για τις προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Κέντρων
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) και Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης φροντίδας (ΒΣΟΦ)
που λειτουργούν από τους δήµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των αποφάσεων µε αριθµούς Π1β/

Γ.Π.οικ.14951/9.10.2001 (Β΄ 1397), Π2β/Γ.Π.οικ.14957/
9.10.2001 (Β΄ 1397), Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 (Β΄
1397) και, αντίστοιχα, Π1β/Γ.Π.οικ.116847/26.11.2002
(Β΄ 1519), όπως ισχύουν.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφιστάµενη δοµή
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΒΣΟΦ που είχε ιδρυθεί και
λειτουργεί στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. µεταφέρεται
στον οικείο δήµο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
αυτού, συνεχίζει να λειτουργεί από τους φορείς αυτούς,
βάσει της άδειας που είχε εκδοθεί για τη συγκεκριµένη
δοµή που µεταφέρεται στο δήµο ή στο νοµικό του πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που αναλαµβάνει τη λειτουργία
της.
2.α. Η παρ. 6α του άρθρου 41 του ν. 3801/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«6α. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθµών που
λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των
δήµων ή µεταφέρθηκαν στους δήµους, και πάντως όχι
πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2013, θέση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός
της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού από δήµο µετά
την κατάργηση του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.».
β. Οι ρυθµίσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρµόζονται ανάλογα και επί παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α. και η λειτουργία τους µεταφέρεται σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού.
3.α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 243 του
ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Μια εκ των θέσεων της παραγράφου 1 µπορεί να
πληρούται µε θέση µετακλητού ιδιαίτερου γραµµατέα
Περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται και απολύεται µε απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ιδιαίτερος γραµµατέας παύει να ασκεί τα καθήκοντά
του και απολύεται αυτοδικαίως αµέσως µόλις ο Περιφερειάρχης αποβάλλει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε
λόγο.
Στον ιδιαίτερο γραµµατέα καταβάλλονται αποδοχές
ειδικού συνεργάτη.»
β. Στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται µία θέση Διευθυντή
Γραφείου Περιφερειάρχη. Η θέση καλύπτεται ή µε ειδικό
σύµβουλο ή µε επιστηµονικό ή µε ειδικό συνεργάτη Περιφερειάρχη ή µε προσωπικό της οικείας περιφέρειας ή
µε το προσωπικό που αποσπάται στο Γραφείο Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 11α
του άρθρου 247. Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν το βασικό
µισθό και τα επιδόµατα της οργανικής τους θέσης, που
δεν συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων
τους.»
Άρθρο 10
Ρυθµίσεις καταστατικής θέσης αιρετών
1. Η παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η αντιµισθία δηµάρχων, αντιδηµάρχων και προέδρων δηµοτικών συµβουλίων της παραγράφου 1 του άρ-
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θρου 93 είναι µικρότερη των, πάσης φύσεως, αποδοχών
της θέσης τους, η αντιµισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς ως εξής:
α) του δηµάρχου µέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, και
β) του αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου µέχρι το ύψος της αντιµισθίας του οικείου δηµάρχου, χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν
λαµβάνει ο δήµαρχος.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 93 του
ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δηµοτικοί σύµβουλοι δήµων που είναι υπάλληλοι του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε δηµοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού δικαιούνται να απουσιάσουν από
την εργασία τους για δύο (2) ηµέρες, περιλαµβανοµένης
της ηµέρας συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου για
τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού.»
Άρθρο 11
Θέµατα προσωπικού Ο.Τ.Α.
1. Με απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου
µπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων
καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και
κοινόχρηστων χώρων των δήµων και των νοµικών τους
προσώπων.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αναφέρεται η Δηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο Δήµαρχος.
Όταν επιλαµβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις
διατάξεις του ανωτέρω νόµου, συµµετέχουν στη σύνθεσή της µε δικαίωµα ψήφου δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι
της µειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.»
3. Είναι έγκυρες οι αποφάσεις που ελήφθησαν από
την Οικονοµική Επιτροπή από την 1η Ιανουαρίου 2011.
4. Στις παραγράφους 1α και 4 του άρθρου 246 του
ν. 3852/2010, καθώς και στις παραγράφους 1 του άρθρου
45 και του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 διαγράφονται οι
λέξεις «αντίστοιχες» ή «αντίστοιχη».
Στην παρ. 1β του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 και
στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3979/2011 προστίθεται
νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ο µετατασσόµενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσεται.»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος µε αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6)
µήνες πριν από τη συµπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών
πραγµατικής και συντάξιµης δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς
και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, µπορεί να ζητήσει να παραµείνει στην υπηρεσία έως τρία (3)
επιπλέον έτη και έως τη συµπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο
του 65ου έτους ηλικίας.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης η αίτηση υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώµατος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2011.»
6. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε-

ρικής απασχόλησης του ν. 3250/2004, όπως ισχύει, που
συνήφθησαν κατόπιν των µε αριθµούς 1/2009 και 2/2009
αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 3250/
2004 και ήταν ενεργές την 30ή Απριλίου 2011 παρατείνονται έως τη συµπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης δεκαοκτώ (18) µηνών. Σε περίπτωση λύσης των
συµβάσεων αυτών την 30ή Απριλίου 2011 ή σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συµβάσεις δύνανται να επανασυναφθούν µε διάρκεια ίση µε το χρόνο
που αποµένει µέχρι τη συµπλήρωση συνολικής απασχόλησης δεκαοκτώ (18) µηνών.
7. Οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό
έτος 2010-2011 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για
τη µεταφορά µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρατείνονται για την περίοδο
από την 1η Σεπτεµβρίου έως την 31η Δεκεµβρίου 2011
µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, που λαµβάνει η απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, και αφού
προηγουµένως ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης βεβαιώσει µε πράξη του ότι οι σχετικοί
διαγωνισµοί προκηρύχθηκαν από τους οικείους δήµους,
χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί.
Οι συµβάσεις παρατείνονται µε τους ίδιους όρους και
µε κόστος µικρότερο εκείνων που έληξαν, το οποίο διαµορφώνεται µετά από διαπραγµάτευση.
Με την ολοκλήρωση των διαγωνισµών από τους οικείους δήµους και την ανάδειξη των νέων αναδόχων, οι παραπάνω συµβάσεις, εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί ο
χρόνος παράτασης, λύνονται αυτοδικαίως και αζηµίως.
Άρθρο 12
Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων
1. Επιτρέπεται η τµηµατική πληρωµή υποχρέωσης δήµου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της οποίας έχει εκδοθεί ένα µόνο φορολογικό στοιχείο, µε περισσότερα του ενός χρηµατικά εντάλµατα.
Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο πρώτο χρηµατικό ένταλµα και στα επόµενα σηµειώνεται παραποµπή στα στοιχεία του εντάλµατος, στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά.
Εάν τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε χρηµατικό ένταλµα προηγούµενου οικονοµικού έτους, δεν γίνεται παραποµπή κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο, αλλά επισυνάπτονται στο ένταλµα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών, πάνω στα οποία σηµειώνονται τα στοιχεία του εντάλµατος, όπου έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα αυτών.
2. Οι ρυθµίσεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3965/
2011 (Α΄ 113) εφαρµόζονται και στο µόνιµο ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
που µετατάσσεται ή µεταφέρεται στις περιφέρειες για
την άσκηση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 τροποποιείται ως εξής:
«1. Η εκποίηση δηµοτικών ακινήτων επιτρέπεται µόνο
για ωφέλεια του δήµου, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών του.
Για αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή διατάξεων του ν. 3463/2006 και
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παραπέµπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του.»
4. Η ισχύς των άρθρων 272 και 274 του ν. 3852/2010 έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2010.
5. Οι ρυθµίσεις της µε αριθµό 22292/9.5.2011 (Β΄
1256) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, που εκδόθηκε δυνάµει της παραγράφου 1.ε του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), εφαρµόζονται τόσο
κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού των
Ο.Τ.Α. όσο και κατά τις αναµορφώσεις αυτού που πραγµατοποιούνται εντός του οικονοµικού έτους.
Η προθεσµία της παραγράφου 3 της ίδιας απόφασης
παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2011.
Η συµµόρφωση στις ειδικές προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως και 3 της ανωτέρω απόφασης, εξετάζεται
από την αρµόδια αρχή κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του
προϋπολογισµού και των αναµορφώσεών του.
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παραπάνω απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 13
Αποκατάσταση θυµάτων Ολοκαυτώµατος
που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια
1. Σε πολίτες Ισραήλ που έχουν γεννηθεί έως και την
9η Μαΐου 1945 και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή
χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν
στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή
τους και την απώλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η ελληνική ιθαγένεια στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που τεκµηριώνουν την προηγούµενη εκ µέρους του κατοχή ελληνικής ιθαγένειας από γέννηση. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η ελληνική
ιθαγένεια αποκτάται από την ορκωµοσία του ενδιαφεροµένου ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα και
στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Οι σε ευθεία γραµµή κατιόντες όσων αποκτήσουν
την ελληνική ιθαγένεια, δυνάµει της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, µπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως καταγόµενοι από Έλληνα πολίτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας.
Άρθρο 14
Άλλες διατάξεις
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν.
2266/1994 (Α΄ 218), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
18 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)
διοικείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεώνεται.
Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζει µε απόφασή του ο Υπουργός Ε-

σωτερικών.
Στο Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχουν επιστήµονες
µε κύρος, εµπειρία και ευρύτερη επιστηµονική και κοινωνική δράση σε θέµατα ισότητας των φύλων, ενώ δύο από
τα µέλη του µπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους µε
δράση σε θέµατα πολιτικών ισότητας των φύλων.
Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως η θητεία του επταµελούς Διοικητικού Συµβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι..»
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης
Υπαλλήλων Δήµων και Περιφερειών, αποτελούµενη από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,
β) έναν Σύµβουλο του Συµβουλίου της Επικρατείας
που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν κωλύεται ή απουσιάζει,
γ) έναν Πάρεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας που
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου,
δ) τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Εσωτερικών,
ε) έναν σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π.,
στ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προσωπικού
Ο.Τ.Α.,
θ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας,
ι) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών,
ια) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Ο.Τ.Α.,
ιβ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Προσωπικού Ο.Τ.Α., και
ιγ) έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας.
Μέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται έως
τρεις υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α..
Στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καθορίζεται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της, οι ειδικοί εισηγητές και τα µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε τη λειτουργία της.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 17 του
ν. 3205/2003, όπως ισχύει, καθορίζεται η αποζηµίωση
των µελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και
των µελών της γραµµατείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.
Το σχέδιο του Κώδικα θα υποβληθεί στη Βουλή για να
κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76
παράγραφος 6 του Συντάγµατος.
Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. η περίπτωση Α2 της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3386/2005,
β. κάθε άλλη διάταξη αντίθετη µε τις ρυθµίσεις του παρόντος.
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Άρθρο 16
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χ. Καστανίδης

Ευάγ. Βενιζέλος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Στ. Λαµπρινίδης

Ιω. Ραγκούσης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κουτρουµάνης

Α. Λοβέρδος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κ. Σκανδαλίδης

Μ. Παπαϊωάννου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χ. Παπουτσής

Αριθµ. 132/8/2011
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε : α) την αδειοδότηση για τη
διαµονή αλλοδαπών στη χώρα, β) τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα:
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.α. Προβλέπεται ότι, στους πολίτες τρίτων χωρών χορηγούνται άδειες διαµονής ενιαίου τύπου, µε τη µορφή
αυτοτελούς εγγράφου, κατ΄ εφαρµογήν του Κανονι-

σµού (ΕΚ) 1030/2002, όπως ισχύει.
β. Καθορίζονται το πεδίο εφαρµογής της ανωτέρω
ρύθµισης και η διαδικασία έκδοσης των προαναφερόµενων αδειών.
γ. Με υπουργική απόφαση, εξειδικεύονται τα µέτρα
που προβλέπονται στον ανωτέρω Κανονισµό, καθώς και
τα πρόσθετα εθνικά χαρακτηριστικά που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω άδειες.
δ. Προσδιορίζονται τα βιοµετρικά δεδοµένα που περιλαµβάνονται στις εν λόγω άδειες, η διαδικασία λήψης
αυτών και οι αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες.
ε.i) Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης, µε την οποία καθορίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου.
ii) Με όµοια απόφαση καθορίζονται ο χρόνος προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών, η διαδικασία
υποβολής εγγράφων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων.
iii) Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης, µε κ.υ.α., κινητών οµάδων λήψης βιοµετρικών δεδοµένων, αποκλειστικά για την περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον της αρµόδιας υπηρεσίας.
ίν) Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χρήση, διατήρηση και καταστροφή των προαναφερόµενων βιοµετρικών
δεδοµένων.
ν) Για την παραλαβή της άδειας διαµονής, καταβάλλεται, υπέρ του Δηµοσίου, από τον ενδιαφερόµενο, «τέλος», το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του
άρθρου 92 του ν. 3386/2005. Το ύψος του «τέλους» αυτού και τα θέµατα είσπραξης και εµφάνισης στον Κρατικό Προϋπολογισµό καθορίζονται µε κ.υ.α.
(άρθρο 1)
2. α. Τα σηµεία υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την
ανανέωση της άδειας διαµονής, καθορίζονται ανά νοµό
ή νοµαρχία, µε κ.υ.α.
β.i) Ως σηµείο υποδοχής ορίζεται η οικεία Διεύθυνση η
Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύει σε
κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ο συνολικός
αριθµός των σηµείων υποδοχής ειδικά στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου µπορεί να είναι έως
δέκα (10) και δώδεκα (12) αντίστοιχα, και στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης έως τρία
(3)·
ii)Για τη λειτουργία των επιπλέον από τα προβλεπόµενα σηµείων υποδοχής στους οικείους οργανισµούς, µπορεί να συσταθούν στις ανωτέρω Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, οµοίως µε κ.υ.α., οργανικές µονάδες επιπέδου
Γραφείου, ως αποκεντρωµένες µονάδες των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τα οποία
καλούνται Γραφεία Αδειών Διαµονής µε τοπική αρµοδιότητα το χώρο ευθύνης τους.
iii)Τέλος, είναι δυνατή η µεταβολή της έδρας Τµηµάτων Αδειών Διαµονής των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αττικής, Αιγαίου και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και ο ορισµός τους ως σηµείων υποδοχής προσδιοριζόµενης της τοπικής αρµοδιότητάς τους.
γ. Καθορίζονται οι πρόσθετες αρµοδιότητες που ανατίθενται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

33
που ορίζονται ως σηµεία υποδοχής κατά τα ανωτέρω.
δ.i) Προβλέπεται ότι, τα έσοδα από τα παράβολα του
άρθρου 92 του ν. 3386/2005 εµφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδικούς Αριθµούς Εσόδων
(ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισµού ως εξής:
αα)Τα εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα της
παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, που συνοδεύουν
τις κατατιθέµενες σε κάθε Δήµο αιτήσεις, µετά την παρακράτηση από αυτόν του ποσοστού 30%, σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο της παρ. 6α του άρθρου 92 του ν. 3386/
2005, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26, παρ. 4
του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου κοινής απόφασης µε την οποία µεταφέρεται η σχετική αρµοδιότητα
παραλαβής των υποβαλλοµένων αιτήσεων από το Δήµο
στις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
ββ)Τα εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα της
παρ. 2, του άρθρου 92, του ν. 3386/2005, σε συνδυασµό
µε την παρ. 2, του άρθρου 30, του ν. 3838/ 2010 (Α΄ 49),
που συνοδεύουν τις κατατιθέµενες σε κάθε Δήµο αιτήσεις, για όσο χρόνο οι Δήµοι διατηρούν την αρµοδιότητα
για την παραλαβή των αιτήσεων αυτών.
γγ) Τα εισπραττόµενα έσοδα από όλα τα παράβολα
που συνοδεύουν όσες αιτήσεις κατατίθενται στα οριζόµενα µε τις κοινές αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος
σηµεία υποδοχής.
Όσον αφορά στη διάθεση των εσόδων που εγγράφονται στους ΚΑΕ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
διατάξεις των παρ. 6 α και 6 β του άρθρου 92 του ν. 3386/
2005, όπως ισχύουν.
Ποσοστό 46% των εσόδων που εγγράφονται στον
ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέµεται µε κοινές αποφάσεις των υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών σε Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και ΝΠΔΔ που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης
των µεταναστών.
ii) Προσδιορίζονται οι σκοποί για τους οποίους διατίθενται τα ανωτέρω ποσά στους οποίους περιλαµβάνεται
και η καταβολή αποζηµίωσης των υπαλλήλων που συµµετέχουν στις επιτροπές του ν. 3386/2005.
ε.i) Παρέχεται η δυνατότητα στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε Δήµους, Περιφέρειες ή την κατά τόπο αρµοδία Περιφερειακή Ένωση Δήµων, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών
και εκτέλεση έργων που σχετίζονται µε τη χορήγηση αδειών διαµονής, τη λήψη βιοµετρικών δεδοµένων κ.λπ.
ii) Με τις εν λόγω συµβάσεις, ορίζονται µεταξύ άλλων,
τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων,
ο αριθµός και τα προσόντα του προσωπικού του Δήµου
το οποίο θα διατεθεί, ο µηχανισµός παρακολούθησης και
ελέγχου, καθώς επίσης οι κυρώσεις σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβιάζει τους ορούς της προγραµµατικής σύµβασης.
iii) Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση
των προαναφεροµένων προγραµµατικών συµβάσεων
(άρθρο 2)
3.Επανακαθορίζεται ο τρόπος στελέχωσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα σε µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρονου υπαλλήλους των Δήµων, οι ο-

ποίοι έχουν υπηρετήσει για ένα τουλάχιστον έτος σε οργανικές µονάδες, αρµόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαµονής
των πολιτών τρίτων χωρών ή έχουν οριστεί αρµόδιοι για
την είσπραξη των προβλεπόµενων παραβόλων, να µεταταγούν ή να µεταφερθούν µε την ίδια σχέση εργασίας
στις εν λόγω Διευθύνσεις, µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
Η κατά τα ανωτέρω µετάταξη / µεταφορά διενεργείται
µε κυ.α., σε κενές οργανικές θέσεις του φορέα υποδοχής και, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς.
(άρθρα 3-4)
4.Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα για εποχιακή εργασία. Ειδικότερα:
α.i) Επανακαθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος εργοδότης.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι εφεξής καταβάλλει "τέλος" ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, για κάθε πολίτη
τρίτης χώρας που ενδιαφέρεται να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και δεν επιστρέφεται.
ii) Αντίστοιχα, καταργείται η υποχρέωση καταβολής
εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεται στον εργοδότη, µετά τη λήξη της άδειας διαµονής και την αναχώρηση του πολίτη τρίτης χώρας.
β.i) Ορίζεται ότι, για τις περιπτώσεις απασχόλησης του
πολίτη τρίτης χώρας σε αγροτικές εργασίας κ.λπ. (άρθρο
7 παρ. 1 του ν. 3232/2004), ο εργοδότης υποχρεούται να
προκαταβάλει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
στον ΟΓΑ, για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, οι
οποίες επιστρέφονται εφόσον δεν εγκριθεί η είσοδος
του πολίτη τρίτης χώρας.
ii) Οι εν λόγω εισφορές δεν επιστρέφονται σε περίπτωση που ο µετακληθείς πολίτης τρίτης χώρας αποχωρήσει πριν τη λήξη του χρονικού διαστήµατος µετάκλησης.
γ. Στα ανωτέρω πρόσωπα χορηγούνται παροχές υγείας, µετά την είσοδο τους στη Χώρα και την έναρξη της
απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 7
του ν. 3232/2004.
δ. Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας σε τοµέα απασχόλησης που
υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. εφαρµόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική νοµοθεσία.
στ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία εξέτασης των σχετικών αιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω
δ. Παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας δειγµατοληπτικού υγειονοµικού ελένχου για λογούς δηµόσιας υγείας, στους πολίτες τρίτης χώρας, µετά την είσοδο τους
στη χώρα, ο οποίος δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζοµένων.
(άρθρο 5)
5. Αντίστοιχες, µε τα ανωτέρω, ρυθµίσεις εισάγονται
και για την µετάκληση πολιτών τρίτης χώρας, προκειµένου να απασχοληθούν ως αλιεργάτες στη Χώρα.
(άρθρο 6)
6. Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις για
την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. (άρθρο 7)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, κα-
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θώς και λοιπά θέµατα οργανωτικά, οικονοµικά και θέµατα προσωπικού των ο.τ.α.. Ειδικότερα, προβλέπονται τα
εξής.
1. α. Το µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
προσωπικό, που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), Κατασκευής Έργων Οδοποιίας
(ΔΚΕΟ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας
(ΔΚΕΣΟ) και Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ)
καθώς και στο Αυτοτελές Τµήµα Κυκλοφορίας, Φωτεινής
Σηµατοδότησης και Τηλεµατικής 2004 της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, µετατάσσεται, αυτοδικαίως,
στην Περιφέρεια Αττικής, µε ταυτόχρονη κατάργηση
των αντίστοιχων θέσεων και των υπηρεσιών, για την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων κατ΄ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 210 παρ. Ι, Α, 9 και Ι,Γ,10, του
ν. 3852/2010.
- Για τη µετάταξη του εν λόγω προσωπικού εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη των συναρµόδιων Υπουργών, η οποία ισχύει από 1.9.2011. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.
β. Ρυθµίζονται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του
µεταφερόµενου, κατά τα ανωτέρω, µόνιµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού.
γ. Όσον αφορά στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό
καθεστώς του ανωτέρω προσωπικού εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005, όπως ισχύει (δυνατότητα διατήρησης προηγούµενου ασφαλιστικού φορέα).
- Για τους υπαλλήλους του πρώην Ειδικού Ταµείου Μονίµων Οδοστρωµάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ), που µεταφέρθηκαν, αυτοδίκαια, µετά την κατάργησή του (π. δ/γµα
98/2000) και µετατάσσονται στην Περιφέρεια Αττικής,
για τη λήψη του εφάπαξ βοηθήµατος που προβλέπεται
από τις διατάξεις του ν. 103/1975, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3010/2002 και η
καταβολή του εφάπαξ βοηθήµατος θα συνεχίσει να γίνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ Δ16α/012/
270/ΑΦ/26.6.2002 (Β΄822) κ.υ.α., σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των άρθρων 21 του ν. 3232/2004 και 57 του
ν. 3518/2006.
δ. Η δαπάνη για την καταβολή της µισθοδοσίας του
προσωπικού που µετατάσσεται κατά τα ανωτέρω, βαρύνει τους ΚΑΠ των Περιφερειών του άρθρου 260 του
ν. 3852/2010, οι οποίοι, από 1.1.2012 θα προσαυξηθούν
αναλόγως για την κάλυψη της µισθοδοσίας του µετατασσόµενου - µεταφερόµενου προσωπικού
- Για το οικονοµικό έτος 2011, η προαναφερόµενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών, που ενισχύονται προς τούτο, µε
µεταφορά των απαιτούµενων ποσών που είναι εγγεγραµµένα στους οικείους ΚΑΕ του ΕΦ 39-130 του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ε. Η Περιφέρεια Αττικής υπεισέρχεται, αυτοδικαίως,
σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από πάσης φύσεως συµβάσεις που σχετίζονται µε τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες.
- Με πρωτόκολλο, ορίζονται συγκεκριµένα και ανά
σύµβαση: i. ο αριθµός της πιστοποίησης, από όπου ανα-

λαµβάνει η εν λόγω Περιφέρεια την πληρωµή και ii. oι
λοιπές λεπτοµέρειες για την οµαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάµενες συµβατικές σχέσεις.
- Εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι η
Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από την Περιφέρεια Αττικής, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα.
- Πόροι της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριµένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συµβάσεων των προαναφερόµενων το προσωπικό των οποίων
µεταφέρεται, µεταβιβάζονται, υποχρεωτικά, µε µέριµνα
των αρµοδίων οργάνων στην Περιφέρεια Αττικής.
στ. Κινητά πράγµατα, λειτουργικά συστήµατα, µηχανήµατα, οχήµατα και εν γένει τεχνολογικός εξοπλισµός,
που βρίσκονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
εξυπηρετούν τη λειτουργία και τη δράση των οικείων υπηρεσιών µεταβιβάζονται, αυτοδίκαια και χωρίς αντάλλαγµα, στην Περιφέρεια Αττικής, κατά την οριζόµενη
διαδικασία.
ζ. Η άσκηση από τις οικείες Περιφέρειες των σχετικών
αρµοδιοτήτων, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 210 παρ.I,Α,9 και Ι,Γ.10, του ν. 3852/2010, αρχίζει
την 1.9.2011.
(άρθρο 8)
2.α. Ορίζεται ότι, για τις προϋποθέσεις άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας των Κέντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Παιδιών µε Αναπηρία (ΚΔΑΠ
ΜΕΑ), Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) και Βρεφονηπιακών Σταθµών Ολοκληρωµένης φροντίδας (ΒΣΟΦ), που λειτουργούν από τους δήµους και τα
νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, εφαρµόζονται
ανάλογα οι σχετικές διατάξεις των ισχυουσών υπουργικών αποφάσεων.
Ρυθµίζονται θέµατα συνέχισης της λειτουργίας των υφιστάµενων ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ και ΒΣΟΦ, που
λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης ο.τ.α. και µεταφέρονται στον οικείο δήµο ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού.
β. Παρατείνεται, έως 31.12.2013 (λήγει 31.12.2011), η
προθεσµία για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθµών, που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των δήµων ή µεταφέρθηκαν στους δήµους και έως
την ηµεροµηνία αυτή, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη.
- Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση
της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού από
δήµο µετά την κατάργηση του οικείου ν.π.δ.δ. Οι εν λόγω ρυθµίσεις εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών που
λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης ο.τ.α. και η λειτουργία τους µεταφέρεται σε υπηρεσία του δήµου ή σε
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης µιας εκ των θέσεων ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών συνεργατών
που έχουν συσταθεί στις Περιφέρειες (άρθρο 243
ν. 3852/2010), µε θέση µετακλητού ιδιαίτερου γραµµατέα Περιφερειάρχη, ο οποίος διορίζεται και απολύεται
µε απόφαση του Περιφερειάρχη και στον οποίο καταβάλλονται αποδοχές ειδικού συνεργάτη.
- Επίσης, συνιστάται, σε κάθε Περιφέρεια, µία θέση Διευθυντή Γραφείου Περιφερειάρχη, η οποία καλύπτεται ή
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µε ειδικό σύµβουλο ή µε επιστηµονικό ή µε ειδικό συνεργάτη Περιφερειάρχη ή µε προσωπικό της οικείας περιφέρειας ή µε το προσωπικό, που αποσπάται στο Γραφείο
Περιφερειάρχη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Οι αποσπώµενοι συνεχίζουν να λαµβάνουν το βασικό µισθό και
τα επιδόµατα της οργανικής τους θέσης που δεν συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους.
(άρθρο 9)
3.α. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού
της αντιµισθίας των αντιδηµάρχων και προέδρων δηµοτικών συµβουλίων που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, ή υπάλληλοι ν π δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δηµοσίων
επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, οι αποδοχές της θέσης µαζί µε τη διαφορά αντιµισθίας δεν µπορεί να υπερβαίνει
την αντιµισθία του οικείου δηµάρχου, (σήµερα, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου).
β Παρέχεται το δικαίωµα στους δηµοτικούς συµβούλους δήµων, που είναι υπάλληλοι του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και υπηρετούν ή κατοικούν σε δηµοτικές κοινότητες που εκτείνονται στην περιφέρεια ενός νησιού,
να απουσιάσουν απο την εργασία τους για δύο (2) ηµέρες, περιλαµβανοµένης της ηµέρας συνεδρίασης του
Δηµοτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτου.
(άρθρο 10)
4.α. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου, καθηκόντων φύλαξης κτιρίων,
λοιπών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων των
δήµων και των νοµικών τους προσώπων, στους φύλακες
σχολικών κτιρίων.
β. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4
του ν. 3979/2011 και ορίζεται ο Δήµαρχος (αντί της Οικονοµικής Επιτροπής, που ισχύει), ως αρµόδιο όργανο σχετικά µε θέµατα του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή.
γ. Για τη µετάταξη υπαλλήλου των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού σε υπηρεσίες του δηµοσίου και ν.π.δ.δ. και αντιστρόφως (άρθρο 246 ν. 3852/2010), ο µετατασσόµενος πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία µετατάσσεται.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στους µόνιµους υπαλλήλους των ο.τ.α., που συµπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας και 35 έτη υπηρεσίας, να παραµείνουν στην ενέργεια µέχρι επιπλέον τρία (3) έτη και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Η εν λόγω δυνατότητα
παρέχεται και σε όσους έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1.6.2011.
ε. Ορίζεται ότι, συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µερικής απασχόλησης του ν. 3250/2004, που ήταν ενεργές την 30η Απριλίου 2011 παρατείνονται έως
τη συµπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης δεκαοκτώ (18) µηνών. Σε περίπτωση λύσης των συµβάσεων
αυτών την ανωτέρω ηµεροµηνία ή σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη αυτής, οι ως άνω συµβάσεις δύνανται να επανασυναφθούν µε διάρκεια ίση µε το χρόνο που αποµένει
µέχρι τη συµπλήρωση συνολικής απασχόλησης δεκαοκτώ (18) µηνών.
στ. i) Παρατείνονται, επίσης, για την περίοδο από
1.9.2011 έως 31.12.2011, οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 2010-2011, από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη µεταφορά µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις ρητά οριζόµενες προϋποθέσεις.

ii) Οι συµβάσεις παρατείνονται µε τους ίδιους όρους
και µε κόστος µικρότερο εκείνων που έληξαν, το οποίο
διαµορφώνεται µετά από διαπραγµάτευση.
iii) Με την ολοκλήρωση των διαγωνισµών από τους οικείους δήµους και την ανάδειξη των νέων αναδόχων, οι
παραπάνω συµβάσεις, εφόσον δεν έχει συµπληρωθεί ο
χρόνος παράτασης, λύνονται αυτοδικαίως και αζηµίως,
(άρθρο 11)
5.α.i) Επιτρέπεται στους δήµους και στις περιφέρειες η
τµηµατική πληρωµή υποχρέωσης, για το συνολικό ποσό
της οποίας έχει εκδοθεί ένα µόνο φορολογικό στοιχείο,
µε περισσότερα του ενός χρηµατικά εντάλµατα.
ii) Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή
της ανωτέρω διάταξης,
β. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 5
του άρθρου 22 του ν. 3965/2011, ήτοι καταβολή της µισθοδοσίας, έως και το Δεκέµβριο 2011 σε βάρος του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών και σταδιακή τακτοποίηση των εν λογω πληρωµων µε µεταφορά
αντίστοιχων ποσών από τους Κ Α Π των οικείων Περιφερειών και στο µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που µετατάσσεται ή
µεταφέρεται στις περιφέρειες για την άσκηση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3852/2010
γ. Ορίζεται ότι, για τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνονται για την εκποίηση δηµοτικών
ακινήτων (άρθρο 186, ν. 3463/2006). Απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του.
δ. i) Επεκτείνεται η εφαρµογή της κ.υ.α. που καθόριζε,
τις προϋποθέσεις σύναψης δανειακών συµβάσεων των
ο.τ.α, αποκλειστικά για το έτος 2011, για τη χρηµατοδότηση χρεών στην περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η
υποχρέωση αυτών περί κατάρτισης ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. Η εν λόγω κ.υ.α., εφαρµόζεται τόσο κατά
την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού των ο.τ.α.
όσο και κατά τις αναµορφώσεις αυτού που πραγµατοποιούνται εντός του οικονοµικού έτους.
ii) Η συνοµολόγηση των αντίστοιχων δανείων πρέπει
να έχει εξασφαλισθεί έως την 31.12.2011 (έληξε την
30.6.2011).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Συγκεκριµένα:
1. Προβλέπεται η χορήγηση εκ νέου ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες του Ισραήλ, σύµφωνα µε τις οριζόµενες
προϋποθέσεις και διαδικασία.
(άρθρο 13)
2.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5
περ. α΄, του ν. 2266/1994, όπως ισχύει και επανακαθορίζεται, µειούµενος κατά δύο (2), ο αριθµός των µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου (πενταµελές αντί επταµελές,
που ισχύει) του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας
(Κ.Ε.Θ.Ι.)
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση, µε
υπουργική απόφαση, Επιτροπής για τη σύνταξη Ενιαίου
Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων Δήµων και Περιφερειών, αποτελούµενη από δέκα τρία (13) µέλη και µε την οριζόµενη σύνθεση.
Ως µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι, της κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α..
Στην απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής καθορίζεται ο χρόνος περάτωσης των εργασιών της, οι ειδικοί ει-
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σηγητές και τα µέλη της γραµµατείας της Επιτροπής, καθώς επίσης κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της.
Με κ.υ.α., καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής, των ειδικών εισηγητών και των µελών της
γραµµατείας της κατά τις κείµενες διατάξεις, καθώς επίσης ο τρόπος καταβολής της.
(άρθρο 14)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους εκτύπωσης της αδείας διαµονής ενιαίου τύπου,
πολιτών τρίτων χωρών, µε τη µορφή αυτοτελούς έγγραφου,
(άρθρο 1 παρ.1)
2. Εφάπαξ δαπάνη από: α) την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, για τη λήψη των βιοµετρικών δεδοµένων που απαιτούνται για την έκδοση άδειων
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών,
(άρθρο 1 παρ. 1)
Η δαπάνη εκ της αίτιας αυτής εκτιµάται στο ποσό των
440.000 ευρώ περίπου, β) Την καταβολή αποζηµίωσης,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στα µέλη της Επιτροπής που συγκροτείται για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα
Κατάστασης Υπάλληλων Δήµων και Περιφερειών, (άρθρο 14 παρ. 2) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται
από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγµατικά γεγονότα
(διάρκεια λειτουργίας, αριθµός συνεδριάσεων εκτός κανονικού ωραρίου).
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από:
α) την προµήθεια πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, λόγω της καθιέρωσης της δυνατότητας επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, διαδικτύου κ.λπ.
(άρθρο 1 παρ. 6)
β) Κάλυψη των εξόδων των κινητών οµάδων που συγκροτούνται για τη λήψη βιοµετρικών δεδοµένων, στις
οριζόµενες περιπτώσεις,
(άρθρο 1 παρ. 7)
γ) Τον καθορισµό, ως σηµείων υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών, των οριζόµενων Διευθύνσεων και Τµηµάτων
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων,
(άρθρο 2 παρ.1)
δ) Ίδρυση Γραφείων Αδειών Διαµονής, ως αποκεντρωµένες µονάδες των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση
κ.υ.α. και από πραγµατικά γεγονότα,
(άρθρο 2 παρ.1)
ε) Σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις για την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη χορήγηση αδειών διαµονής κ.λπ.
στ) Σύσταση προσωποπαγών θέσεων, για την τακτοποίηση του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικού των Δήµων, που µετατάσσεται / µεταφέρεται,
σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, οµοίως,
εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγµατικά γεγονότα.
(άρθρο 3)
4. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη : α) τέλους, για
την παραλαβή από τους πολίτες τρίτης χώρας αδειών
διαµονής µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου, (άρθρο 1
παρ. 10) Η αύξηση εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από
την έκδοση κ.υ.α. και από πραγµατικά γεγονότα.
β) του τέλους ύψους 150 ευρώ, για κάθε πολίτη τρίτης

χώρας, που απασχολείται µε εποχιακή εργασία ή ως αλιεργάτης στη Χώρα. Η αύξηση εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα,
(άρθρα 5 και 6)
5. Αύξηση εσόδων από την περιέλευση στο Δηµόσιο
ποσοστού επί των εισπραττόµενων εσόδων από τα παράβολα του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, τα οποία σήµερα αποδίδονται στους ο.τ.α. α΄ βαθµού, λόγω του επανακαθορισµού του νέου συστήµατος αδειοδότησης αλλοδαπών,
(άρθρο 2 παρ. 4)
6. Εξοικονόµηση δαπάνης από την κατάργηση των οριζόµενων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και των θέσεων του µόνιµου
και µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικού που µεταφέρεται / µετατάσσεται αυτοδικαίως από τις εν λόγω υπηρεσίες στην Περιφέρεια Αττικής,
(άρθρο 8 παρ. 1)
Η δέσµευση για την προσαύξηση των ΚΑΠ των οικείων
Περιφερειών, προς το σκοπό κάλυψης της µισθοδοσίας
του µετατασσόµενου/µεταφερόµενου προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του σχεδίου νόµου, θα προσδιορισθεί µε τη σχετική νοµοθετική ρύθµιση που θα ακολουθήσει προς τούτο.
II. Επί του προϋπολογισµού τnς Περιφέρειας Αττικής
1.Ετήσια δαπάνη, από το 2012 και εξής, από την κάλυψη της µισθοδοσίας του µόνιµου και µε σχέση εργασίας
ι.δ.α.χ. προσωπικού που µετατάσσεται / µεταφέρεται αυτοδικαίως στην εν λόγω Περιφέρεια,
(άρθρο 8 παρ. 1)
2.Ενδεχόµενη δαπάνη από την ανάληψη από την εν
λόγω Περιφέρεια των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συµβάσεις που σχετίζονται µε το µεταφερόµενο σε αυτήν προσωπικό, (άρθρο 8 παρ. 5) 3 Αύξηση εσόδων και περιουσίας από την περιέλευση στην
Περιφέρεια Αττικής, των πόρων κινητών πραγµάτων, λειτουργικών συστηµάτων οχηµάτων και εν γενεί τεχνολογικού εξοπλισµού, κατ΄ εφαρµογή των παρ. 5 και 6 του
άρθρου 8 του σχεδίου νόµου.
III.Επί του προϋπολογισµού των ο.τ.α. α΄ βαθµού
(ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1 Εφάπαξ δαπάνη από την παράταση / επανασύναψη
των συµβάσεων µερικής απασχόλησης (ν.3250/2004), έως τη συµπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης,
σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις,
(άρθρο 11 παρ. 6)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την παροχή δυνατότητας
στους δήµους να συνάπτουν δανειακές συµβάσεις, προς
το σκοπό ισοσκέλισης του προϋπολογισµού τους, και κατά τις αναµορφώσεις αυτού, εντός του οικονοµικού έτους,
(άρθρο 12 παρ. 5)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα υπαλλήλων των ο.τ.α., να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι τρία επιπλέον έτη και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου
έτους της ηλικίας,
(άρθρο 11 παρ. 5)
4. Απώλεια εσόδων από τον επανακαθορισµό της κατανοµής των παραβόλων για τη χορήγηση / ανανέωση άδειας διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, λόγω της καθιέρωσης νέου συστήµατος αδειοδότησης των αλλοδαπών,
(άρθρο 2 παρ. 4)
5. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από τον επανακαθορισµό του τρόπου υπολογισµού της αντιµισθίας του
αντιδηµάρχου και του προέδρου δηµοτικού συµβουλίου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του σχε-
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δίου νόµου.
IV. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Γ.Α. (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Διασφάλιση είσπραξης εσόδων από την εφαρµογή της
διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 5 (προκαταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη,
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που απασχολεί κ.λπ.).
V. Επί του προϋπολογισµού των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
1. Ενδεχόµενη ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τη
µη καταβολή συντάξεων, λόγω της δυνατότητας παραµονής την υπηρεσία υπαλλήλων των ο.τ.α., µέχρι τρία επιπλέον έτη και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας,
(άρθρο 11 παρ. 5)
2. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την παροχή της
προαναφερόµενης δυνατότητας και την, ως εκ τούτου,
συνέχιση καταβολής εισφορών από τους υπαλλήλους
που εµπίπτουν στη ρύθµιση,
(άρθρο 11 παρ. 5)
VI. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη: α) χορήγηση, µετά την είσοδο τους στη χώρα παροχών υγείας, σε πολίτες τρίτης
χώρας που απασχολούνται εποχικά ή ως αλιεργάτες.
(άρθρα 5 και 6)
β) Διενέργεια δειγµατοληπτικά υγειονοµικών ελέγχων, για λόγους δηµόσιας υγείας, στους πολίτες που εισέρχονται στη χώρα, κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 5 και 6
του σχεδίου νόµου.
VII. Επί του προϋπολονισιιού του ΚΕΘΙ (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης από τη µείωση του αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου του ΚΕΘΙ,
η οποία εκτιµάται στο ποσό των 4.000 ευρώ περίπου,
(άρθρο 14 παρ. 1)
VIII. Επί του προϋπολογισµού των Περιφερειών (ο.τ.α.
β΄ βαθµού - ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενοι από τον Κρατικό
Προϋπολονισµό)
Δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, από τη µεταφορά
των µαθητών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστηµα από 1.9.2011 έως
31.12.2011, καθόσον θα αντιµετωπισθεί µε ανακατανοµή
των κονδυλίων των ΚΑΠ των οικείων Δήµων, στους οποίους περιέρχεται η εν λόγω αρµοδιότητα
(άρθρο 18 παρ. 10 περ. η΄, του ν. 3870/2010).
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Αναδιοργάνωση του συστήµατος
αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό
όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την κάλυψη του κόστους εκτύπωσης της άδειας διαµονής ενιαίου τύπου,
πολιτών τρίτων χωρών, µε τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου,
(άρθρο 1 παρ.1).
2. Εφάπαξ δαπάνη από: α) την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, για τη λήψη των βιοµετρικών δεδοµένων που απαιτούνται για την έκδοση αδειών
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, (άρθρο 1 παρ. 1) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται στο ποσό των
440.000 ευρώ περίπου.
β) Την καταβολή αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στα µέλη της Επιτροπής που συγκροτείται
για τη σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων
Δήµων και Περιφερειών, (άρθρο 14 παρ. 2) Η δαπάνη εκ
της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και από πραγµατικά γεγονότα (διάρκεια λειτουργίας, αριθµός
συνεδριάσεων εκτός κανονικού ωραρίου).
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από: α) την προµήθεια πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, λόγω της καθιέρωσης
της δυνατότητας επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, διαδικτύου κ.λπ.
(άρθρο 1 παρ. 6)
β) Κάλυψη των εξόδων των κινητών οµάδων που συγκροτούνται για τη λήψη βιοµετρικών δεδοµένων, στις
οριζόµενες περιπτώσεις,
(άρθρο 1 παρ. 7)
γ) Τον καθορισµό, ως σηµείων υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών, των οριζόµενων Διευθύνσεων και Τµηµάτων
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων,
(άρθρο 2 παρ.1)
δ) Ιδρυση Γραφείων Αδειών Διαµονής, ως αποκεντρωµένες µονάδες των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση
κ.υ.α. και από πραγµατικά γεγονότα,
(άρθρο 2 παρ.1)
ε) Σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων από τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις για την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που σχετίζονται µε τη χορήγηση αδειών διαµονής κ.λπ.
στ) Σύσταση προσωποπαγών θέσεων, για την τακτοποίηση του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικού των Δήµων, που µετατάσσεται / µεταφέρεται,
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σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής, οµοίως,
εξαρτάται την έκδοση κ.υ.α. και από πραγµατικά γεγονότα,
(άρθρο 3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού. Ειδικά, η υπό στοιχείο 2α) δαπάνη θα αντιµετωπισθεί και
µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση.
II. Επί του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής
1. Ετήσια δαπάνη, από το 2012 και εξής, από την κάλυψη της µισθοδοσίας του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικού που µετατάσσεται / µεταφέρεται αυτοδικαίως στην εν λόγω Περιφέρεια,
(άρθρο 8 παρ. 1)
2.Ενδεχόµενη δαπάνη από την ανάληψη από την εν
λόγω Περιφέρεια των πάσης φύσεως υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συµβάσεις που σχετίζονται µε το µεταφερόµενο σε αυτήν προσωπικό,
(άρθρο 8 παρ. 5)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της οικείας Περιφέρειας.
III.Επί του προϋπολογισµού των ο.τ.α. α΄ βαθµού
(ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
1. Εφάπαξ δαπάνη από την παράταση / επανασύναψη
των συµβάσεων µερικής απασχόλησης (ν. 3250/2004), έως τη συµπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης,
σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις,
(άρθρο 11 παρ.6)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την παροχή δυνατότητας
στους δήµους να συνάπτουν δανειακές συµβάσεις, προς
το σκοπό ισοσκέλισης του προϋπολογισµού τους, και κατά τις αναµορφώσεις αυτού, εντός του οικονοµικού έτους,
(άρθρο 12 παρ. 5)
3. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα υπαλλήλων των ο.τ.α., να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι επιπλέον τρία έτη και µέχρι τη συµπλήρωση του 65ου
έτους της ηλικίας,
(άρθρο 11 παρ. 5)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α.
IV. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.ΥΎ.) (ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη δαπάνη από τη: α) χορήγηση, µετά την είσοδο τους στη χώρα, παροχών υγείας, σε πολίτες τρίτης
χώρας που απασχολούνται µε εποχιακή εργασία ή ως αλιεργάτες.
(άρθρα 5 και 6)
β) Διενέργεια δειγµατοληπτικά υγειονοµικών ελέγχων, για λόγους δηµόσιας υγείας, στους πολίτες που εισέρχονται στη χώρα, κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 5 και 6
του σχεδίου νόµου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του εν λόγω φορέα.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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