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ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας
Τάξης και Δικαιοσύνης συνήλθε στις 4 και 23 Αυγούστου
2011, σε δύο συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Ιωάννη Βλατή, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου 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».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Χαράλαµπος (Χάρης) Καστανίδης, ο Υφυπουργός
Εσωτερικών, κ. Παρασκευάς Κουκουλόπουλος, καθώς
και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Λάµπρος Μίχος, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Αθανάσιος Νάκος, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Γρηγόριος Αποστολάκος, Προκόπης Παυλόπουλος και Ιωάννης Γκιόκας.
Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας εισηγήθηκε την ψήφιση
του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Ειδικός Αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και ο Ειδικός Αγορητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς το καταψήφισαν, ενώ ο Εισηγητής της Μειοψηφίας επιφυλάχθηκε για την τελική τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση
του σχεδίου νόµου στην Ολοµέλεια της Βουλής.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις και
προσθήκες, που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Εσωτερικών, κ. Χαράλαµπος Καστανίδης.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία,
το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο
σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη Βουλή,
όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Εσωτερικών.
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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 δια-
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µονής 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 εγγρά-

φως µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.
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
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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
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 προβλεπόµε-
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νων 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 αδειών 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 προσωπικού 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.
Για την 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 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.
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Άρθρο 3
Στελέχωση υπηρεσιών
Η παράγραφος 2 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005, αντικαθίσταται 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 διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, 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 διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, 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 βεβαίωση 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
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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 συνόλου 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 Ε-

πικράτεια. 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.»
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 Αποκε-
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ντρωµένης 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 Μετανάστευσης 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
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. Η πρώτη πρόταση του τρίτου εδαφίου 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
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µόνιµο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Διευθύνσεις: α) Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 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, Μετα-

φορών και Δικτύων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, ορίζονται 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.
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 του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέ-
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ντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από
Δηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του
Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδηµοτικές
Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β'
1397), «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων
Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρία
(ΚΔΑΠ- Μ.Ε.Α) από Δηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου
277 και επόµενα του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ΔΚΚ), Διαδηµοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β' 1397), «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) από Δηµοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόµενα του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδηµοτικές Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β' 1397), και, αντίστοιχα,
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Σταθµών Ολοκληρωµένης Φροντίδας από Δηµοτικές Επιχειρήσεις του
άρθρου 277 και επόµενα του Δηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδηµοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δηµοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (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 άρθρου 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 απουσιάζουν 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. Αποφάσεις που έλαβε η Οικονοµική Επιτροπή από
την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τη θέση σε ισχύ του παρόντος είναι έγκυρες.
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 προσό-
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ντα 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 µερικής 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.
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
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 Εσωτερικών.
Στο Διοικητικό Συµβούλιο συµµετέχουν επιστήµονες
µε κύρος, εµπειρία και ευρύτερη επιστηµονική και κοινω-
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νική 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 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.
Άρθρο 16
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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
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