ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

EΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών
τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νοµάδων,
ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς
προστασίας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»
I. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά την
επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, διαρθρώνεται σε επτά (7) Κεφάλαια (Α΄ Ζ΄) και αποτελείται συνολικά από σαράντα τέσσερα (44) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-7), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις
ζητηµάτων Επιστροφών και Απελάσεων», προτείνονται τροποποιήσεις του
ν. 3907/2011, διά του οποίου µεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία
2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16.12.2008, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παράνοµα διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
[Οδηγία για την επιστροφή]. Σκοπός της ανωτέρω Οδηγίας είναι ο καθορισµός ενός κοινού συνόλου κανόνων για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, διαµονής ή παραµονής στην επικράτεια οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε. Η σχετική διαδικασία
διαλαµβάνει δύο στάδια, δηλαδή την έκδοση απόφασης επιστροφής, από
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την οποία εκκινεί προθεσµία εθελούσιας αναχώρησης, που δύναται να παραταθεί, και την απόφαση αποµάκρυνσης που συνδυάζεται, ενδεχοµένως,
µε κράτηση, η οποία καταλήγει στην απέλαση. Η αποµάκρυνση των υπηκόων τρίτων χωρών αναβάλλεται εάν θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο (αρχή της
µη επαναπροώθησης) ή εάν η απόφαση επιστροφής έχει προσωρινά ανασταλεί. Όσον αφορά τους εξαιρούµενους από το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας υπηκόους τρίτων χωρών [άρθρο 2 παρ. 2 στοιχ. α) της Οδηγίας], «τα
κράτη µέλη: α) µεριµνούν ώστε η µεταχείριση και το επίπεδο προστασίας
τους να µην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8, παράγραφοι 4 και 5 (περιορισµοί της χρήσης αναγκαστικών µέτρων), το άρθρο
9, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση (αναβολή της αποµάκρυνσης), το άρθρο
14, παράγραφος 1, στοιχεία β) και δ) (επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και
συνυπολογισµός των αναγκών των ευάλωτων ατόµων) και τα άρθρα 16 και
17 (όροι κράτησης), και β) τηρούν την αρχή της µη επαναπροώθησης» (άρθρο 4 παρ. 4 της Οδηγίας).
Σχετική είναι η Σύσταση (ΕΕ) 2017/2338 της Επιτροπής, της 16.11.2017,
για την καθιέρωση κοινού «εγχειριδίου περί επιστροφής» προς χρήση των
αρµόδιων αρχών των κρατών µελών κατά την εκτέλεση σχετικών µε την επιστροφή καθηκόντων (ΕΕ L 339/19.12.2017, σελ. 83-159), η Σύσταση (ΕΕ)
2017/432 της Επιτροπής της 7.3.2017, για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα
των επιστροφών στο πλαίσιο της εφαρµογής της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 66/11.3.2017, σελ. 1521), η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο σχετικά µε µια πιο αποτελεσµατική πολιτική επιστροφής στην
Ευρωπαϊκή Ένωση — Ανανεωµένο σχέδιο δράσης [COM(2017) 200 final, της
2.3.2017], ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 26.10.2016, που αφορά τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού
ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και για την κατάργηση της Σύστασης του Συµβουλίου
της 30.11.1994, και η παλαιότερη Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολιτική επιστροφής της ΕΕ
[COM(2014) 199 final, της 28.3.2014].
Πρόσφατη είναι η Ανακοίνωση της επιτροπής για τη στρατηγική της Ε.Ε.
όσον αφορά την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη [Ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, Η στρατηγική
της ΕΕ για την οικειοθελή επιστροφή και την επανένταξη, COM(2021) 120 final, της 27.4.2021], η οποία προβλέπει επτά πυλώνες: νοµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, συντονισµό µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων φορέων, στήριξη της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης των µεταναστών από
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τρίτες χώρες και µεταξύ αυτών, αποτελεσµατική παροχή συµβουλών όσον
αφορά την επιστροφή και την παραποµπή, εξασφάλιση ποιοτικής στήριξης,
ενίσχυση της βιωσιµότητας της στήριξης της επανένταξης και της ανάληψης ιδίας ευθύνης από τις χώρες εταίρους, και χρηµατοδότηση της οικειοθελούς επιστροφής και επανένταξης.
Οι προτεινόµενες διά του νοµοσχεδίου τροποποιήσεις περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαµονής σε παράνοµα διαµένοντα στην ελληνική επικράτεια πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος υπάγεται στον ν. 3907/2011 περί επιστροφής, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (µετά από επταετή συνεχή παραµονή του αιτούντος στη χώρα, ή, µετά από τη, µε κίνδυνο ζωής, διενέργεια πράξεων κοινωνικής αρετής, προσφοράς και αλληλεγγύης, ή σε περίπτωση συνδροµής δηµοσίου συµφέροντος) (άρθρο 2). Περαιτέρω, µειώνεται
το ανώτατο χρονικό όριο για την οικειοθελή αναχώρηση υπηκόου τρίτης χώρας από 30 ηµέρες σε 25, και το ανώτατο χρονικό όριο διάρκειας της παράτασης της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης από ένα έτος σε 120 ηµέρες, διευρύνεται το αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης προς ρύθµιση, µε υπουργική απόφαση, των υποχρεώσεων οι οποίες µπορεί να επιβληθούν σε υπήκοο τρίτης χώρας κατά το διάστηµα της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης, και διευκρινίζεται η αρµοδιότητα όσον αφορά την εισήγηση για την ύπαρξη κινδύνου διαφυγής του υπηκόου τρίτης χώρας ή κινδύνου για τη δηµόσια ασφάλεια, δηµόσια τάξη και εθνική ασφάλεια, οπότε
και δεν χορηγείται προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης, καταργουµένης
της δυνατότητας χορήγησης επταήµερης προθεσµίας (άρθρο 3). Επίσης,
προς συντοµότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας και αποφυγής της κατάχρησης των προβλεπόµενων µέσων (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 47), θεσπίζεται αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά απόφασης επιστροφής, η οποία ενσωµατώνεται σε απόφαση
απόρριψης αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και
ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, καταργουµένης της παραποµπής
στο άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας περί αιτήσεως θεραπείας
και ιεραρχικής προσφυγής (άρθρο 5). Επιπλέον, µεταβάλλεται η αρµοδιότητα ως προς την ίδρυση και κατάργηση των ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία θα ασκείται εφεξής µε κοινή υπουργική
απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονοµικών, χωρίς συµµετοχή των υπουργών Εσωτερικών και Υγείας, και επεκτείνεται η εφαρµογή της διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 4375/2016 (εγκατάσταση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ανοικτών και κλειστών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και ανοικτών Δοµών Προ-
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σωρινής Φιλοξενίας επί ακινήτων του Δηµοσίου, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α., κοινόχρηστων χώρων, χερσαίων ζωνών λιµένων ή ιδιωτικών ακινήτων, µε αλλαγή
χρήσης των ήδη υφιστάµενων σε αυτά κτηρίων, εκτέλεση των αναγκαίων
µετασκευών και τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασµένων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υποδοµών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής πολεοδοµικής ή άλλης διάταξης, για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω χρήση, και µε
προσωρινό χαρακτήρα των εγκαταστάσεων, οι οποίες δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άλλο σκοπό, και αποµακρύνονται, όταν εκλείψει η ανάγκη
εγκατάστασης), επί των ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης εντός κλειστών
Ελεγχόµενων Δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (άρθρο 6)
«λόγω της άρρηκτης λειτουργικής σύνδεσής τους» (Αιτιολογική Έκθεση,
σελ. 47. Για την αυτοτελή ειδική πολεοδοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας για µετανάστες, πρόσφυγες και
ευάλωτες οµάδες, βλ. Δ. Μέλισσα, Οι χρήσεις γης, 2021, σελ. 36 και 46).
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης χορηγείται «µόνο για τη διευθέτηση των εκκρεµών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συνθήκες ενόψει της αναχώρησης, λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών περιστάσεων κάθε περίπτωσης, όπως της διάρκειας
της παραµονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, της φοίτησης των
τέκνων αυτού σε σχολείο και της ύπαρξης άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσµών». Θεσπίζεται τεκµήριο υπέρ της σιωπηρής απόρριψης αίτησης
για την παράταση της ανωτέρω προθεσµίας, ελλείψει εµπρόθεσµης απάντησης της αρµόδιας υπηρεσίας «για λόγους ασφάλειας δικαίου», ενώ, κατά το
ισχύον δίκαιο, διατηρείται η ισχύς της παράτασης µέχρι την απόφανση της
αρµόδιας αρχής επί του αιτήµατος. Καταργείται, εξ άλλου, η ρύθµιση της
παρέλευσης ενός µηνός από τη λήξη της προθεσµίας επίδοσης των σχετικών αποφάσεων, µετά την οποία ενηµερώνεται η αρµόδια αστυνοµική αρχή
για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής µε αποµάκρυνση (άρθρο 7). Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη αναµόρφωση της διαδικασίας χορήγησης παράτασης της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης υπηκόων τρίτων χωρών
των οποίων η παραµονή στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί παράνοµη, σκοπεί στο
να «αποθαρρύνεται η καταχρηστική εφαρµογή της για να µην υπονοµεύονται οι στόχοι της επιστροφής» (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 48).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 8-15), υπό τον τίτλο «Τροποποίηση Κώδικα Μετανάστευσης – Ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικαστικές ρυθµίσεις του ν. 4251/2014», µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις
που αφορούν τον τρόπο και την προθεσµία (10 ηµερών από την έκδοση της
σχετικής απόφασης) επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για
ανάκληση αδειών διαµονής, µε ενσωµατωµένες αποφάσεις επιστροφής, ή
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αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.
4251/2014, καθώς και ενηµέρωσης για την παραλαβή της άδειας (άρθρο 8).
Εν συνεχεία, τροποποιείται η διάταξη της νοµοθετικής εξουσιοδότησης ως
προς τους αρµόδιους υπουργούς που συνυπογράφουν, προκειµένου να καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για εξαρτηµένη εργασία, οι οποίες
χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης (άρθρο 9). Επίσης, στις περιπτώσεις αίτησης και χορήγησης αδειών διαµονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, θεσπίζεται η υποχρέωση για τους επενδυτές, να πραγµατοποιείται η επένδυση µε κεφάλαια προερχόµενα από το εξωτερικό, η δυνατότητα οι εντολείς του εµβάσµατος να είναι σύζυγος ή/και συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι
β΄ βαθµού του επενδυτή, η δυνατότητα αλλαγής κατηγορίας επένδυσης και
ο τρόπος υπολογισµού του ελάχιστου απαιτούµενου ποσού συνολικής επένδυσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο, µε εκ παραλλήλου διατήρηση του δικαιώµατος άδειας διαµονής για τον επενδυτή και τα µέλη της οικογενείας
του (άρθρο 10). Περαιτέρω, θεσπίζεται δικαίωµα εθνικής θεώρησης εισόδου,
υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, σε πολίτες τρίτων χωρών (αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες ή µισθωτούς – «ψηφιακούς νοµάδες») και των µελών των οικογενειών τους, που εισέρχονται στη χώρα για
συγκεκριµένο σκοπό (εξ αποστάσεως εργασία µε τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µε εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας)
και για διάστηµα διαµονής έως δώδεκα (12) µήνες, µε δυνατότητα απόκτησης άδειας διαµονής (άρθρο 11). Ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν, αφενός, στην κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαµονής διάρκειας τριών (3) ετών
σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα (άρθρο 12), και,
αφετέρου, καθορίζεται εκ νέου η προϋπόθεση ανανέωσης άδειας διαµονής
για πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν νόµιµα στη χώρα και λαµβάνουν οιανδήποτε σύνταξη, ανεξαρτήτως ποσού, από ελληνικό δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (άρθρο 13). Εξ άλλου, µειώνεται η προθεσµία άσκησης
αίτησης θεραπείας κατά εκδιδόµενων κατ’ εφαρµογήν του ν. 4251/2014, αποφάσεων, από έξι µήνες σε δύο, και θεσπίζεται αποκλειστική προθεσµία 30
ηµερών, εντός της οποίας οφείλει να απαντήσει η αρµόδια διοικητική υπηρεσία επί της ως άνω αίτησης (άρθρο 14). Τέλος, αντικαθίσταται η φράση «κάτοχος άδειας διαµονής εν ισχύ[ι]», όπου απαντά στα άρθρα 35 και 64 του ν.
4251/2014, από τη φράση «κάτοχος έγκυρου τίτλου», σε συµµόρφωση µε τα
οριζόµενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 11.5.2016, και τροποποιείται ο προσδιορισµός των νόµιµα διαµενόντων στην Ελλάδα ερευνητών, οι οποίοι απολαύουν του δικαιώµατος ίσης µεταχείρισης και της δυνατότητας να διδάσκουν (άρθρο 15).
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Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 16-25), υπό τον τίτλο «Ρυθµίσεις διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας - Τροποποιήσεις του ν.
4636/2019», επέρχονται τροποποιήσεις στον ν. 4369/2019, διά του οποίου
µεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι Οδηγίες 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13.12.2011, σχετικά µε τις απαιτήσεις ως προς την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων
ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς όσον αφορά
τους πρόσφυγες ή τα άτοµα που δικαιούνται επικουρική προστασία και ως
προς το περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας, 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26.6.2013, σχετικά µε κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, και 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26.6.2013, και σχετικά µε τις απαιτήσεις που αφορούν την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι οι προσπάθειες θέσπισης Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Ασύλου στην Ε.Ε. αναπτύχθηκαν σε δύο βασικά στάδια. Στο
πρώτο στάδιο, µεταξύ των ετών 1999 – 2005, θεσπίσθηκαν τα πρώτα νοµοθετήµατα, ενώ µεταξύ των 2008 – 2013, έλαβαν χώρα οι πρώτες µεταρρυθµίσεις των αρχικών ρυθµίσεων. Το ισχύον πλαίσιο αποτελείται από πέντε βασικά νοµοθετήµατα:
Την Οδηγία για την αναγνώριση (2011) που αποσκοπεί στην εναρµόνιση εντός της Ε.Ε. των κριτηρίων προσδιορισµού των χρηζόντων διεθνούς προστασίας προσώπων και του επιπέδου πρόσβασης σε παροχές.
Την Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής (2013) που αποσκοπεί στην εναρµόνιση των συνθηκών υποδοχής και διαβίωσης των αιτούντων διεθνή προστασία, όπως είναι η πρόσβαση σε στέγαση, τροφή και ρουχισµό, σε οικονοµικά βοηθήµατα, αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, και ιατρική και ψυχολογική
περίθαλψη.
Την Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (2013) που αποβλέπει την εναρµόνιση του τρόπου υποβολής και εξέτασης αιτήσεων για διεθνή προστασία.
Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26.6.2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών
ως προς τον προσδιορισµό του κράτους µέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της υποβαλλόµενης σε κράτος µέλος αίτησης διεθνούς προστασίας από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα [κανονισµός Δουβλίνο ΙΙΙ].
Τέλος, τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 26.6.2013, σχετικά µε τη θέσπιση του «Eurodac»,
της βάσης δεδοµένων δακτυλικών αποτυπωµάτων για την αποτελεσµατική
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εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, και σχετικά µε αιτήσεις αντιπαραβολής δακτυλικών αποτυπωµάτων µε τα δεδοµένα «Eurodac» υποβαλλόµενες από τις σχετικές αρχές των κρατών µελών και την Ευρωπόλ,
και σχετικά την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 ως προς
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστηµάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίµακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, µε στόχο τη βελτίωση λειτουργίας του συστήµατος (βλ., ενδεικτικά,
αναλυτικώς, σε Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώµατα του Ανθρώπου - Παγκόσµια και Περιφερειακή Προστασία, 2η έκδ., 2019, σελ. 97-107, και Μιχ. Παπακωνσταντή, Η πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔιΔικ 2/2020,
σελ. 188-208, και Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του
ν. 4636/2019).
Από το 2015 και µετά, οι προσπάθειες των αρµόδιων οργάνων της Ε.Ε. επικεντρώνονται στη δηµιουργία δίκαιης και ανθρωπιστικής πολιτικής, αποτελεσµατικής και σε περιόδους υψηλής µεταναστευτικής πίεσης. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, στις 23.9.2020, ένα νέο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, µε τρεις βασικούς πυλώνες: αποτελεσµατικές διαδικασίες ασύλου και επιστροφής, αλληλεγγύη και δίκαιη
κατανοµή ευθύνης, και ενισχυµένη συνεργασία µε τρίτες χώρες [Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε ένα νέο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το
Άσυλο, COM(2020) 609 final, 23.9.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0609]. Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε
εννέα µέτρα, τα οποία προβλέπουν την έκδοση δύο νέων κανονισµών, για τη
θέσπιση ελέγχου διαλογής υπηκόων τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα
και για τη διαχείριση του ασύλου και της µετανάστευσης, και την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου, µε την τροποποίηση του Κανονισµού «Eurodac»
και την αντικατάσταση της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ από κανονισµό για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση.
Σύµφωνα µε το σκεπτικό της Επιτροπής, οι ανωτέρω νοµοθετικές παρεµβάσεις επιβάλλονται από το γεγονός ότι «ο βαθµός εναρµόνισης των εθνικών διαδικασιών για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας που επιτεύχθηκε µε την οδηγία 2013/32/ΕΕ δεν έχει αποδειχθεί
επαρκής για την αντιµετώπιση των διαφορών όσον αφορά τα είδη των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται, τις προθεσµίες για τις διαδικασίες, καθώς και
τα δικαιώµατα και τις διαδικαστικές εγγυήσεις για τους αιτούντες. Μόνο ένας κανονισµός για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας ασύλου στην Ένωση, οι
διατάξεις του οποίου θα είναι άµεσα εφαρµοστέες, µπορεί να εξασφαλίσει
τον αναγκαίο βαθµό οµοιοµορφίας και αποτελεσµατικότητας που απαιτείται
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για την εφαρµογή των διαδικαστικών κανόνων του δικαίου της Ένωσης για
το άσυλο» (σηµ. 2 της Αιτιολογικής Έκθεσης της Ανακοίνωσης).
Τα προτεινόµενα µέτρα περιλαµβάνουν, επίσης, σχέδιο στρατηγικής για
την ετοιµότητα αντιµετώπισης και τη διαχείριση µεταναστευτικών κρίσεων,
συστάσεις για τις νοµικές δυνατότητες υπαγωγής στο προστατευτικό καθεστώς της Ε.Ε., και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά
δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης διεξαγόµενες από σκάφη ιδιωτικών
φορέων, όπως και κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά την εφαρµογή των
κανόνων της Ε.Ε. για τον ορισµό και την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνοµης εισόδου, διέλευσης και διαµονής.
Εξ άλλου, υπό το φως της πανδηµίας του Covid-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, τον Απρίλιο του 2020, Ανακοίνωση, παρέχοντας πρακτικές οδηγίες για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής, προληπτικά µέτρα και µέτρα υγιεινής κ.λπ. [βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής,
COVID-19: Οδηγίες σχετικά µε την εφαρµογή των σχετικών ενωσιακών διατάξεων στον τοµέα του ασύλου και των διαδικασιών επιστροφής και σχετικά
µε την επανεγκατάσταση (2020/C 126/02)].
Διά των προτεινόµενων µε το νοµοσχέδιο τροποποιήσεων διευκρινίζεται,
µεταξύ άλλων, ο χρόνος έναρξης της ανανεωθείσας άδειας διαµονής προσώπων που αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες και δικαιούχων επικουρικής προστασίας (χρόνος λήξης της αρχικής άδειας), και προστίθεται το σύµφωνο
συµβίωσης µεταξύ των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαµονής
στα µέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας (άρθρο 17). Περαιτέρω, προτείνεται, κατ’ εξαίρεση προς τον κανόνα της αυτόµατης απενεργοποίησής του, να παραµένει ενεργός ο Προσωρινός Αριθµός Ασφάλισης και
Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), για τις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων των οποίων η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας
έχει απορριφθεί, µέχρι την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωσή τους, ώστε να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και υγείας, στην αγορά εργασίας και στην
κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 19). Επίσης, αυξάνεται η διάρκεια ισχύος του
δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, από 6 µήνες σε 12. Εξ άλλου, στο
πλαίσιο της αντιµετώπισης φαινοµένων κατάχρησης της διαδικασίας του ασύλου, προτείνεται να λαµβάνεται υπόψη το δελτίο ταυτότητας των αιτούντων µόνον εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ηµεροµηνία γέννησής
τους (άρθρο 21 και Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 52), και επιβάλλεται παράβολο
για την υποβολή κάθε µεταγενέστερης, µετά την πρώτη, αίτησης διεθνούς
προστασίας (άρθρο 23).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 26-33), υπό τον τίτλο «Ρυθµί-
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σεις ζητηµάτων υπηρεσιών και στελέχωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποιήσεις του ν. 4375/2016», συνιστάται, εκ νέου, θέση Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου και ρυθµίζονται οι αρµοδιότητές του
(άρθρο 26), συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή Αρχής Προσφυγών και
ορίζονται οι αρµοδιότητές του (άρθρο 27). Περαιτέρω, προσδιορίζονται εκ
νέου οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (άρθρο 28), η διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης των ανωτέρω δοµών,
θέµατα λειτουργίας κυλικείων και καταστηµάτων εντός της περιµέτρου των
(άρθρο 29), όπως συνιστάται, εκ νέου, θέση Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και καθορίζονται οι αρµοδιότητές του (άρθρο 30). Ακολούθως, προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Γενικών και
Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (άρθρο 31), και τίθενται ρυθµίσεις
για τη διαδικασία και τη διάρκεια απόσπασης ή µετακίνησης προσωπικού κατά τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ. ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) (άρθρο
32). Τέλος, θεσπίζονται εκ νέου κανόνες για τη χρηµατοδότηση και πληρωµή έργων που διαχειρίζεται η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., τα οποία έχουν
ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράµµατα του πολυετούς Εθνικού
Προγράµµατος (άρθρο 33).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 34-41), υπό τον τίτλο «Λοιπές
διατάξεις», εισάγονται ρυθµίσεις, µε τις οποίες, µεταξύ άλλων, ορίζονται εκ
νέου η κράτηση και διαδικασία απέλασης αλλοδαπών (άρθρο 34), ο σκοπός
του «Ταµείου Αλληλεγγύης» για τους Δήµους όπου λειτουργούν µονάδες
φιλοξενίας µεταναστών και προσφύγων, και οι δικαιούχοι της χρηµατοδότησης, τροποποιείται ο ειδικός φορέας (Ειδική Γραµµατεία Συντονισµού Εµπλεκοµένων Φορέων), ο οποίος µεταφέρει τις αδιάθετες πιστώσεις του,
στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους, στο ανωτέρω Ταµείο, και τίθεται νοµοθετική εξουσιοδότηση, προκειµένου, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, να καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι
προϋποθέσεις και όροι χρηµατοδότησης των δικαιούχων, το σύστηµα διοίκησης, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων
(άρθρο 35). Επίσης, ορίζεται ο τρόπος κάλυψης των θέσεων του Διοικητή
της Υπηρεσίας Ασύλου, του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών
και του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, θεσµοθετείται θέση υποδιοικητή, καθώς και
οι αποδοχές τους, και καθορίζεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης
(άρθρο 36).
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Περαιτέρω, θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης Προσωρινού Αριθµού Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε αιτούντες διεθνή προστασία πριν από την 1.11.2019, των οποίων το αίτηµα εκκρεµεί προς εξέταση (άρθρο 37). Καθορίζεται ότι, µετά από εισήγηση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, δύνανται να συνιστώνται Οµάδες Εργασίας για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 38). Επίσης, ορίζεται ότι στους υπαλλήλους οι
οποίοι αποσπώνται ή µετακινούνται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και
Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καταβάλλεται ειδικό επίδοµα από πόρους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (άρθρο 39).
Ακολούθως, θεσπίζεται η δυνατότητα των ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων, των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), καθώς και των µελών, υπαλλήλων
και συνεργατών τους, να δραστηριοποιούνται σε χώρο αρµοδιότητας του
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, και ορίζονται οι σχετικές
προϋποθέσεις. Ακόµη, θεσπίζονται περαιτέρω κυρώσεις παράβασης των εν
λόγω προϋποθέσεων και παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση, προκειµένου να ρυθµίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών, και Προστασίας του Πολίτη, ο τρόπος και η
διαδικασία επιβολής των προστίµων, τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, η αναπροσαρµογή των ποσών των διοικητικών προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια (άρθρο 40).
Τέλος, εισάγονται ρυθµίσεις για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Επιστροφών και Ανακλήσεων, της Διεύθυνσης Νήσων Αιγαίου, της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από µη πολιτικό προσωπικό, το οποίο αποσπάται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συµφώνως προς τις οριζόµενες στο
άρθρο διατάξεις (άρθρο 41).
Το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 42-43), υπό τον τίτλο «Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις» περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ρυθµίσεις σχετικά µε: α)
την προθεσµία άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεων απόρριψης αιτήµατος
χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και κατά αποφάσεων ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, ήδη επιδοθεισών κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων, β) το εφαρµοστέο νοµοθετικό πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση ή επανεξέταση αδειών διαµονής (και για εξαιρετικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους), γ) την εξέταση αιτήσεων θεραπείας
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βάσει του ν.4251/2014 και την κατάργηση της δυνατότητας υποβολής αιτήµατος επανεξέτασης εκ µέρους του αιτούντος άδειας διαµονής εντός µηνός
από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήµατός του, δ) την κατάργηση της χορήγησης άδειας διαµονής σε παρά τις ρυθµίσεις του νόµου διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται στην αγροτική οικονοµία, ε) τη δυνατότητα ανανέωσης βεβαιώσεων περί µη αποµάκρυνσης
για λόγους ανθρωπιστικούς, στ) την κατάργηση του προβλεπόµενου στη
διάταξη νοµοθετικού πλαισίου τόσο για τη συγκρότηση τριµελούς επιτροπής για την επιλογή Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Αρχής Προσφυγών όσο και του ορισµού επικεφαλής σε Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρο 44), υπό τον τίτλο «Έναρξη ισχύος», ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόµου, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 1
Κατά την Αιτιολογική Έκθεση, «[µ]ε το άρθρο 1 επιχειρείται να αποσαφηνιστεί το πεδίο ρύθµισης του ν. 3386/2005 (A’ 212) περί απελάσεων και του
ν. 3907/2011 (A’ 7) περί επιστροφών. Πιο συγκεκριµένα γίνεται σαφές ότι τα
άρθρα 16 έως 33 του ν. 3907/2011, µε τα οποία ενσωµατώνονται στο ελληνικό δίκαιο τα άρθρα 1-18 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Δεκεµβρίου 2008 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (L 348), δεν εφαρµόζονται
σε συγκεκριµένες περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών για τις οποίες τυγχάνουν εφαρµογής τα άρθρα 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν.
3386/2005 (περί απελάσεων) µε στόχο την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διαδικασιών επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων η παραµονή στη χώρα έχει κριθεί ως παράνοµη και την καθιέρωση και
εµπέδωση ενιαίας διοικητικής πρακτικής από τα όργανα έκδοσης των οικείων αποφάσεων» (σελ. 46).
Η παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου επαναλαµβάνει κατ’ ουσίαν τη διατύπωση του άρ. 17 του ν. 3907/2011, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει ως διάταξη, µε την οποία µεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η αντίστοιχη ρύθµιση της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 16.12.2008, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη
µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.
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Κατά την παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου, «Στις περιπτώσεις της παρ. 1
εφαρµόζονται τα άρθρα 76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005
(Α΄ 212)», τα οποία ρυθµίζουν, ιδίως, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διοικητικής απέλασης, τη δυνατότητα προσωρινής κράτησης, την παραµονή
των αλλοδαπών σε ειδικούς χώρους και σχετικές κυρώσεις. Εποµένως, απελαύνονται, αν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των άρ. 76 επ. του ν.
3386/2005 («Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον: α. Έχει
καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για εγκλήµατα προσβολής του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, εγκλήµατα σχετικά µε την εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
διεθνή οικονοµικά εγκλήµατα, εγκλήµατα µε χρήση µέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήµατα περί το νόµισµα, εγκλήµατα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας,
του νόµου περί µεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήµισης, λαθρεµπορίας, για εγκλήµατα που αφορούν τα όπλα,
αρχαιότητες, την προώθηση λαθροµεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας ή
τη διευκόλυνση της µεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύµατος σε αυτούς για απόκρυψη και εφόσον η απέλαση του δεν διατάχθηκε από το αρµόδιο δικαστήριο. β. Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόµου
αυτού. γ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δηµόσια τάξη ή την ασφάλεια της Χώρας. δ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιµώδες
νόσηµα ή ανήκει σε οµάδες ευάλωτες σε λοιµώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω
της κατάστασης της δηµόσιας υγείας στη χώρα προέλευσης τους ή της χρήσης ενδοφλέβιων µη σύννοµων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόµενο πρόσωπο,
κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2734/1999, ή του ότι διαµένει υπό
συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα
θέµατα αυτά καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις»), οι εµπίπτοντες
στις οριζόµενες στο νοµοσχέδιο, όπως και στον ν. 3907/2011, τρεις κατηγορίες (δηλαδή, όσοι «α. υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά µε
το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του
Σένγκεν) (ΕΕ L 77) ή συλλαµβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρµόδιες αρχές σε σχέση µε παράνοµη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση
των εξωτερικών συνόρων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί στη συνέχεια ά-
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δεια ή δικαίωµα να παραµείνουν στη χώρα, β. υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης, σύµφωνα µε διεθνή σύµβαση που δεσµεύει τη χώρα ή τα άρθρα 436456 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (ν. 4620/2019, A΄ 96) ή τον ν.
3251/2004 (Α΄ 127) και γ. απολαµβάνουν του δικαιώµατος της ελεύθερης
κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του Κώδικα Συνόρων
Σένγκεν και το π.δ. 106/2007 (Α΄ 135)»).
2. Επί του άρθρου 2
Με το προτεινόµενο άρθρο τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 3907/2011.
Αναλυτικότερα, στην παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται η διακοπή
της εξέτασης αιτήµατος διεθνούς προστασίας, µεταξύ των περιπτώσεων δυνάµει των οποίων η αρµόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής υπηκόου
τρίτης χώρας, η οποία (απόφαση επιστροφής) αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της απόφασης διακοπής.
Η δυνατότητα έκδοσης απόφασης διακοπής προβλέπεται στο άρθρο 81
του ν. 4636/2019, κατά µεταφορά του άρθρου 28 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
για τις διαδικασίες ασύλου. Το εν λόγω άρθρο της Οδηγίας παρέχει στις αρµόδιες εθνικές αρχές την επιλογή, εφόσον υφίσταται εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρώς ανακαλέσει την αίτησή του ή έχει υπαναχωρήσει από αυτήν, είτε να παύουν την εξέταση αιτήµατος διεθνούς προστασίας είτε να απορρίπτουν την αίτηση ως αβάσιµη, αφού την εξετάσουν
επαρκώς επί της ουσίας. Ο εθνικός νοµοθέτης επέλεξε τη δυνατότητα της
απόρριψης της αίτησης κατόπιν επαρκούς εξέτασης αυτής επί της ουσίας
βάσει των διαθέσιµων στοιχείων (άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 4636/2019), για δε
την περίπτωση της αδυναµίας επαρκούς εξέτασης βάσει των διαθέσιµων
στοιχείων, τη δυνατότητα της διακοπής της εξέτασης (τροποποίηση της
παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 διά του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.
4686/2020). Παραλλήλως, θέσπισε, κατά µεταφορά του άρθρου 28 της ως άνω Οδηγίας, τη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος συνέχισης της διακοπείσας διαδικασίας εξέτασης εντός εννεάµηνης, από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης διακοπής, προθεσµίας, ή υποβολής νέας αίτησης (προσθήκη
παρ. 4 στο άρθρο 81 του ν. 4636/2019 διά του άρθρου 13 παρ. 3 του ν.
4686/2020 – µη συµπεριλαµβανοµένου του µέσου προσβολής της απόρριψης του αιτήµατος για έναρξη εκ νέου της παυθείσας εξέτασης µεταξύ των
ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 92 του ν. 4636/2019). Μέχρι την τελεσίδικη κρίση της ως άνω αίτησης, ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής αυτού. Κατά την Οδηγία, «[τ]α κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το πρόσωπο αυτό να µην αποµακρυνθεί κατά παράβαση
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της αρχής της µη επαναπροώθησης» (άρθρο 28 παρ. 2). Παράλληλα, το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3907/2011, για τους εξαιρούµενους της εφαρµογής των
άρθρων του που αποτελούν µεταφορά της Οδηγίας για την επιστροφή, υπηκόους τρίτων χωρών ορίζει ότι «οι αρµόδιες ελληνικές αρχές: α) µεριµνούν,
ώστε η µεταχείριση και το επίπεδο προστασίας τους να µην είναι λιγότερο
ευνοϊκά από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23 παράγραφοι 4 και 5 (περιορισµοί της χρήσης αναγκαστικών µέτρων), το άρθρο 24 παρ. 2, πρώτη περίπτωση (αναβολή της αποµάκρυνσης για λόγους που ανάγονται στη φυσική ή
διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας), το άρθρο 29 παρ. 1, περί
επείγουσας υγειονοµικής περίθαλψης, θεραπευτικής αγωγής και συνυπολογισµού των αναγκών των ευάλωτων ατόµων και τα άρθρα 30 και 31 (όροι
κράτησης) και β) τηρούν την αρχή της µη επαναπροώθησης» [µεταφορά του
άρθρου 4 παρ. 4 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ. Πρβλ και το άρθρο 39 παρ. 8 του
ν. 4636/2019 (µεταφορά της Οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής) για τη µέριµνα, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, υπέρ των άνευ νόµιµων διατυπώσεων εισερχόµενων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών όσον αφορά τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, οικογενειακής ενότητας, πρόσβασης σε επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη, θεραπευτικής αγωγής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενηµέρωσης
ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, πρόσβασης σε καθοδήγηση, νοµική συµβουλή και συνδροµή σχετικώς µε την κατάστασή τους, κατάλληλης, κατά περίπτωση, µεταχείρισης ευάλωτων προσώπων, επαφής µε
φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον τοµέα της µετανάστευσης και των δικαιωµάτων του ανθρώπου, και επικοινωνίας µε τους συγγενείς και τα οικεία τους πρόσωπα»].
Εξ άλλου, µε την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4636/2019
διά της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4686/2020, προβλέφθηκε ότι «[σ]την απόφαση µε την οποία διακόπτεται η εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον ν. 3907/2011 και στο ν. 3386/2005».
Κατά την απόφαση 4707/20/16.6.2020 της 3ης Ανεξάρτητης Επιτροπής
Προσφυγών (µον. συνθ.), κατά της οποίας έχει ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4636/2019
(βλ. αίτηµα διεξαγωγής «πρότυπης δίκης» - υπ’ αρ. 12/2020 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010), από τη συστηµατική ερµηνεία αυτών των διατάξεων «προκύπτει ότι το κεφάλαιο της απόφασης περί
διακοπής εξέτασης µε το οποίο διατάσσεται η επιστροφή του αιτούντος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ν. 3907/2011, µπορεί να εκτελεστεί µόνο εί-
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τε µετά την πάροδο προθεσµίας των εννέα (9) µηνών εντός της οποίας ο αιτών δύναται είτε να υποβάλει αίτηµα συνέχισης της διαδικασίας εξέτασης
είτε νέα αίτηση, είτε, εφόσον η σχετική αίτηση συνέχισης υποβληθεί προ
της παρόδου των 9 µηνών, εφόσον η αίτηση αυτή απορριφθεί τελεσιδίκως.
Τελεσίδικη δε απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του ν. 4636/2019 είναι “(α)
η απόφαση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, που ορίζει εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής αναγνωρίζεται ή όχι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, η οποία εκδίδεται επί της προσφυγής που ασκείται κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου σύµφωνα µε το άρθρο
92 του παρόντος, ή (β) η απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου κατά της οποίας
δεν µπορεί να ασκηθεί η ως άνω προσφυγή λόγω παρόδου απράκτων των
προθεσµιών άσκησής της”. Επίσης, κατά την ως άνω απόφαση, «[α]ντίθετη
ερµηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στο άτοπο ο µεν αιτών να δύναται να υποβάλει αίτηµα συνέχισης της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του ή νέα
αίτηση εντός προθεσµίας 9 µηνών και ταυτόχρονα να απειλείται µε επιστροφή στη χώρα καταγωγής του χωρίς προηγούµενη εξέταση της αίτησής
του».
3. Επί των άρθρων 14 και 42 παρ. 3
α. Διά των προτεινόµενων ρυθµίσεων του άρθρου 14, µεταξύ άλλων, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014, ως
προς την προθεσµία, ως εξής: «[α]ίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται, εφόσον υποβληθεί µετά την παρέλευση εύλογου χρόνου που υπερβαίνει τους δύο (2)
µήνες από την επίδοση της απόφασης». Για λόγους νοµικής σαφήνειας, θα
έπρεπε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «[α]ίτηση θεραπείας κατά απόφασης που
εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του παρόντος Κώδικα, δεν εξετάζεται, αν υποβληθεί µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την επίδοση της απόφασης».
β. Αντιστοίχως, στην παρ. 3 του άρθρου 42, η φράση «µετά την παρέλευση εύλογου χρόνου που υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες από την επίδοση της
απόφασης», για λόγους νοµικής σαφήνειας, θα έπρεπε να αντικατασταθεί
από τη φράση «µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την επίδοση της απόφασης».
4. Επί του άρθρου 17
Στην τροποποιούµενη διά του παρόντος παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.
4636/2019, το οποίο µεταφέρει το άρθρο 24 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι «[η] εκπρόθεσµη χωρίς αιτιολογία υποβολή της
αίτησης ανανέωσης [άδειας διαµονής προσώπου αναγνωρισθέντος ως πρό-
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σφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας] δεν µπορεί από µόνη της να οδηγήσει σε απόρριψή της. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το αρµόδιο όργανο για την επιβολή και η
διαδικασία βεβαίωσης του προστίµου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονοµικών». Η φράση «από
µόνη της» θα µπορούσε να αντικατασταθεί από τη φράση «αφ’ εαυτής».
Εξ άλλου, από τη διατύπωση της διάταξης δεν προκύπτει µε επαρκή σαφήνεια πότε επιβάλλεται το ως άνω χρηµατικό πρόστιµο, ιδίως όσον αφορά
το αιτιολογηµένο ή µη της µη τήρησης της προθεσµίας, η λεπτοµερής ρύθµιση της οποίας θα γίνει διά της προβλεπόµενης σχετικής εξουσιοδότησης
προς τους αρµόδιους υπουργούς. Προβληµατισµός θα µπορούσε, επίσης, να
εκφρασθεί και σε σχέση µε την απουσία αναφοράς στα κριτήρια προσδιορισµού του ύψους του προστίµου, λαµβανοµένης υπόψη της µέσης οικονοµικής κατάστασης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
5. Επί του άρθρου 23
Με την προτεινόµενη ρύθµιση θεσπίζεται παράβολο ύψους 100 ευρώ για
κάθε µεταγενέστερη της αρχικής αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ασύλου,
δυνάµενο να αναπροσαρµόζεται µε υπουργική απόφαση.
Κατά την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 53), το προτεινόµενο ύψος του παραβόλου θεωρείται εύλογο («Η εν λόγω ρύθµιση είναι σύµφωνη µε το άρθρο
42 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ δεδοµένου ότι αντικειµενικά δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση των αιτούντων σε νέα διαδικασία ούτε οδηγεί πρακτικώς στη µαταίωση ή στον σοβαρό περιορισµό της πρόσβασης αυτής»).
Θα µπορούσε να δηµιουργηθεί προβληµατισµός ως προς τη συµβατότητα
του µέτρου µε τους όρους αποτελεσµατικής άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης σε άσυλο, εκ του ότι δεν διαφοροποιούνται περιπτώσεις, όπως υποβολή νέας αίτησης µετά από την απόρριψη της αρχικής κατά παράβαση των
σχετικών διατάξεων, ή να τίθεται ανώτατο όριο ως προς την αναπροσαρµογή του ποσού.
6. Επί των άρθρων 26 και 27
Τα προτεινόµενα άρθρα φέρουν τίτλους «Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 4375/2016» (άρθρο 26) και «Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρχής Προσφυγών – Αντικατάσταση παρ. 1
άρθρου 5 ν. 4375/2016» (άρθρο 27), αντιστοίχως. Διά των άρθρων αυτών,
τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 και η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
4375/2016, αντιστοίχως, και συνιστάται εκ νέου, αφενός, θέση Διευθυντή
της Υπηρεσίας Ασύλου και, αφετέρου, θέση Διοικητικού Διευθυντή της Αρ-
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χής Προσφυγών. Περαιτέρω, ρυθµίζονται, περιοριστικά, οι αρµοδιότητες
των ανωτέρω.
α. Για λόγους νοµικής αρτιότητας, θα έπρεπε, αφενός, να γίνει χρήση του
όρου «τροποποίηση», αντί του όρου «αντικατάσταση», στον τίτλο των άρθρων και, αφετέρου, να αντικατασταθούν οι τίτλοι των άρθρων προκειµένου
να συνάδουν µε το περιεχόµενό τους, καθώς και να εναρµονισθούν προς
αυτούς οι τίτλοι των άρθρων, αντιστοίχως, στον Πίνακα Περιεχοµένων του
νοµοσχεδίου.
β. Περαιτέρω, θα έπρεπε, όπου, στα ανωτέρω άρθρα, απαντά ο όρος «συστήνεται», να αντικατασταθεί από τον όρο «συνιστάται».
γ. Διά της προτεινόµενης ρύθµισης, µε το άρθρο 27 περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 5 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι ο Διοικητικός Διευθυντής «είναι αρµόδιος για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, την τήρηση και δηµοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών
στοιχείων σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής και την αποστολή στατιστικών δηµοσίευσης των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών
Προσφυγών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τα οριζόµενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6». Σηµειώνεται ότι στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 ορίζεται ήδη ότι «ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών αποστέλλει την 15η ηµέρα των µηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου στατιστικά δηµοσίευσης
των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό Επίτροπο της
Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων».
Συνεπώς, προς αποφυγή τυχόν ερµηνευτικών δυσχερειών, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί αν µε την προτεινόµενη νέα ρύθµιση καταργείται η υποχρέωση αποστολής των στατιστικών δηµοσίευσης των µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.
7. Επί του άρθρου 29
Στην προτεινόµενη παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4375/2016 θεσπίζεται εκ
νέου, µεταξύ άλλων, η δυνατότητα εκµίσθωσης χώρων, εντός της περιµέτρου των δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8, όπως τροποποιείται µε το άρθρο
28 του νοµοσχεδίου, σε τρίτους, για τη λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων, κατόπιν δηµοπρασίας από τον οικείο δήµο, σύµφωνα µε το π.δ.
270/1981 «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων
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και κοινοτήτων». Ακολούθως, ορίζεται, αφενός, ότι «[ε]ναλλακτικά, και σε
περίπτωση διαπιστωµένης άρνησης άσκησης της αρµοδιότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων του πρώτου εδαφίου από τον οικείο δήµο, η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου», και, αφετέρου, ότι «[η] εκµίσθωση
των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
σύµφωνα µε το π.δ. 715/1979 [«Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών
πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών»] (Α’ 212) και το προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού».
Δεδοµένης της ευρύτητας της διατύπωσης (λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων), προβληµατισµός ενδεχοµένως δηµιουργείται ως προς την υπαγωγή των συγκεκριµένων µισθώσεων στο π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση
διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων». Εξ άλλου, διά της προτεινόµενης διάταξης δεν προσδιορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκµισθούµενων ακινήτων, και, ως εκ τούτου, δηµιουργείται προβληµατισµός ως
προς τη δυνατότητα υποκατάστασης του οικείου δήµου από το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου κατά την εκµίσθωση των χώρων, σε περίπτωση
κατά την οποία τα εν θέµατι ακίνητα ανήκουν στον οικείο δήµο.
8. Επί του άρθρου 30
α. Το άρθρο 30 φέρει τον τίτλο «Ρυθµίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 11 ν. 4375/2016». Διά του άρθρου αυτού τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 και συνιστάται εκ νέου θέση
Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ρυθµίζονται, περιοριστικά, οι αρµοδιότητές του. Για λόγους νοµικής ακριβολογίας, κρίνεται
σκόπιµο, αφενός, να γίνει χρήση του όρου «τροποποίηση», αντί του όρου
«αντικατάσταση», στον τίτλο του άρθρου και, αφετέρου, να αντικατασταθεί
ο τίτλος του άρθρου προκειµένου να συνάδει µε το περιεχόµενο αυτού, καθώς και να εναρµονισθεί προς αυτόν ο τίτλος του ίδιου άρθρου στον Πίνακα
Περιεχοµένων του νοµοσχεδίου.
β. Περαιτέρω, για λόγους τήρησης καθιερωµένης νοµικής ορολογίας, θα
έπρεπε, όπου απαντά ο όρος «συστήνεται», να αντικατασταθεί από τον όρο
«συνιστάται».
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9. Επί του άρθρου 31
Στη ρύθµιση ορίζεται ότι «[µ]ε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισµοί λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.),
στους οποίους καθορίζονται επιµέρους θέµατα εσωτερικής λειτουργίας των
υπηρεσιών αυτών και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούµενων διαδικασιών, καθώς και κάθε συναφές θέµα.». Ακολούθως, ορίζεται ότι «[ο]ι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας που εκδίδεται
από τον Γενικό Γραµµατέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν γνώµης των Διοικητών τους».
Εν προκειµένω δεν είναι σαφές αν υφίσταται ή θεσπίζεται διάκριση µεταξύ Γενικού Κανονισµού και Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας, δοθέντος
ότι τα «επιµέρους θέµατα εσωτερικής λειτουργίας [αυτών] των υπηρεσιών»
φαίνεται να αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης του Γενικού Κανονισµού λειτουργίας. Περαιτέρω, και ανεξαρτήτως του ανωτέρω προβληµατισµού, το
ρυθµιστικό πεδίο των ανωτέρω Κανονισµών καταλείπεται, χωρίς περαιτέρω
προσδιορισµό, γεγονός το οποίο, ενδεχοµένως, δηµιουργήσει ζήτηµα ως
προς το ορισµένο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης προς έκδοσή τους αντικείµενο.
10. Επί του άρθρου 35
Διά της προτεινόµενης ρύθµισης τροποποιείται, µεταξύ άλλων, η παρ. 4
του άρθρου 196 του ν. 4662/2020, στην οποία ορίζεται ότι «[µ]ε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηµατοδότησης των δικαιούχων της
παρ. 2 από το Ταµείο Αλληλεγγύης, το σύστηµα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηµατοδότηση από το Ταµείο Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας
εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταµίευσης των
πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος».
Κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο β΄ του Συντάγµατος, επιτρέπεται να ορισθούν, µε ειδική και ορισµένη εξουσιοδότηση, ως φορείς άσκησης κανονιστικής αρµοδιότητας, εκτός από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της διοίκησης, εφόσον πρόκειται για «ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό». Επισηµαίνεται, εξ άλλου, ότι η ευρύτητα της εξουσιοδότησης, της ο-
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ποίας το περιεχόµενο είναι ορισµένο, ουδόλως επηρεάζει το κύρος της (βλ.
ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 941/2008, 2304/1995 κ.ά.). «Ως ειδικότερα θέµατα θεωρούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση προς την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της
νοµοθετικής ρύθµισης. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλη προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδότησης αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα» (βλ. ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 3013/2014, 2150, 2148, 2090/2015,
1804/2017, κ.ά.). Το κριτήριο περί του χαρακτηρισµού ενός θέµατος ως «ειδικότερου» ή µη µπορεί να είναι είτε ποσοτικό, σε σχέση µε το κύριο αντικείµενο της νοµοθετικής ρύθµισης, είτε ποιοτικό, συναρτώµενο προς τη
σπουδαιότητα του προς ρύθµιση καταλειπόµενου ζητήµατος. Εξ άλλου, «οι
ανωτέρω ουσιαστικές ρυθµίσεις µπορούν να υπάρχουν τόσο στις διατάξεις
του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε
τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδότησης»
(βλ. ΣτΕ Ολοµ. 1210/2010, 3404/2014, 1749/2016, 705/2020 κ.α. Βλ., σχετικά, και Α. Παντελή, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου, 5η έκδ., 2020, παρ.
440). Ως λεπτοµερειακά θεωρούνται τα ζητήµατα που αφορούν «τη θέσπιση
όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων», επί κύριων και ουσιωδών ρυθµίσεων που πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη, τεχνικού δε χαρακτήρα είναι τα θέµατα που αφορούν τη θέσπιση ρυθµίσεων για
τις οποίες είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέµβαση τεχνικού οργάνου (βλ.
ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999). «Τέλος για το συνταγµατικό κύρος της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως δεν απαιτείται οπωσδήποτε να διαγράφει η ίδια ή µε
παραποµπή σε άλλη διάταξη νόµου βασικές αρχές και κατευθύνσεις στο
πλαίσιο των οποίων οφείλει να κινηθεί η Διοίκηση κατά την κανονιστική ρύθµιση των θεµάτων αυτών» (βλ. ΣτΕ 1125/2020, Ολοµ. 3404/2014,
2307/2018).
Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός θα µπορούσε να δηµιουργηθεί
ως προς το κατά πόσον τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.
4662/2020, σύµφωνα µε τα οποία, µε κοινή απόφαση των οριζόµενων στη
διάταξη υπουργών, καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις και οι όροι
χρηµατοδότησης, το σύστηµα διοίκησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των
προς χρηµατοδότηση προτάσεων, αποτελούν ειδικότερα θέµατα ή λεπτοµερειακά ζητήµατα και δύναται να ρυθµισθούν µε κοινή απόφαση υπουργών, αντί προεδρικού διατάγµατος.
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11. Επί των άρθρων 36 και 38
Όπου στις προτεινόµενες ρυθµίσεις απαντά ο όρος «συστήνονται», θα έπρεπε, για λόγους τήρησης καθιερωµένης νοµικής ορολογίας, να αντικατασταθεί από τον όρο «συνιστώνται».
12. Επί του άρθρου 42 παρ. 5
Δια της παραγράφου 5 ορίζεται ότι «[τ]ο άρθρο 35 σχετικά µε τη διάρκεια
της θητείας καταλαµβάνει και τις ισχύουσες αποφάσεις τοποθέτησης και
διορισµού των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Ασύλου της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και του Διοικητικού Διευθυντή
της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». Δεδοµένου ότι δεν γίνεται αναφορά του νόµου στον οποίο απαντά το αναφερόµενο άρθρο 35, η διάταξη χρήζει συµπλήρωσης.
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