ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΠΓ΄, 3 Σεπτεµβρίου 2021,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναµόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών
και ψηφιακών νοµάδων, ζητήµατα αδειών διαµονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας,
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις

Πίνακας Περιεχοµένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1 Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών
Άρθρο 2 Ζητήµατα αποφάσεων επιστροφής - Αντικατάσταση της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου
21 του ν. 3907/2011
Άρθρο 3 Οικειοθελής αναχώρηση - Αντικατάσταση του
άρθρου 22 του ν. 3907/2011
Άρθρο 4 Περί αναβολής της αποµάκρυνσης - Τροποποίηση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
Άρθρο 5 Ένδικα βοηθήµατα - Τροποποίηση των παρ. 1
και 5 του άρθρου 28 του ν. 3907/2011
Άρθρο 6 Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης - Ζητήµατα αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011
Άρθρο 7 Παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του
ν. 3907/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014
Άρθρο 8 Επιδόσεις αδειών διαµονής και απορριπτικών
αποφάσεων - Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4 του άρθρου
10 του ν. 4251/2014
Άρθρο 9 Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για εξαρτηµένη εργασία που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4251/2014

Άρθρο 10 Άδεια διαµονής για επένδυση σε τίτλους ή
τραπεζική κατάθεση - Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014
Άρθρο 11 Ψηφιακοί νοµάδες - Προσθήκη περ. ιε΄ στην
παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Άρθρο 12 Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαµονής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
Άρθρο 13 Ειδικότερα ζητήµατα αδειών διαµονής - Τροποποίηση της περ. 5 της παρ. Α του άρθρου 20 του
ν. 4251/2014
Άρθρο 14 Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρµογήν του ν. 4251/2014 - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Άρθρο 15 Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη
διορθωτική εκδοχή του ελληνικού κειµένου της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 - Τροποποίηση των άρθρων
35, 64 και 67 του ν. 4251/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ν. 4636/2019
Άρθρο 16 Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα - Τροποποίηση των άρθρων 14, 63
και 91 του ν. 4636/2019
Άρθρο 17 Ρυθµίσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής
σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε µέλη οικογένειάς του - Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση της παρ.
4, προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019
Άρθρο 18 Ρύθµιση ζητηµάτων ταξιδιωτικών εγγράφων Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση των παρ. 2 και 4,
κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019
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Άρθρο 19 Ρυθµίσεις για τον Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 55
του ν. 4636/2019
Άρθρο 20 Ρυθµίσεις σχετικά µε την παραµονή των αιτούντων διεθνή προστασία - Τροποποίηση των άρθρων 68
και 104 του ν. 4636/2019
Άρθρο 21 Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή
προστασία - Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων - Τροποποίηση των άρθρων 70 και 79 του ν. 4636/2019
Άρθρο 22 Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση των παρ. 8 και 9,
αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 82 του
ν. 4636/2019
Άρθρο 23 Παράβολο υποβολής µεταγενέστερης αίτησης
- Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019
Άρθρο 24 Ρυθµίσεις σχετικά µε αποφάσεις ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση της παρ.
4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019
Άρθρο 25 Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της προσφυγής - Αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 95 του
ν. 4636/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4375/2016
Άρθρο 26 Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016
Άρθρο 27 Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρχής
Προσφυγών - Αντικατάσταση της παρ.1 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016
Άρθρο 28 Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Άρθρο 29 Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέµατα λειτουργίας των δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016 - Αντικατάσταση του άρθρου 10 του
ν. 4375/2016
Άρθρο 30 Ρυθµίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
της - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4375/2016
Άρθρο 31 Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3
του άρθρου 17 του ν. 4375/2016
Άρθρο 32 Ρυθµίσεις για 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.) - Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ.
4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016
Άρθρο 33 Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 34 Κράτηση και διαδικασία απέλασης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005
Άρθρο 35 Ρυθµίσεις Ταµείου Αλληλεγγύης του άρθρου

196 του ν. 4662/2020 - Αντικατάσταση της παρ. 2, τροποποίηση των παρ. 3, 4 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020
Άρθρο 36 Κάλυψη θέσεων προϊσταµένων Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020
Άρθρο 37 Χορήγηση Προσωρινού Αριθµού Ασφάλισης
και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)
σε αιτούντες διεθνή προστασία
Άρθρο 38 Οµάδες Εργασίας
Άρθρο 39 Πόροι του ειδικού επιδόµατος Ε.Υ. ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
48 του ν. 4686/2020
Άρθρο 40 Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε χώρο
αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Άρθρο 41 Στελέχωση του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου από µη πολιτικό προσωπικό
Άρθρο 42 Διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 43 Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας µηχανικών
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου
Άρθρο 44 Διαχείριση των Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 45 Χρηµατοδότηση προγραµµάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος -Τροποποίηση της παρ. 2 του
άρθρου 78 του ν. 4375/2016
Άρθρο 46 ∆ιαµνηµόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής
(∆ΜΑ)
Άρθρο 47 Αναµόρφωση της διαδικασίας µετάκλησης εποχικών εργατών - Τροποποίηση της περ. κδ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 13, αντικατάσταση του στοιχείου
i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18, και προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4251/2014
Άρθρο 48 Μεταβατικό καθεστώς συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών - Κατάργηση του άρθρου 96
του ν. 4368/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 50 Πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
Άρθρο 51 Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
Άρθρο 52 Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω της
συνεχιζόµενης πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 53 Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών
νοσηλείας, κλινών αυξηµένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δηµόσιο
Άρθρο 54 Αύξηση καταβαλλόµενης επιχορήγησης για
τη λήψη υποστηρικτικών µέτρων των εµβολιασθέντων ατόµων - Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34 του
ν. 4816/2021
Άρθρο 55 Παράταση χρονικού διαστήµατος εκµίσθωσης
µε οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µέσω προκράτησης
Άρθρο 56 Παράταση προθεσµιών διεξαγωγής γενικών
συνελεύσεων νοµικών προσώπων για το έτος 2021
Άρθρο 57 Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων
του ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του άρθρου 142 του
ν. 4782/2021
Άρθρο 58 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος

3
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 59 Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής - Τροποποίηση
της περ. Α΄ - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην
παρ. 1.1. της περ. Β΄ του άρθρου 1 του ν. 4791/2021
Άρθρο 60 Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4791/2021 περί παραβάσεων
κανόνων αντιντόπινγκ
Άρθρο 61 Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς - Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021
Άρθρο 62 Διαχείριση αποτελεσµάτων - Εφέσεις - Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021
Άρθρο 63 Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Άρθρο 64 Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. - Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4791/2021
Άρθρο 65 Ερµηνεία του Κώδικα - Προσθήκη άρθρου
22Α στον ν. 4791/2021
Άρθρο 66 Διόρθωση παροραµάτων και παραδροµών
στον ν. 4791/2021
Άρθρο 67 Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό µητρώο - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 30
του ν. 4726/2020
Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75 του
ν. 4735/2020
Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 2725/1999 - Τροποποίηση του άρθρου 140 του
ν. 2725/1999
Άρθρο 70 Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισµού» Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4764/2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 72 Καταργούµενες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ : ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών
1. Τα άρθρα 16 έως 33 του Κεφαλαίου Γ΄ του
ν. 3907/2011 (Α΄7) περί προσαρµογής στην ελληνική νοµοθεσία 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 στους
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι:
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 α-

πό 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
άδεια ή δικαίωµα να παραµείνουν στη χώρα,
β. υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης, σύµφωνα µε διεθνή σύµβαση που δεσµεύει τη χώρα ή τα άρθρα 436-456
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. Στις περιπτώσεις της παρ. 1 εφαρµόζονται τα άρθρα
76, 77, 78, 78 Α, 80, 81, 82 και 83 του ν. 3386/2005 (Α΄
212).
3. Στην απόφαση µε την οποία διατάσσεται η επιστροφή
αιτούντος διεθνούς προστασίας γίνεται µνεία στo παρόν
άρθρο.
Άρθρο 2
Ζητήµατα αποφάσεων επιστροφής - Αντικατάσταση
της παρ. 1 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 21
του ν. 3907/2011
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ή διακοπής εξέτασης του αιτήµατος του άρθρου 81
του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) ή ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή απόρριψης αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, η αρµόδια αρχή εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ή
της απόφασης διακοπής εξέτασης του αιτήµατος του άρθρου 81 του ν. 4636/2019 ή της απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή της απόφασης απόρριψης του αιτήµατος διαµονής ή ανάκλησης του τίτλου διαµονής. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούµενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στις λοιπές περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών,
που διαµένουν παράνοµα σε ελληνικό έδαφος, εκδίδεται
απόφαση επιστροφής από τα αρµόδια όργανα κατά την
παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212). Οι αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων των παρ. 2 έως 5.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 3907/2011 τροποποιείται µε τη διαγραφή της αναφοράς
στο άρθρο 19 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές µπορούν ανά πάσα στιγµή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαµονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους,
σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαµένει παράνοµα στην
Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε το άρθρο 19Α του ν.
4251/2014. Στην περίπτωση έκδοσης της ανωτέρω άδειας
διαµονής, δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής. Εφόσον η
απόφαση επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή ανακαλείται ή αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη
διάρκεια ισχύος της ανωτέρω άδειας.»
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Άρθρο 3
Οικειοθελής αναχώρηση - Αντικατάσταση του άρθρου
22 του ν. 3907/2011
Στο άρθρο 22 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), α) τροποποιείται
το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 2, β) συµπληρώνεται το αντικείµενο της εξουσιοδότησης στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3, γ) αντικαθίσταται η παρ. 4, και το άρθρο 22 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 22
Οικειοθελής αναχώρηση
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Η απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας
µπορεί να προβλέπει χρονικό διάστηµα για την οικειοθελή
αναχώρηση του, το οποίο κυµαίνεται µεταξύ επτά (7) και
είκοσι πέντε (25) ηµερών µε την επιφύλαξη των παρ. 2 και
4. Το χρονικό αυτό διάστηµα χορηγείται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τον υπήκοο τρίτης χώρας. Η χορήγηση προθεσµίας για την οικειοθελή αναχώρηση δεν αποκλείει τη δυνατότητα των υπηκόων τρίτων χωρών να αναχωρήσουν από την Ελληνική Επικράτεια
νωρίτερα.
2. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές µπορούν, µε αιτιολογηµένη απόφαση τους, να
παρατείνουν την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης για
κατάλληλο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Για τη λήψη της
σχετικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης, όπως η διάρκεια της παραµονής
του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των
τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσµών.
3. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές µπορούν να επιβάλουν καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης χώρας, µε σκοπό την αποφυγή
του κινδύνου διαφυγής, όπως την τακτική εµφάνιση ενώπιον αρχών, την κατάθεση κατάλληλης οικονοµικής εγγύησης, την κατάθεση εγγράφων ή την υποχρέωση παραµονής σε ορισµένο µέρος. Το ύψος και η διαδικασία κατάθεσης οικονοµικής εγγύησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη.
4. Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή ο υπήκοος τρίτης
χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, που προκύπτει από
σχετική εισήγηση των οργάνων της παρ. 2 του άρθρου 76
του ν. 3386/2005 (Α΄ 212) προς τις αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχές, εξαιρουµένων των
αστυνοµικών αρχών, ή αν η αίτηση για νόµιµη παραµονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιµη ή καταχρηστική, οι
κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν χρονικό
διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης.»
Άρθρο 4
Περί αναβολής της αποµάκρυνσης - Τροποποίηση της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄
80) τροποποιείται µε εξειδίκευση της νοµοθετικής αποτύ-

πωσης της αρχής της µη επαναπροώθησης και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η αποµάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής αναβάλλεται υποχρεωτικά στις
περιπτώσεις που:
α) παραβιάζεται η αρχή της µη επαναπροώθησης, όπως
αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης κατά των
Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης
ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας που κυρώθηκε µε
τον ν. 1782/1988 (Α΄ 116) στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, που κυρώθηκε µε τον ν. 2462/1997 (Α΄ 25), στα άρθρα 31 και 33 της
Σύµβασης της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων
του 1951, που κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και
στο άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974,
(Α΄ 256) ή
β) έχει ανασταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος
2.»
Άρθρο 5
Ένδικα βοηθήµατα - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5
του άρθρου 28 του ν. 3907/2011
Στο άρθρο 28 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), α) στην παρ. 1
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο µε την πρόβλεψη προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής, β) η παρ. 5 τροποποιείται ως προς τις εφαρµοστέες διατάξεις και το άρθρο
28 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται από τις αστυνοµικές αρχές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου
77 του ν. 3386/2005. Κατά των αποφάσεων επιστροφής
που ενσωµατώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς
και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής
οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωµα προσφυγής του
άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών από την επίδοση της απόφασης.
2. Τα διοικητικά όργανα που είναι αρµόδια να αποφαίνονται επί των προσφυγών της παραγράφου 1, έχουν την αρµοδιότητα να επανεξετάζουν αυτεπαγγέλτως τόσο τη νοµιµότητα όσο και την ουσία των αποφάσεων επιστροφής
και να αναστέλλουν προσωρινώς την εφαρµογή τους.
Προσωρινή δικαστική προστασία παρέχεται κατά τις διατάξεις του ν. 3900/2010 (Α΄ 213) και του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
3. Οι αρµόδιες για θέµατα αλλοδαπών αρχές υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδροµή
στον υπήκοο τρίτης χώρας που αιτείται νοµικές συµβουλές, εκπροσώπηση από δικηγόρο και γλωσσική συνδροµή,
προκειµένου να ασκήσει τα δικαιώµατα του παρόντος άρθρου.
4. Η απαραίτητη νοµική βοήθεια και εκπροσώπηση παρέχεται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24), εφόσον κατά την κρίση του
δικαστή η αίτηση ακύρωσης δεν είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιµη, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφοι 3 έως 6 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το π.δ.
114/2010 (Α΄ 195). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 24.12.2011.

5
5. Αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων επιστροφής
ασκείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3068/2002 (Α΄ 274).»
Άρθρο 6
Ίδρυση ειδικών εγκαταστάσεων κράτησης - Ζητήµατα
αδειοδότησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 35
του ν. 3907/2011
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 35 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7) τροποποιείται ως προς τα συναρµόδια
όργανα και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου κρατούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 ιδρύονται
και καταργούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου και Οικονοµικών και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) περί
αδειοδότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καταλαµβάνει και τις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 που
λειτουργούν εντός των Κλειστών Ελεγχόµενων Δοµών
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).
Άρθρο 7
Παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του
ν. 3907/2011
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 22, γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία
υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσµίας και εξετάζεται κατά προτεραιότητα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών
από την υποβολή της, κατά τη διάρκεια της οποίας η προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης λογίζεται ως σιωπηρώς
παραταθείσα. Η παράταση της προθεσµίας χορηγείται µόνο για τη διευθέτηση των εκκρεµών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 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.
Κατά τη διάρκεια της ως άνω προθεσµίας ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα
κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστηµα διαµονής του υπηκόου τρίτης χώρας, στο πλαίσιο της παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης, δεν µπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρµογής του ν. 3838/2010 (Α΄
49) περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης παρέχεται δικαίωµα πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της
κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος διαµονής που κατείχε.
Σε περίπτωση µη απάντησης της αρµόδιας υπηρεσίας εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, τεκµαίρεται η
σιωπηρή απόρριψη της αίτησης παράτασης της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης.

2. Η προθεσµία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει
από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Οι επιδόσεις
των αποφάσεων διακοπής του άρθρου 81 του ν. 4636/2019
(Α΄ 169) και των τελεσίδικων αποφάσεων απόρριψης αιτήµατος διεθνούς προστασίας διενεργούνται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 82 του ν. 4636/2019. Οι επιδόσεις
των αποφάσεων απόρριψης αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και των αποφάσεων ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής διενεργούνται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014
Άρθρο 8
Επιδόσεις αδειών διαµονής και απορριπτικών
αποφάσεων - Αντικατάσταση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 10 του ν. 4251/2014
1. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων
για ανάκληση αδειών διαµονής, µε ενσωµατωµένες αποφάσεις επιστροφής, ή αποφάσεων επί των αιτήσεων θεραπείας της παρ. 2 του άρθρου 25, διενεργείται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης επιδίδεται το
αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της. Η
επίδοση διενεργείται:
α) στον αιτούντα ή στον πληρεξούσιό του, µε αυτοπρόσωπη παρουσία ή
β) µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο αιτών στην αρµόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση
που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του ή
γ) µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, προσβάσιµης µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
(gov.gr - EΨΠ), που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών µέσω του λογαριασµού που διατηρεί ή
δ) µε συστηµένη επιστολή που αποστέλλεται ταχυδροµικώς στη δηλωθείσα διεύθυνση διαµονής, προσωπικώς
στον ίδιο ή στον πληρεξούσιό του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 8, όταν δεν είναι δυνατή η
διενέργεια της επίδοσης σύµφωνα µε τις περ. α΄, β΄ ή γ΄.
Η προς επίδοση απόφαση που έχει διαβιβαστεί µε χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη
δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση του
αιτούντος, θεωρείται ότι επιδόθηκε µετά την παρέλευση
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηλεκτρονική αποστολή
της.
4. Η ενηµέρωση για την παραλαβή της άδειας διενεργείται είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών στην αρµόδια υπηρεσία ή σε διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πληρεξούσιό του ή µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, προσβάσιµης µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr- EΨΠ),
που διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στην οποία έχει πρόσβαση ο αιτών µέσω του λογαριασµού που διατηρεί ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο,
όταν δεν είναι δυνατή η ενηµέρωση µε τους προηγούµενους τρόπους.»
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Άρθρο 9
Καθορισµός ανώτατου αριθµού θέσεων για
εξαρτηµένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες
τρίτων χωρών - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4251/2014
Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το αρµόδιο όργανο
και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που
εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίµηνο κάθε δεύτερου έτους,
καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για εξαρτηµένη
εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά
Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση µπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανώτατου
αριθµού θέσεων έως δέκα τοις εκατό (10%), ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 10
Άδεια διαµονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική
κατάθεση - Τροποποίηση της περ. 5 και προσθήκη
περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014
1. Στην περ. 5 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν.
4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και η
περ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η επένδυση πραγµατοποιείται µε κεφάλαια εξωτερικού, τα οποία εµβάζονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς
της επένδυσης από πολίτη τρίτης χώρας. Εντολείς του εµβάσµατος δύνανται να είναι σύζυγος ή/και συγγενείς εξ
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β΄ βαθµού του επενδυτή. Η
αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που
καθορίζονται µε την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαµονής του επενδυτή,
µέσα στο επόµενο από την πραγµατοποίηση της επένδυσης έτος. Η προξενική αρχή, µέσα σε έναν (1) µήνα από
την παραλαβή τους, διαβιβάζει αυτά στην αρµόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου της περ. 4, για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει τα δικαιολογητικά που
έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει µέσα σε έναν (1) µήνα από
την παραλαβή τους, στην προξενική αρχή σχετική πιστοποίηση, προκειµένου να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση.»
2. Στην παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 προστίθενται περ. 10 και 11, ως εξής:
«10. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαµονής σε
ισχύ, δυνάµει της παρούσας, για επένδυση σε µια από τις
κατηγορίες της περ. 1, δύναται να ρευστοποιήσει την επένδυση, προκειµένου να επενδύσει, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) µηνών, σε άλλη κατηγορία της παρούσας ή σε ακίνητη περιουσία, σύµφωνα µε την παρ. Β του
άρθρου 20. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας
διατηρεί την ήδη χορηγηθείσα άδεια διαµονής έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της νέας συνολικής επένδυσης και χορήγησης της άδειας διαµονής δυνάµει αυτής. Τα ανωτέρω καταλαµβάνουν και τα µέλη της
οικογενείας του αιτούντος. Με κοινή απόφαση των Υπουρ-

γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και
Ασύλου καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσµία υποβολής αίτησης για τη νέα άδεια διαµονής του επενδυτή και
των µελών της οικογένειάς του, τα δικαιολογητικά και ο
τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των
προϋποθέσεων αναφορικά µε τη νέα επένδυση, καθώς και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας.
11. Ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να πραγµατοποιήσει επένδυση σε περισσότερες της µίας από τις κατηγορίες της περ. 1 και έως τρεις (3) διακριτές επενδύσεις συνολικά. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγµατοποιείται
σε περισσότερες της µίας κατηγορίες, το ελάχιστο απαιτούµενο ποσό της συνολικής επένδυσης καθορίζεται βάσει της κατηγορίας µε το υψηλότερο απαιτούµενο ύψος επένδυσης.»
Άρθρο 11
Ψηφιακοί νοµάδες - Προσθήκη περ. ιε΄ στην παρ. 1
του άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) προστίθεται περ. ιε) ως εξής:
«ιε) Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες ή µισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ
αποστάσεως µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) µε εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νοµάδες - digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) µήνες.
i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόµενο, εφόσον προσκοµίσει ο ίδιος ο αιτών µε αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε συστηµένη επιστολή στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή,
η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ηµερών από το σχετικό αίτηµα του ενδιαφερόµενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της θεώρησης σε
“µία στάση του ενδιαφεροµένου”, εκτός των γενικών δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 136, τα ακόλουθα:
α) υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαµείνει στη χώρα µε την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσµευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη µε έδρα στην Ελλάδα,
β) σύµβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής
σχέσης µε εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ο οποίος
είναι εγκατεστηµένος εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύµβασης ορισµένου
χρόνου µε υπολειπόµενη διάρκεια που καλύπτει το διάστηµα της χορηγούµενης εθνικής θεώρησης, ή
γ) συµβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε
περίπτωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, µε υπολειπόµενη διάρκεια που καλύπτει το διάστηµα ισχύος
της χορηγούµενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης
τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελµατίας µε περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστηµένοι εκτός Ελληνικής Επικράτειας, ή
δ) στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυµία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης
τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούµενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικρά-
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τειας,
ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους,
σε επίπεδο σταθερού εισοδήµατος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαµονής του
στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται
στα τρεισήµισι χιλιάδες (3.500) ευρώ µηνιαίως και αποδεικνύεται i) από τη σύµβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτηµένης
εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii) από τραπεζικό λογαριασµό, σύµφωνα µε την περ. ιδ΄. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από µισθωτές υπηρεσίες εξαρτηµένης εργασίας,
υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα µετά την καταβολή των απαιτούµενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό
(20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συµβιούντα και κατά
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο. Το ύψος των
επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136,
ζ) τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδοµήντα πέντε (75)
ευρώ.
ii. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας µπορούν να συνοδεύονται από τα µέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατοµική θεώρηση που
λήγει ταυτόχρονα µε τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά
τη διάρκεια της διαµονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε µορφής οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα. Ως µέλη της οικογένειας νοούνται:
α) ο έτερος των συζύγων ή των συµβιούντων µε τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύµφωνο
συµβίωσης, β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή των
συµβιούντων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν νοµίµως υιοθετηθεί µε
αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το
δεδικασµένο της στην Ελλάδα και γ) τα λοιπά, κάτω των
δεκαοκτώ (18) ετών, άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του
ετέρου των συζύγων ή συµβιούντων, εφόσον η επιµέλεια
έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των
συζύγων ή συµβιούντων σε αυτόν/αυτήν.
iii. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις
της περ. i), δύναται να χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας και στα µέλη της οικογένειάς του άδεια διαµονής διετούς διάρκειας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη
λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 6. Η άδεια αυτή δεν παρέχει δικαίωµα εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας οιασδήποτε µορφής στην Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό ή σύντροφό του και τα
µέλη της οικογένειάς του της περ. ii), και δύναται να ανανεώνεται ανά διετία, κάθε φορά, εφόσον συνεχίζουν να
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. i). Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία µίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
iv. Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαµονής της περ. iii) συνοδεύεται από παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ τα µέλη της οικογένειάς
του υποβάλλουν το προβλεπόµενο από το παρόν παράβο-

λο, ως µέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.
v. Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και
τα µέλη της οικογένειάς του, αναχωρήσουν από την Ελληνική Επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης,
τόσο ο συντηρών όσο και τα µέλη της οικογένειάς του έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτό.
vi. Διαστήµατα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν
την ανανέωση της άδειας διαµονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) µήνες ετησίως, εφαρµοζόµενης
κατά τα λοιπά της παρ. 6 του άρθρου 21.
vii. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. i) και έχουν εισέλθει στην
Ελληνική Επικράτεια είτε µε οµοιόµορφη θεώρηση είτε µε
καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, έχουν τη δυνατότητα, εντός της περιόδου ισχύος αυτής, να υποβάλουν στην υπηρεσία µίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής της
περ. iii). Στην περίπτωση αυτή και µε την επιφύλαξη του
άρθρου 6, εκτός των δικαιολογητικών της περ. i), οι αιτούντες υποβάλλουν και µισθωτήριο κατοικίας ή συµβόλαιο αγοράς ακινήτου στην ελληνική Επικράτεια.»
Άρθρο 12
Κατ’ εξαίρεση χορήγηση άδειας διαµονής Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4251/2014
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) τροποποιείται ως προς την άπαξ χορήγηση άδειας διαµονής και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαµονής διάρκειας
τριών (3) ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν
στην Ελλάδα. Η άδεια διαµονής χορηγείται άπαξ και µπορεί να ανανεώνεται για έναν από τους λοιπούς λόγους του
παρόντος Κώδικα. Αίτηµα χορήγησης άδειας διαµονής έχει δικαίωµα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποδεικνύει µε έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το
πραγµατικό γεγονός της διαµονής του στη χώρα για επτά
(7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης ή
είναι γονέας ανήλικου ηµεδαπού και προσκοµίζει στοιχεία
που τεκµηριώνουν τη γονική σχέση µε το/τα τέκνο/α.»
Άρθρο 13
Ειδικότερα ζητήµατα αδειών διαµονής Τροποποίηση της περ. 5 της παρ. Α΄ του άρθρου 20
του ν. 4251/2014
Η περ. 5 της παρ. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α΄
80) τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις ανανέωσης
της άδειας των πολιτών τρίτων χωρών και διαµορφώνεται
ως εξής:
«5. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα
µε άδεια διαµονής στη χώρα µας και λαµβάνουν σύνταξη
από ελληνικό δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξαρτήτως
ποσού, µπορούν να ανανεώσουν την άδειά τους, ως οικονοµικά ανεξάρτητα άτοµα, χωρίς τη συνδροµή της προϋπόθεσης των επαρκών πόρων των παρ. 1 και 2.»
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Άρθρο 14
Αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται
κατ’ εφαρµογήν του ν. 4251/2014 -Αντικατάσταση της
παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) τροποποιείται η προθεσµία του πρώτου εδαφίου, προστίθεται
τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται κατ’
εφαρµογήν του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται, αν υποβληθεί µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την επίδοση
της απόφασης. Οι αιτήσεις θεραπείας συνοδεύονται από
παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση θεραπείας, αποφαίνεται επ’ αυτής εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την υποβολή της.»
Άρθρο 15
Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στη
διορθωτική εκδοχή του ελληνικού κειµένου της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 Τροποποίηση των άρθρων 35, 64 και 67
του ν. 4251/2014
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 11 του άρθρου
35 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) τροποποιούνται ως προς την
αναφορά σε τίτλο αντί σε άδεια διαµονής και διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος έγκυρου
τίτλου εκδοθέντος από το πρώτο κράτος µέλος µε σκοπό
τις σπουδές στο πλαίσιο ενωσιακού ή πολυµερούς προγράµµατος που περιλαµβάνει µέτρα κινητικότητας ή συµφωνίας µεταξύ δύο ή περισσότερων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, επιτρέπεται να εισέλθει και να διαµείνει, προκειµένου να πραγµατοποιήσει µέρος των σπουδών
του σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα βάσει του παρόντος κεφαλαίου για περίοδο έως τριακόσιες
εξήντα (360) ηµέρες στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
11. Αν ο σπουδαστής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά
σύνορα µε βάση τίτλο για σπουδές που έχει εκδοθεί από
κράτος µέλος που δεν εφαρµόζει πλήρως το κεκτηµένο
Σένγκεν, πρέπει να υποβάλει στην αρµόδια ελληνική συνοριακή Αρχή τον τίτλο που έχει εκδώσει το πρώτο κράτος
µέλος και αντίγραφο της κοινοποίησης της παραγράφου 3,
ως απόδειξη του ότι µετακινείται στην Ελλάδα µε σκοπό
τις σπουδές.»
2. Οι παρ. 1, 3, 4, το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 και η παρ.
18 του άρθρου 64 του ν. 4251/2014 τροποποιούνται ως
προς την αναφορά σε τίτλο αντί σε άδεια διαµονής και διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Ερευνητής κάτοχος έγκυρου τίτλου εκδοθέντος από
το πρώτο κράτος µέλος δικαιούται να διαµείνει στην Ελλάδα, προκειµένου να πραγµατοποιήσει µέρος της έρευνάς
του σε ερευνητικό οργανισµό για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 180 ηµέρες εντός µίας περιόδου 360 ηµερών, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
3. Στην κοινοποίηση πρέπει να επισυνάπτεται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στο στοιχείο α της
παραγράφου 1 του άρθρου 61, ο έγκυρος τίτλος που έχει

εκδοθεί από το πρώτο κράτος µέλος και καλύπτει το συνολικό διάστηµα της κινητικότητας, καθώς και η σύµβαση υποδοχής που έχει συναφθεί µε τον ερευνητικό οργανισµό
στην Ελλάδα, εφόσον η προβλεπόµενη διαµονή υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες.
4. Αν η κοινοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 και όταν η αρµόδια υπηρεσία δεν προβάλλει καµία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου
κράτους µέλους, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η κινητικότητα του ερευνητή προς την Ελλάδα µπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος του τίτλου για λόγους έρευνας.
9. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρου τίτλου ως ερευνητές που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος µέλος ως πρώτο κράτος µέλος, µπορούν να διαµείνουν στην Ελλάδα, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν
µέρος της έρευνάς τους σε ερευνητικό οργανισµό για διάστηµα άνω των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών, στο πλαίσιο
µακράς κινητικότητας, εφόσον υποβάλουν αίτηση µακράς
κινητικότητας για τη χορήγηση άδειας διαµονής σύµφωνα
µε το άρθρο 61. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται νέα σύµβαση υποδοχής µε τον ερευνητικό οργανισµό στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή της έρευνας στη Χώρα.
18. Αν ο ερευνητής διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα µε βάση τίτλο για έρευνα που έχει εκδοθεί από κράτος µέλος που δεν εφαρµόζει πλήρως το κεκτηµένο Σένγκεν, πρέπει να υποβάλει στην αρµόδια ελληνική συνοριακή αρχή τον τίτλο διαµονής που έχει εκδώσει το πρώτο
κράτος µέλος και αντίγραφο της κοινοποίησης της παραγράφου 2, ως απόδειξη του ότι µετακινείται στην Ελλάδα
µε σκοπό την έρευνα.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.
4251/2014 τροποποιείται ως προς τον προσδιορισµό των
ερευνητών που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του και
η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ο κάτοχος άδειας διαµονής ερευνητή έχει δικαίωµα
ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21Α του παρόντος νόµου. Το δικαίωµα της
ίσης µεταχείρισης, πέραν των οριζόµενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 21Α δεν παρέχεται όσον αφορά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τους κλάδους
κοινωνικής ασφάλειας που αφορούν τις οικογενειακές παροχές και τις παροχές ανεργίας, µε την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1231/2010 (EE L 344 της 29.12.2010)
στους ερευνητές στους οποίους έχει επιτραπεί να διαµένουν στην Ελλάδα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι ερευνητές έχουν, πέραν των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα να διδάσκουν.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4636/2019
Άρθρο 16
Ανάκληση και άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του
πρόσφυγα - Τροποποίηση των άρθρων 14, 63 και 91 του
ν. 4636/2019
1. Στο άρθρο 14 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), α) προστίθεται νέα παρ. 4Α, β) στην παρ. 5 προστίθεται παραποµπή
στην παρ. 4Α και το άρθρο διαµορφώνεται ως έξης:
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«Άρθρο 14
(Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του
καθεστώτος του πρόσφυγα
1. Το καθεστώς πρόσφυγα ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται από την αποφαινόµενη αρχή, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύσει να είναι πρόσφυγας, σύµφωνα µε το άρθρο 11.
2. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρόσφυγα να
αποκαλύπτει κάθε σχετικό στοιχείο και να προσκοµίζει κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο έχει στη διάθεση του, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4, η αποφαινόµενη αρχή
καταδεικνύει σε εξατοµικευµένη βάση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει παύσει να είναι πρόσφυγας ή δεν υπήρξε ποτέ
πρόσφυγας.
3. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς πρόσφυγα αν, µετά τη χορήγησή του,
θεµελιώσει ότι:
α) το εν λόγω πρόσωπο θα έπρεπε να είχε αποκλεισθεί
ή αποκλείεται από το καθεστώς πρόσφυγα σύµφωνα µε το
άρθρο 12,
β) η εκ µέρους του ενδιαφεροµένου παραποίηση ή παράλειψη γεγονότων, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης
πλαστών εγγράφων, υπήρξε αποφασιστική για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα.
4. Η αποφαινόµενη αρχή ανακαλεί ή αρνείται να ανανεώσει το καθεστώς που χορηγήθηκε σε πρόσφυγα όταν:
α) ευλόγως θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
β) το πρόσωπο αυτό συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία
της Χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη ιδιαίτερα σοβαρού εγκλήµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των αδικηµάτων που αναφέρονται στην περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 17.
4Α. Στις περιπτώσεις της παρ. 4, η αποφαινόµενη αρχή
δεν χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα όταν ακόµα δεν έχει ληφθεί απόφαση χορήγησης.
5. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν εφαρµογή οι παρ. 4 και
4Α, απολαµβάνουν των δικαιωµάτων που προβλέπονται ή
είναι ανάλογα εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 3, 4,
16, 22, 31, 32 και 33 της Σύµβασης της Γενεύης, εφόσον
βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. στ΄ του άρθρου 63 του ν.
4636/2019 τροποποιείται ως προς την αποφαινόµενη αρχή
στην περίπτωση του άρθρου 91 του ιδίου νόµου και η περ.
στ΄ διαµορφώνεται ως έξης:
«στ. «Αποφαινόµενη Αρχή» είναι o υπάλληλος της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, ο οποίος ορίζεται ως χειριστής
για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση του άρθρου 91 του παρόντος, Αποφαινόµενη Αρχή είναι η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. Στις περιπτώσεις του άρθρου 84 παράγραφος 1 περίπτωση β΄, η Αποφαινόµενη
Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη µεταφοράς κατ’ εφαρµογήν του Κανονισµού 604/2013.»
3. Στο άρθρο 91 του ν. 4636/2019, α) στην παρ. 1 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς το αρµόδιο όργανο και
διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, β) η παρ. 2 και η περ. α΄

της παρ. 3 τροποποιούνται ως προς το αρµόδιο όργανο, γ)
η παρ. 6 τροποποιείται ως προς την εφαρµοστέα διαδικασία και το άρθρο 91 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 91
(Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ανάκληση
1. Όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που συνιστούν λόγο
επανεξέτασης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει αν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης του καθεστώτος αυτού, βάσει των σχετικών διατάξεων του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου.
2. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της παρ. 1, ο ενδιαφερόµενος:
α. Ενηµερώνεται εγγράφως από την Αποφαινόµενη Αρχή µέσω της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες µέρες πριν την επανεξέταση της
συνδροµής στο πρόσωπό του των αναγκαίων προϋποθέσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και για τους λόγους της
επανεξέτασης αυτής.
β. Δικαιούται να προβάλει µε γραπτό υπόµνηµά του στην
Αποφαινόµενη Αρχή, µέσω της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει
να ανακληθεί το χορηγηθέν καθεστώς.
3. Η Αποφαινόµενη Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας
αυτής:
α. ενηµερώνεται εγγράφως από τη Διεύθυνση Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, όσον αφορά ιδίως τη γενική
πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των ενδιαφεροµένων προσώπων, και
β. δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να συλλέγει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση, προκειµένου να επανεξεταστεί το καθεστώς. Οι
πληροφορίες αυτές δεν λαµβάνονται από τους φορείς
δίωξης ή σοβαρής βλάβης κατά τρόπον που θα είχε ως αποτέλεσµα να πληροφορούνται απευθείας ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας ή να τίθεται σε κίνδυνο η σωµατική ακεραιότητα
του ενδιαφερόµενου και των προσώπων που εξαρτώνται
από αυτόν και η ελευθερία ή η ασφάλεια των µελών της οικογένειάς του, που τυχόν εξακολουθούν να διαµένουν στη
χώρα καταγωγής.
4. Η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος επιδίδεται
βάσει του άρθρου 82 του παρόντος. Η απόφαση αναφέρει
τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους ανάκλησης και
παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες άσκησης προσφυγής κατ` αυτής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.
5. Τα άρθρα 71 και 73 του παρόντος εφαρµόζονται και
στην ανάκληση του καθεστώτος.
6. Κατά παρέκκλιση των προηγούµενων παραγράφων,
το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς προστασίας παύει
αυτοδικαίως, αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ρητώς από αυτό
µε έγγραφη δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής µε τη διαδικασία
του άρθρου 80 ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.»
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Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε
δικαιούχο διεθνούς προστασίας και σε µέλη
οικογένειάς του - Αντικατάσταση της παρ. 1,
τροποποίηση της παρ. 4, προσθήκη παρ. 6
στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019
Στο άρθρο 24 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), α) στην παρ. 1,
διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και προστίθενται τέσσερα τελευταία εδάφια, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 τροποποιείται µε την προσθήκη των συµβιούντων, γ) προστίθεται
παρ. 6 και το άρθρο 24 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
(Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Άδειες διαµονής
1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, χορηγείται από την αρµόδια
αρχή παραλαβής, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου
21, άδεια διαµονής τριετούς διάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου του Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου,
η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή παραλαβής το
αργότερο τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη
λήξη της. Σε υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ο οποίος
αναγνωρίζεται ως δικαιούχος επικουρικής προστασίας, χορηγείται από την αρµόδια αρχή παραλαβής, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 21, άδεια διαµονής ενός (1) έτους. Η άδεια ανανεώνεται για δύο (2) ακόµα έτη, κατόπιν
επανεξέτασης, µε απόφαση του Προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια αρχή παραλαβής το αργότερο τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν
τη λήξη της. Η ανανέωση των ανωτέρω αδειών διαµονής
ανατρέχει στον χρόνο λήξης της αρχικής άδειας. Η εκπρόθεσµη χωρίς αιτιολογία υποβολή της αίτησης ανανέωσης
δεν µπορεί από µόνη της να οδηγήσει σε απόρριψή της.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιµο ύψους εκατό
(100) ευρώ. Το αρµόδιο όργανο για την επιβολή και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίµου καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και
Οικονοµικών.
2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 άδειες διαµονής
δεν χορηγούνται ή δεν ανανεώνονται µε απόφαση του
Προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν
εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης ή εθνικής
ασφάλειας.
3. Στην περίπτωση του άρθρου 23 παράγραφος 2, στα
µέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας χορηγούνται άδειες διαµονής για όσο χρόνο ισχύει η
άδεια διαµονής του δικαιούχου, εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του µέλους της οικογένειας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Στην περίπτωση που δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποκτήσει τέκνο στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη χώρα, στο τέκνο αυτό
χορηγείται άδεια διαµονής, σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο, µετά από αίτηση του δικαιούχου, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του
τέκνου.
4. Σε µέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία δηµιουργείται µετά την είσοδό του στη χώρα

και εντός της, χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε την
παρ. 3, µετά από αίτηση του δικαιούχου και την προσκόµιση, για τους συζύγους ή συµβιούντες, αντιστοίχως της
σχετικής ληξιαρχικής πράξης γάµου ή του συναφθέντος
συµφώνου συµβίωσης µετά της ληξιαρχικής πράξης καταχώρησής του, µε κάτοχο άδειας διαµονής σε ισχύ και για
τα τέκνα δικαιούχου, ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πράξης αναγνώρισης τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν αυτό
δεν είναι συµβατό µε άλλο καθεστώς που τα µέλη της οικογένειας ήδη απολαµβάνουν.
5. Η ως άνω άδεια διαµονής, η οποία αποδεικνύει την
ταυτοπροσωπία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων
Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, αντικατάστασης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος, το περιεχόµενο και οι
προδιαγραφές των αδειών διαµονής οι οποίες χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 18
Ρύθµιση ζητηµάτων ταξιδιωτικών εγγράφων Αντικατάσταση της παρ. 1, τροποποίηση των παρ. 2
και 4, κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 25
του ν. 4636/2019
Στο άρθρο 25 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) η παρ. 2 τροποποιείται ως προς τα αρµόδια όργανα, γ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις εφαρµογής, δ) η παρ. 5 καταργείται και το άρθρο 25
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 25
(Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ταξιδιωτικά έγγραφα
1. Στον δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα χορηγείται κατόπιν αίτησής του ταξιδιωτικό έγγραφο («titre de
voyage»), σύµφωνα µε το υπόδειγµα που εµπεριέχεται στο
Παράρτηµα της Σύµβασης της Γενεύης, ώστε να µπορεί να
ταξιδεύει στο εξωτερικό, εκτός αν στο πρόσωπό του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας
τάξης ή εκκρεµεί σε βάρος του η διαδικασία εφαρµογής
ρήτρας παύσης, αποκλεισµού, ανάκλησης ή ακύρωσης του
χορηγηθέντος καθεστώτος.
2. Το ως άνω ταξιδιωτικό έγγραφο εκτυπώνεται από τη
Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η διαδικασία έκδοσης,
ανανέωσης και αντικατάστασης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τύπος, το περιεχόµενο ενδείξεων, η διάρκεια ισχύος του ως άνω ταξιδιωτικού εγγράφου καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και
Μετανάστευσης και Ασύλου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 3 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και
στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εφόσον αυτοί
αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και στους αιτούντες διε-
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θνή προστασία, εφόσον υφίστανται αποδεδειγµένα σοβαροί λόγοι υγείας που απαιτούν τη µετάβασή τους στο εξωτερικό, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δηµόσιας τάξης.»
Άρθρο 19
Ρυθµίσεις για τον Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης
και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) - Αντικατάσταση της παρ. 2
του άρθρου 55 του ν. 4636/2019
Στην παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), α)
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, β) προστίθεται πέµπτο
εδάφιο, γ) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Για τις ανάγκες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης,
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, στην αγορά εργασίας
και στην κοινωνική ασφάλιση, αποδίδεται στους αιτούντες
διεθνή προστασία, Προσωρινός Αριθµός Ασφάλισης και Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χορηγείται ταυτόχρονα µε τον αριθµό που αναγράφεται στο ειδικό δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου, αντιστοιχείται µε αυτόν και παραµένει ενεργός καθ’ όλην τη διάρκεια
εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Ο κάτοχος
του Π.Α.Α.Υ.Π.Α. έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας
βάσει των προβλεπόµενων στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21). Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς
προστασίας για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στον παρόντα και η οποία δεν έχει ανασταλτικό
χαρακτήρα, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόµατα και
ο δικαιούχος παύει να έχει πρόσβαση στις ανωτέρω υπηρεσίες. Κατ΄ εξαίρεση, όταν η απορριπτική απόφαση της
αιτήσεως διεθνούς προστασίας αφορά ασυνόδευτο ανήλικο, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. παραµένει ενεργός έως την εκτέλεση
της απόφασης επιστροφής ή την ενηλικίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου, ο οποίος εξακολουθεί να έχει πρόσβαση
στις ανωτέρω υπηρεσίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 20
Ρυθµίσεις σχετικά µε την παραµονή των αιτούντων
διεθνή προστασία - Τροποποίηση των άρθρων 68
και 104 του ν. 4636/2019
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169)
διαγράφονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και το άρθρο
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 68
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Δικαίωµα παραµονής αιτούντων – Εξαιρέσεις
1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραµένουν στη χώρα
µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας στον πρώτο βαθµό και απαγορεύεται η αποµάκρυνσή τους µε οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις

περιπτώσεις:
α) υποβολής µεταγενέστερης αίτησης σύµφωνα µε το
άρθρο 89 του παρόντος,
β) όπου οι αρµόδιες Αρχές είτε παραδίδουν τον αιτούντα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3251/2004 (Α΄ 127) είτε εκδίδουν αυτόν σε
τρίτη χώρα µε την εξαίρεση της χώρας καταγωγής του αιτούντος είτε σε διεθνή ποινικά δικαστήρια µε βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Η παράδοση ή η έκδοση
δεν πρέπει να οδηγεί σε έµµεση ή άµεση επαναπροώθηση
του ενδιαφερόµενου κατά παράβαση του άρθρου 33 παράγραφος 1 της Σύµβασης της Γενεύης ή σε κίνδυνο δίωξης
ή σοβαρής βλάβης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
παρόντος νόµου, του άρθρου 7 του Διεθνούς Συµφώνου
για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, του άρθρου 3 της
Διεθνούς Σύµβασης της Νέας Υόρκης κατά των Βασανιστηρίων, του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, των άρθρων 4 και 19 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του άρθρου 5 του Συντάγµατος. Κανένας
δεν εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του, εφόσον επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν
κράτος.
3. Το δικαίωµα παραµονής του αιτούντος στη χώρα, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν θεµελιώνει δικαίωµα για χορήγηση άδειας διαµονής.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή
το άρθρο 104 του παρόντος.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 104 του ν. 4636/2019 διαγράφονται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 104
Δικαίωµα παραµονής
1. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για την άσκηση της
προσφυγής και έως την έκδοση απόφασης επί αυτής, ο αιτών επιτρέπεται να παραµείνει στο έδαφος της Χώρας.
Στην περίπτωση αυτή, αναστέλλεται κάθε µέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του προσφεύγοντος.
2. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στην παράγραφο
1, στις περιπτώσεις που η προσβαλλόµενη απόφαση έχει
απορρίψει την αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας µε
την αιτιολογία ότι: α) άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή
β) άλλο κράτος µέλος, που δεσµεύεται από τον Κανονισµό
(ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής
αίτησης, κατ’ εφαρµογήν του Κανονισµού αυτού ή γ) ο αιτών απολαµβάνει επαρκούς προστασίας από χώρα που θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για αυτόν ή δ) η εξέταση
της µεταγενέστερης αίτησης δεν κατέδειξε την ύπαρξη
νέων ουσιωδών στοιχείων ή είναι προδήλως αβάσιµη, καθώς και ε) στις περιπτώσεις που η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί κατά την ταχύρρυθµη
διαδικασία πλην των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 10 του άρθρου 83, η παραµονή
διατάσσεται µε απόφαση που φέρει συνοπτική αιτιολογία
της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, ενώπιον της οποίας εκκρεµεί η προσφυγή ή του δικαστή, σε περίπτωση
µονοµελούς σύνθεσης, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η
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προσφυγή, κατόπιν ειδικού αιτήµατος του προσφεύγοντος. Μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής δεν
µπορεί να εκτελεστεί σε βάρος του προσφεύγοντος πριν
την έκδοση αποφάσεως επί της κατά το προηγούµενο εδάφιο αιτήσεώς του. Η εξέταση του αιτήµατος αυτού γίνεται
σε συνεδρίαση της Επιτροπής, εν συµβουλίω, ή από τον δικαστή, σε περίπτωση µονοµελούς σύνθεσης, χωρίς να απαιτείται κλήση του αιτούντος να παρασταθεί. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων αυτών υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση του συνολικού, κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 95,
αριθµού ανατιθέµενων ανά µήνα και ανά εισηγητή υποθέσεων.
3. Η δυνατότητα εξαίρεσης από το δικαίωµα παραµονής,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφαρµόζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 90 του παρόντος, µόνο εφόσον ο αιτών έχει την απαραίτητη συνδροµή διερµηνέα και νοµική συνδροµή και προθεσµία τουλάχιστον µίας εβδοµάδας, ώστε
να προετοιµάσει την αίτηση και να υποβάλει στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών, τα επιχειρήµατα υπέρ της αναγνώρισης του δικαιώµατος παραµονής του στο έδαφος
της χώρας, εν αναµονή της έκβασης της προσφυγής.
4. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση δεν θα πρέπει να οδηγεί σε άµεση ή έµµεση επαναπροώθηση κατά παράβαση
των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του κράτους.»
Άρθρο 21
Διάρκεια ισχύος δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία Στοιχεία ταυτότητας αιτούντων - Τροποποίηση
των άρθρων 70 και 79 του ν. 4636/2019
1. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169)
τροποποιείται ως προς τη διάρκεια του δελτίου αιτούντος
διεθνή προστασία και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους και ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν.
4636/2019 τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις θεµελίωσης των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων στο δελτίο ταυτότητάς τους και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων προκύπτουν
από το διαβατήριό τους, το δελτίο ταυτότητας τους, εφόσον αναγράφεται σε αυτό η πλήρης ηµεροµηνία γέννησής
τους, ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησής τους εφόσον έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου µπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.»
Άρθρο 22
Στοιχεία απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως
διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση των παρ. 8, 9,
αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 82
του ν. 4636/2019
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 82
του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) τροποποιούνται και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας, αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους
της απόρριψης. Στην απόφαση µε την οποία απορρίπτεται
η αίτηση διεθνούς προστασίας, διατάσσεται και η επιστροφή του αιτούντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή στον ν. 3386/2005 (Α΄ 212), κατά πε-

ρίπτωση. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούµενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται µνεία για την
προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, για το δικαίωµά τους
να αιτηθούν την παραµονή τους στη Χώρα, για το όργανο
ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου
άπρακτης της προθεσµίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν νοµικής συνδροµής
στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51).»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 82 του
ν. 4636/2019 τροποποιείται και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως
εξής:
«9. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρµόδια Αρχή
Παραλαβής στη συνέντευξη, που αναφέρεται στο άρθρο
93 του παρόντος και από την Αρχή Προσφυγών σε ακρόαση κατά το άρθρο 97 του παρόντος, πραγµατοποιούνται µε
κάθε πρόσφορο µέσο, µε βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως
από τον αιτούντα, πλέον πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας,
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την
πράξη αυτή γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο σχετική
µνεία στον φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και ώρα διενέργειας της
πράξης, το όνοµα και την υπογραφή του υπαλλήλου που
προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης στην οποία προέβη. Σε περίπτωση µη ανεύρεσης του αιτούντος,
µε τους τρόπους που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, η πρόσκληση γίνεται µε συστηµένη επιστολή σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σηµασία και το
περιεχόµενο των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη πρόσκληση ή κλήση του αιτούντος ή η έγγραφη ενηµέρωση της
περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 91 πραγµατοποιείται µε τα
µέσα που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος.»
3. Η παρ. 10 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αποφάσεις διακοπής της εξέτασης της αίτησης και
οι αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, κοινοποιούνται αµελλητί στον Κλάδο Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι αποφάσεις των Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και
Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να ρυθµίζονται ο χρόνος, τα µέσα, τα αρµόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία
τεχνική και διαδικαστική λεπτοµέρεια για τη διαβίβαση των
παραπάνω αποφάσεων.»
Άρθρο 23
Παράβολο υποβολής µεταγενέστερης αίτησης Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019
Στο άρθρο 89 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) προστίθεται
παρ. 10 ως εξής:
«10. Για την υποβολή κάθε µεταγενέστερης αίτησης µετά την πρώτη, ο αιτών καταθέτει παράβολο, το ύψος του ο-
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ποίου ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ ανά αίτηση.
Τα παράβολα του πρώτου εδαφίου αποτελούν έσοδα του
κρατικού προϋπολογισµού που εισπράττονται σύµφωνα µε
τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.,
ν.δ. 354/1974 - Α΄ 90].
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και
Ασύλου και Οικονοµικών δύναται να αναπροσαρµόζεται το
ύψος του παράβολου, να καθορίζονται η διαδικασία εγγραφής των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου, ο τρόπος διάθεσής τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στην εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις σχετικά µε αποφάσεις ανάκλησης
καθεστώτος διεθνούς προστασίας - Τροποποίηση
της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019
Η παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169) τροποποιείται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης
ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαµονής του.»
Άρθρο 25
Απόφαση επιστροφής επί απόρριψης της προσφυγής Αντικατάσταση της παρ. 10 του άρθρου 95
του ν. 4636/2019
Στην παρ. 10 του άρθρου 95 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169),
α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, β) αντικαθίσταται το
δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 διαµορφώνεται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, σύµφωνα µε τον
ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή τον ν. 3386/2005 (Α΄ 212) κατά περίπτωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απορριπτικής απόφασης. Εφόσον υφίσταται ήδη σε ισχύ άλλη απόφαση επιστροφής ή απέλασης, θεωρείται ότι η προηγούµενη απόφαση επιστροφής ή απέλασης ενσωµατώνεται στο κεφάλαιο της απορριπτικής απόφασης που διατάσσει την επιστροφή.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4375/2016
Άρθρο 26
Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου - Αντικατάσταση
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Υπηρεσία Ασύλου συστήνεται θέση Διοικητή.
Τα καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι:
α. η ευθυγράµµιση του στρατηγικού σκοπού της Υπηρεσίας Ασύλου µε την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων που υπάγονται στην Υπηρεσία Ασύλου για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ. η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, µετά από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση

κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε
να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας
(Π.Θ.Ε.) των υποκείµενων οργανικών µονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης,
καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
των οργανικών µονάδων µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού,
θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο και
ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Ασύλου στο πλαίσιο
των καθηκόντων του ή όταν ειδικώς εντέλλεται από τους
ιεραρχικώς προϊστάµενούς του.»
Άρθρο 27
Σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή Αρχής
Προσφυγών - Αντικατάσταση της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Αρχή Προσφυγών συστήνεται θέση Διοικητικού
Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής:
α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της
Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των
Παραρτηµάτων,
β) είναι αρµόδιος για την εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, την τήρηση και
δηµοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής 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.»
Άρθρο 28
Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι:
α. τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
β. οι Ελεγχόµενες Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και
γ. οι Κλειστές Ελεγχόµενες Δοµές (Κ.Ε.Δ.), οι οποίες
διαρθρώνονται και έχουν τις αρµοδιότητες των Κ.Υ.Τ. της
περ. α΄ και εντός των οποίων, σε διακριτούς χώρους, λειτουργούν εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας και ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης του άρθρου 31 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7).
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Εντός της περιµέτρου της έκτασης όπου εγκαθίστανται
οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της παρούσας παραγράφου,
προβλέπονται διακριτοί χώροι µε κατάλληλες προδιαγραφές για την παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες της παρ. 8 του
άρθρου 14.»
Άρθρο 29
Διαδικασία ίδρυσης και κατάργησης και θέµατα
λειτουργίας των δοµών της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 4375/2016 - Αντικατάσταση του άρθρου 10
του ν. 4375/2016
Το άρθρο 10 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 10
Δοµές
1. Με προεδρικό διάταγµα του άρθρου 20 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) ιδρύονται και καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της παρ. 4 του άρθρου 8. Στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και στις Κλειστές Ελεγχόµενες Δοµές
(Κ.Ε.Δ.) µπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιµάκιο ή Κινητό Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
2. Στις δοµές της παρ. 4 του άρθρου 8 λειτουργούν διακριτοί χώροι για την παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες της παρ.
8 του άρθρου 14. Οι προδιαγραφές λειτουργίας των χώρων του πρώτου εδαφίου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
3. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η
λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων ειδών πρώτης ανάγκης εντός της περιµέτρου των δοµών της παρ. 4 του
άρθρου 8. Επίσης επιτρέπεται, µε απόφαση του οικείου Διοικητή, η εγκατάσταση εντός των ανωτέρω δοµών σηµείων παράδοσης από επιχειρήσεις διανοµής προϊόντων (delivery). Η αρµοδιότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία
κυλικείων και καταστηµάτων του πρώτου εδαφίου ανήκει
στον δήµο, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου λειτουργεί
ο προαναφερθείς χώρος. Με απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του οικείου δήµου, η οποία εκδίδεται κατόπιν
γνώµης του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθορίζονται ο αριθµός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή
τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία τους. Η
εκµίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας από
τον οικείο δήµο, σύµφωνα µε το π.δ. 270/1981 (Α΄ 77). Το
προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί έσοδο του δήµου. Εναλλακτικά, και σε περίπτωση διαπιστωµένης άρνησης άσκησης της αρµοδιότητας για την εγκατάσταση και λειτουργία κυλικείων και καταστηµάτων του πρώτου εδαφίου
από τον οικείο δήµο, η αρµοδιότητα αυτή µπορεί να ασκηθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθορίζονται ο αριθµός των κυλικείων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν ανά χώρο, η χωροθέτησή τους εντός αυτού, το ωράριο λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο

ζήτηµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία τους. Η εκµίσθωση των χώρων σε τρίτους για τη λειτουργία κυλικείων
και καταστηµάτων γίνεται κατόπιν δηµοπρασίας από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σύµφωνα µε το π.δ.
715/1979 (Α΄ 212) και το προϊόν της δηµοπρασίας αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται η διαδικασία αδειοδότησης και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
της - Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 11
του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστήνεται θέση Διοικητή. Τα καθήκοντα του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα παρακάτω:
α. η ευθυγράµµιση του στρατηγικού σκοπού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης µε την αποστολή του Υπουργείου,
β. ο συντονισµός των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων που υπάγονται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων,
γ. η παροχή εµπεριστατωµένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, µετά από ανάλυση δεδοµένων και αξιολόγηση
κινδύνων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα,
δ. η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης,
ε. η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων,
στ. η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε
να επιτυγχάνονται οι θεσπισµένοι στόχοι,
ζ. η έγκριση των Π.Θ.Ε. των υποκείµενων οργανικών µονάδων,
η. η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης,
καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
των οργανικών µονάδων µε την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού,
θ. η αξιολόγηση του προσωπικού σύµφωνα µε το ισχύον
θεσµικό πλαίσιο και
ι. η εκπροσώπηση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο πλαίσιο των καθηκόντων του ή όταν ειδικώς
εντέλλεται από τους ιεραρχικώς προϊστάµενούς του.»
Άρθρο 31
Γενικοί και Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης - Αντικατάσταση των παρ. 2 και 3
του άρθρου 17 του ν. 4375/2016
1. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισµοί λειτουργίας των
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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.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι 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.»
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις για 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.) - Αντικατάσταση της περ. β΄
της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016
Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄
51) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η απόσπαση ή η µετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ.
ΣΥ. Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργείου. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη, µε
δυνατότητα παράτασης, για µία (1) ή περισσότερες φορές,
για ίσο χρονικό διάστηµα. Για την απόσπαση του µη πολιτικού προσωπικού των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του κατά περίπτωση αρµοδίου
Υπουργού.»
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων
του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος Αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 78
του ν. 4375/2016
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016 (Α΄51) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές των έργων
που διαχειρίζεται η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ισχύουν
αναλογικά τα προβλεπόµενα στις παρ. 1, 2, 5, 6 και 7 του
άρθρου 27 και στο άρθρο 27Α του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265), καθώς και στην περ. α΄ της παρ. 3
του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 34
Κράτηση και διαδικασία απέλασης - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005
Στην παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), α)
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, β) καταργείται το τρίτο

εδάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Ο αλλοδαπός, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του νόµου αυτού, κρατείται στην οικεία αστυνοµική αρχή. Μέχρις ότου
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απέλασής του παραµένει
στις ειδικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο
31 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).»
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις Ταµείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του
ν. 4662/2020 - Αντικατάσταση της παρ. 2, τροποποίηση
των παρ. 3 και 4 του άρθρου 196 του ν. 4662/2020
Στο άρθρο 196 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), α) αντικαθίσταται η παρ. 2 και β) τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 3 ως προς την ονοµασία του αναφερόµενου ειδικού
φορέα και η παρ. 4 ως προς τους αποδέκτες της χρηµατοδότησης και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 196
Σύσταση «Ταµείου Αλληλεγγύης» για τους Δήµους
όπου λειτουργούν µονάδες φιλοξενίας µεταναστών
και προσφύγων
1. Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
στον Δεσµευµένο Τοµέα, λογαριασµός, µε την ονοµασία
«Ταµείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο
Λογαριασµός «Ταµείο Αλληλεγγύης» είναι έντοκος και οι
τόκοι του πιστώνονται κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυµαινόµενο για κάθε εξάµηνο και
αντιστοιχεί µε το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της
Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά κατά την
τελευταία διαχειριστική χρήση του. Από τους τόκους που
πιστώνονται κάθε εξάµηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής µεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό κόστος του Ταµείου. Για τα ποσά που κινούνται µέσω
του Λογαριασµού, δεν προβλέπεται αµοιβή του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
2. Σκοπός του «Ταµείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηµατοδότηση έργων, προµηθειών και µελετών για τη στήριξη
των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τις µεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία µονάδων φιλοξενίας για τη διαµονή πολιτών τρίτων χωρών. Δικαιούχοι χρηµατοδότησης µπορεί να είναι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού, νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 116) το µετοχικό κεφάλαιο των
οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.
3. Το Ταµείο Αλληλεγγύης χρηµατοδοτείται ετησίως µε
το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο «Ταµείο Αλληλεγγύης» δύνανται να µεταφέρονται στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-205-0000000 «Ειδική Γραµµατεία Συντονισµού Εµπλεκοµένων Φορέων» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασµών Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέ-
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σεις 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.»
Άρθρο 36
Κάλυψη θέσεων προϊσταµένων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου -Τροποποίηση
των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020
Οι παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 113 του ν. 4674/2020 (Α΄
53) αντικαθίστανται και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α. Οι θέσεις του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου,
του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και του
Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µπορεί να πληρούνται από: (i) δηµόσιο υπάλληλο κάτοχο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή
ισότιµου τίτλου σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της
αλλοδαπής και γνώση µίας ξένης γλώσσας, που διαθέτει
κατάλληλη διοικητική ικανότητα και συναφή εξειδίκευση ή
εµπειρία στο αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νοµικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε τοποθέτηση, έπειτα από
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή µε απόσπαση και ανάθεση καθηκόντων, έπειτα από κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από
τις κείµενες διατάξεις, για τρία (3) έτη και µε δυνατότητα
παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (ii) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου του κλάδου Ειδικών Θέσεων µε βαθµό πρώτο (1ο), κατόχου πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµου τίτλου
σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής και
γνώση µίας ξένης γλώσσας, που διαθέτει κατάλληλη διοικητική ικανότητα και συναφή εξειδίκευση ή εµπειρία στο αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης, ο οποίος διορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
για θητεία τριών ετών µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.
β. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µπορεί να παύονται πριν τη λήξη
της θητείας τους είτε κατόπιν παραίτησής τους είτε λόγω
αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή για άλλο
σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
τους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και
δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστη-

ριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων,
στον δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η ανάληψη άλλων
µη αµειβόµενων καθηκόντων, σε αντικείµενο συναφές µε
τα καθήκοντά του ως προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αν ο διοριζόµενος ως Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου ή ως Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών ή ως Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει
την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος καθ΄ όλην τη διάρκεια της θητείας του.
2. Οι προϊστάµενοι της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης φέρουν τον τίτλο του
Διοικητή. Η Υπηρεσία Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.
3. Στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης συστήνονται από µία θέση Υποδιοικητή.
Η θέση Υποδιοικητή δύναται να πληρούται από: (α) δηµόσιο υπάλληλο που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο
σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής, µε
σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωµένες ή περιφερειακές του Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε τοποθέτηση, µε
απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα, ή µε απόσπαση και ανάθεση καθηκόντων, µε κοινή απόφαση των
αρµοδίων οργάνων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις για τρία (3) έτη και µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, ή (β) µε διορισµό µετακλητού υπαλλήλου που κατέχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ελληνικού πανεπιστηµίου ή ισότιµο τίτλο
σπουδών πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της αλλοδαπής, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία τριών ετών µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης. Για τα προσόντα των µετακλητών υπαλλήλων που διορίζονται σε θέση προϊσταµένου εφαρµόζεται το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Οι αποδοχές των Διοικητών και Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής
Προσφυγών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.»
Άρθρο 37
Χορήγηση Προσωρινού Αριθµού Ασφάλισης και
Υγειονοµικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.)
σε αιτούντες διεθνή προστασία
Οι αιτούντες διεθνή προστασία µε ηµεροµηνία υποβολής
αιτήµατος πριν την 1η Νοεµβρίου 2019, οι οποίοι δεν διαθέτουν Προσωρινό Αριθµό Ασφάλισης και Υγειονοµικής
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Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις προβλέψεις του άρθρου 55 του
ν. 4636/2019 (Α΄ 169) έως την ολοκλήρωση της εξέτασης
του αιτήµατός τους.
Άρθρο 38
Οµάδες Εργασίας
Οµάδες εργασίας του άρθρου 47 του ν. 4686/2020 (Α΄
96) δύνανται να συστήνονται και µετά από εισήγηση του
Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
Άρθρο 39
Πόροι του ειδικού επιδόµατος Ε.Υ. ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 48 του ν. 4686/2020
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 48 του
ν. 4686/2020 (Α΄ 96) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους που 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 από άλλους φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα, πλην της Μ.Ο.Δ.
Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν ήδη
αποσπασθεί ή µετακινηθεί στην ως άνω Υπηρεσία κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καταβάλλεται ειδικό επίδοµα, το ποσό του τακτικών αποδοχών
τους σε σύγκριση µε το ύψος του συνόλου των µηνιαίων
τακτικών αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του
αντίστοιχου κλιµακίου και βαθµού.
Το ειδικό επίδοµα καταβάλλεται από πόρους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.»
Άρθρο 40
Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε χώρο
αρµοδιότητας Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Οι ελληνικές και διεθνείς εθελοντικές οργανώσεις, οι
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και τα µέλη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες τους, δύνανται να δραστηριοποιούνται σε χώρο αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.) εφόσον:
α) είναι εγγεγραµµένες στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» του άρθρου
58 του ν. 4686/2020 (A΄ 169), που τηρείται στο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου και αντίστοιχα τα µέλη, υπάλληλοι και συνεργάτες αυτών είναι εγγεγραµµένα στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» της
παρ. 2 του άρθρου 191 του ν. 4662/2020 (A΄ 27),
β) ενεργούν υπό τις εντολές και οδηγίες των λιµενικών
αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκ των προτέρων
συµπεριληφθεί στα Τοπικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης των
Λιµενικών Αρχών για περιστατικά έρευνας - διάσωσης και
ότι δεν έχουν εκτελέσει οποιονδήποτε πλου προς παροχή
συνδροµής χωρίς την προηγούµενη έγκριση ενεργοποίη-

σής τους από την αρµόδια λιµενική αρχή και
γ) δραστηριοποιούνται σε περιστατικό διαχείρισης παράτυπης εισόδου προσώπων µέσω θαλάσσης, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι αδύνατη η δράση του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
και έχει προηγηθεί απαραιτήτως ενηµέρωση των αρµοδίων
Λιµενικών Αρχών και χορήγηση σχετικής, έγγραφης, έγκρισής τους.
2. H παράβαση της παρ. 1 από µέλη, υπαλλήλους και συνεργάτες των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση έως ενός (1) έτους. Αν, εξαιτίας της ανωτέρω παράβασης, προκληθεί ατύχηµα, ιδίως σε περίπτωση επιχείρησης διάσωσης στη θάλασσα, επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών, µε την επιφύλαξη επιβολής αυστηρότερης ποινής δυνάµει άλλων
διατάξεων.
3. α) Ανεξάρτητα από την επιβολή ποινικών κυρώσεων
της παρ. 2, για την παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται και
διοικητικό πρόστιµο τόσο σε βάρος του φορέα όσο και σε
βάρος του φυσικού προσώπου, το ύψος του οποίου κυµαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000)
ευρώ για τον φορέα και από πεντακόσια (500) έως χίλια
(1.000) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο.
β) Σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης των παρ. 1 και 2,
τα ποσά των ανωτέρω προστίµων προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%) και οι φορείς της παρ. 1, καθώς και
τα µέλη, οι υπάλληλοι και συνεργάτες τους, διαγράφονται
από το «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» αντίστοιχα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών, και Προστασίας του Πολίτη, ρυθµίζονται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των
προστίµων, τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, η αναπροσαρµογή των ποσών των διοικητικών προστίµων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 41
Στελέχωση του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου από µη πολιτικό προσωπικό
Η Διεύθυνση Επιστροφών και Ανακλήσεων και η Διεύθυνση Νήσων Αιγαίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται
να στελεχώνονται και από µη πολιτικό προσωπικό που αποσπάται από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 6
του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), αντίστοιχα.
Άρθρο 42
Διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Δαπάνες συµβάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προµήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και την προµήθεια αδειών χρήσης λογισµικού πληροφορικής στους Ειδικούς Φορείς
1055 2010000000 «Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και 1055 2020000000
«Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΛΕ
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3120389001, 2420989001 και 3140301001) και δαπάνες µίσθωσης ξενοδοχείων και διαµερισµάτων αποκλειστικά για
την αντιµετώπιση αναγκών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας των νεοεισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών και
ανιθαγενών στους Ειδικούς Φορείς 1049-2020000000 «Γενική (Τοµεακή) Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής»,
1047 2030000000 «Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου», 1055 2010000000 «Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής
και Ασύλου» και 1055 2030000000 «Γενική Γραµµατεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο» (ΑΛΕ 2440101001) που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, λογίζονται κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, εξαιρουµένων των διατάξεων περί παραγραφής,
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους 2021 και, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αναλαµβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται σε βάρος
των ανωτέρω πιστώσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους.
2. Οι απορρέουσες δαπάνες δυνάµει της υπ’ αρ.
19969/25.9.2020 απόφασης – προκήρυξης (ΑΔΑ:
90Κ346ΜΔΨΟ-ΝΜ8) για την επιλογή νοµικών και την εγγραφή τους στο Μητρώο Βοηθών Εισηγητών του άρθρου
50 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96), λογίζονται νόµιµες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εξαιρουµένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι ως άνω
δαπάνες αναλαµβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος και
των επόµενων οικονοµικών ετών στον Ειδικό Φορέα 1055
2020000000 “Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΑΛΕ 2420901001).
Άρθρο 43
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας µηχανικών της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου
Στο άρθρο 3 του Α΄ κεφαλαίου, της υποπαρ. Δ.9, της
παρ. Δ΄, του Β΄ Μέρους του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) προστίθεται νέα παρ. 11 ως εξής:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου και Οικονοµικών, δύνανται να καθορίζονται οι
ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των
ορίων της παρ. 1, µέχρι ογδόντα (80) ηµέρες συνολικά για
τις µετακινήσεις εκτός έδρας των µηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε.
κάθε ειδικότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου για τις ανάγκες ελέγχου και
επίβλεψης µελετών και έργων, µε ισχύ έως την
31η.12.2022. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται
µετά την εξάντληση των ορίων της παρ. 1 και µε δυνατότητα αναδροµικής ισχύος δύο (2) µηνών.»
Άρθρο 44
Διαχείριση των Συγχρηµατοδοτούµενων
Προγραµµάτων Μετανάστευσης και
Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισµού και Διαχείρισης
Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) της Γενικής Γραµµατεί-

ας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µετονοµάζεται σε Γενική Διεύθυνση
Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.). Όπου
στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται η Γενική Διεύθυνση
Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και άλλων πόρων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.
Α.Α.Π.), νοείται εφεξής η Γενική Διεύθυνση Συντονισµού
και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Γ.Δ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.).
2. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων (εφεξής Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.).
Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται η
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., νοείται εφεξής η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ.. Αποφάσεις χορήγησης, συµβάσεις, ατοµικές διοικητικές πράξεις και κάθε άλλη πράξη που έχει εκδοθεί για
την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και το προσωπικό της συνεχίζουν να ισχύουν για την Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. και το προσωπικό αυτής. Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. καθίσταται καθολικός
διάδοχος της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. για κάθε ζήτηµα χωρίς να απαιτείται ειδική απόφαση ή διάταξη. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
θεωρείται αυτοδικαίως προσωπικό της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.
µε την ίδια σχέση εργασίας, την ίδια θέση και τους ίδιους
όρους.
3. Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. ορίζεται:
α. Διαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε τη παρ. 1 του άρθρου
71 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 (L
231/159) και συντονιστικός φορέας σύµφωνα µε την παρ.
6 του ιδίου άρθρου για τα προγράµµατα των Ταµείων των
ειδικών Κανονισµών (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 (L
251/1), (EE) 2021/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 (L 251/48) και (EE)
2021/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 (L 251/94). Για τα ίδια προγράµµατα Ελεγκτική Αρχή ορίζεται η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) του Υπουργείου Οικονοµικών. Για τα ανωτέρω προγράµµατα, καθώς και στο πλαίσιο άλλων προγραµµάτων, µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. δύναται, κατόπιν αιτήµατος
δυνητικού δικαιούχου, να συνάπτει προγραµµατική σύµβαση και να αναλαµβάνει την υλοποίηση δράσεων υποκαθιστώντας τον δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος (α) είναι φορέας του Δηµοσίου και (β) δηλώνει αδυναµία υλοποίησης της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ. δύναται να συνάπτει και να παρακολουθεί δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών ή προµηθειών για λογαριασµό του
δικαιούχου.
β. Υπηρεσία Διαχείρισης για το Τοµεακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την περίοδο
2021-2025, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4635/2019
(A΄167) και του αντίστοιχου κανονιστικού του πλαισίου, όπως ΣΔΕ και οικείες υπουργικές αποφάσεις.
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γ. Διαχειριστική Αρχή για προγράµµατα άµεσης διαχείρισης των Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Εσωτερικής Ασφάλειας ή Ολοκληρωµένης Διαχείρισης των
Συνόρων που της ανατίθενται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται
και άλλες αρχές που εµπλέκονται στη διαχείριση, όπως
ενδεικτικά ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης ή η αρχή ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η εν λόγω απόφαση συνυπογράφεται από τον εκάστοτε καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό.
δ. Υπηρεσία συντονισµού, η οποία έχει ως σκοπό τον
συντονισµό όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προετοιµασία και υποβολή
αιτηµάτων χρηµατοδότησης προς άλλες Διαχειριστικές
Αρχές, για την ένταξη Πράξεων/Δράσεων σε άλλα Προγράµµατα του ΕΣΠΑ και σε λοιπά συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα ή άλλες πηγές χρηµατοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό η παροχή σύµφωνης γνώµης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Μ.Ε.Υ. αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αιτηµάτων
χρηµατοδότησης.
4. Δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας για τα προγράµµατα των Ταµείων της περ. α) της παρ. 3 για την Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027 είναι η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ.,
οι Ενδιάµεσοι Φορείς Διαχείρισης και η ΜΟΔ Α.Ε.. Η
Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ., σε συνεργασία µε τους Ενδιάµεσους
Φορείς Διαχείρισης, καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής βοήθειας, το οποίο εγκρίνεται από τον
προϊστάµενο της Γ.Δ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. Η Αρχή Ελέγχου καταρτίζει και εκτελεί πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής βοήθειας που χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων µπορούν να
καθορίζονται οι επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής
βοήθειας, τα όρια χρηµατοδότησης ανά κατηγορία δαπανών για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος και το σκέλος
που καλύπτεται από εθνικούς πόρους, οι διαδικασίες δηµοσιότητας που εφαρµόζονται για την ανάθεση προµηθειών
και υπηρεσιών, οι διαδικασίες ένταξης στο µητρώο προµηθευτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης για τις ενέργειες τεχνικής
βοήθειας των Προγραµµάτων των περ. α) και γ) της παρ. 3
εφαρµόζεται αναλογικά η υπ’ αρ. 780/11.3.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 997), µε την επιφύλαξη των
τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 4782/2021 (Α΄ 36), µε επιλέξιµες κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Υποπρόγραµµα Α
και την περ. Δ.2. του Υποπρογράµµατος Β. Για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας από Εθνικούς Πόρους του Συγχρηµατοδοτούµενου Σκέλους του ΠΔΕ εφαρµόζεται η ίδια απόφαση µε επιλέξιµες ενέργειες τις ενέργειες που αναφέρονται στο Υποπρόγραµµα Β αυτής. Για τις συµβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας εφαρµόζεται το άρθρο 119
του ν. 4412/2016 (Α΄147).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται
ειδικότερα ζητήµατα για το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραµµάτων για τα οποία η Ε.Υ.ΣΥ.Δ.-Μ.Ε.Υ. έχει αρµοδιότητες Υπεύθυνης Αρχής/Διαχειριστικής Αρχής
µε βάση τις περ. α) και γ) της παρ. 3.

Άρθρο 45
Χρηµατοδότηση προγραµµάτων του πολυετούς
Εθνικού Προγράµµατος -Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 78 του ν. 4375/2016
Η παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4375/2016 (Α’ 51) τροποποιείται ως προς την προσθήκη του Χρηµατοδοτικού Πλαισίου 2021-2027 και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι πληρωµές από τα Ταµεία που χρηµατοδοτούν τα
Χρηµατοδοτικά Πλαίσια 2014-2020 και 2021-2027, καθώς
και από άλλους έκτακτους πόρους, σε εφαρµογή του αντίστοιχου πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος, αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και µεταφέρονται µε ευθύνη της Διεύθυνσης Λογαριασµών και
Ταµειακού Προγραµµατισµού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους σε αντίστοιχους λογαριασµούς που τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.»
Άρθρο 46
∆ιαµνηµόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής (∆ΜΑ)
Η Διαµνηµόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής απονέµεται µε απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε Έλληνες ή αλλοδαπούς, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση της µεταναστευτικής κρίσης
και των επιπτώσεών της στις τοπικές κοινωνίες. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται η ιεραρχική τάξη και τα είδη των µεταλλίων της Διαµνηµόνευσης, τα ειδικότερα κριτήρια απονοµής, ο σχεδιασµός των
µεταλλίων και του διπλώµατος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 47
Αναµόρφωση της διαδικασίας µετάκλησης εποχικών
εργατών - Τροποποίηση της περ. κδ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1, αντικατάσταση των παρ. 3, 4 και 6 και
προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 13, αντικατάσταση του
στοιχείου i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 και
προσθήκη εδαφίου στην παρ. 10 του άρθρου 28
του ν. 4251/2014
1. Η περ. κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστηµα της
δραστηριότητας της εποχικής εργασίας και η περ. κδ) διαµορφώνεται ως εξής:
«κδ) Εποχική εργασία: Δραστηριότητα που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα έως εννέα (9)
συνολικά µήνες, ανά περίοδο δώδεκα (12) µηνών, σε τοµέα εποχικής απασχόλησης µε περιοδικό χαρακτήρα εντός του έτους. Ως τέτοιοι νοούνται τοµείς που σχετίζονται µε εποχικές συνθήκες, κατά τη διάρκεια των οποίων
το αναγκαίο επίπεδο εργατικού δυναµικού είναι σηµαντικά
υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τις συνήθεις δραστηριότητες.»
2. Οι παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 13 του ν. 4251/2014 αντικαθίστανται, προστίθεται παρ. 11 και το άρθρο 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό
την εποχική εργασία
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
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στους πολίτες τρίτων χωρών που είτε διαµένουν εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας και αιτούνται να τους επιτραπεί η
είσοδος και η διαµονή σε αυτή, είτε έχουν ήδη γίνει δεκτοί
σε αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα,
µε σκοπό την εποχική εργασία.
2. Οι ίδιες διατάξεις δεν εφαρµόζονται σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διαµένουν ήδη
στην Ελληνική Επικράτεια εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης α` του άρθρου 18 του Κώδικα,
β) εµπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/2000 (Α΄ 190)
µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Δεκεµβρίου 1996 (ΕΕ L 18 της
21.1.1997),
γ) είναι µέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκούν το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85),
δ) µαζί µε τα µέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως ιθαγένειας, απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας, ισοδύναµων µε τα δικαιώµατα των πολιτών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάµει συµφωνιών που έχουν συναφθεί είτε µεταξύ αυτής και των κρατών µελών της είτε
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών
προέλευσής τους.
3. Εργοδότης, ο οποίος επιθυµεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας για εποχική εργασία, µε βάση τις θέσεις εργασίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 11, υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης του τόπου διαµονής του, στην οποία αναφέρονται ο αριθµός των θέσεων
εργασίας, τα πλήρη στοιχεία (επώνυµο, όνοµα, επώνυµο
και όνοµα πατέρα, επώνυµο και όνοµα µητέρας, χώρα και
ηµεροµηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθµός διαβατηρίου, ηµεροµηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) των προς
απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς
και το χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση του
εργοδότη αφορά σε συνολική περίοδο απασχόλησης έως
εννέα (9) µήνες, ανά περίοδο δώδεκα µηνών, και µπορεί να
επεκτείνεται σε συνολική περίοδο έως πέντε (5) έτη.
Μαζί µε την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ, το οποίο αφορά σε κάθε περίοδο απασχόλησης έως
εννέα µήνες, για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δηµοσίου και
δεν επιστρέφεται. Στην περίπτωση που ο αιτών καταθέτει
αίτηση µετάκλησης εποχικού εργαζοµένου για περισσότερα του ενός έτη, έως το όριο των πέντε (5) ετών, ο εργοδότης καταθέτει ένα αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε περίοδο απασχόλησης εννέα (9) µηνών.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόµενους και θα αναλάβει τις προβλεπόµενες δαπάνες, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).
γ) Έγκυρη σύµβαση εργασίας για τον σκοπό της εποχικής εργασίας, υπογεγραµµένη από τον εργοδότη που είναι
εγκατεστηµένος στην Ελληνική Επικράτεια. Στη σύµβαση
εργασίας αναγράφονται:

αα) το είδος της απασχόλησης,
ββ) ο τόπος που λαµβάνει χώρα αυτή,
γγ) η ηµεροµηνία έναρξης αυτής,
δδ) η διάρκεια της απασχόλησης,
εε) ο αριθµός των ωρών εργασίας, εντός της εβδοµάδας
ή του µήνα,
στστ) η αµοιβή του εργαζοµένου, η οποία δεν µπορεί να
είναι, σε καµία περίπτωση, µικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζοµένου,
ζζ) το ύψος του ενδεχόµενου επιδόµατος αδείας, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση και
ηη) κάθε άλλο όρο εργασίας, κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης καταθέτει αίτηση για
την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας, εποχικού εργαζοµένου, για περισσότερες της µίας περιόδους εννέα (9)
µηνών, ο αιτών υποβάλλει σύµβαση εργασίας αντίστοιχης
διάρκειας.
δ) Αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον στη σύµβαση εργασίας
ορίζεται ότι ο αιτών θα ασκήσει επάγγελµα που ρυθµίζεται
νοµοθετικά, όπως ορίζεται στο π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), τα οποία πιστοποιούν ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πληροί τις
προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις
της εθνικής νοµοθεσίας για την άσκηση αυτών στην Ελλάδα. Ο προσδιορισµός των κατά περίπτωση εφαρµοστέων
διατάξεων διενεργείται µε βάση την περιγραφή του επαγγέλµατος στην οικεία σύµβαση εργασίας.
ε) Αποδεικτικά στοιχεία ότι παρέχεται στον εργαζόµενο
κατάλληλο για διαµονή κατάλυµα, τα οποία αφορούν, µεταξύ άλλων, την κυριότητα, τη νοµή, την κατοχή και την
καταλληλότητα του καταλύµατος που δύνανται να αποδεικνύονται µε υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούµενα στοιχεία αυτού. Όταν το
κατάλυµα παρέχεται από τον εργοδότη, αυτός οφείλει, αφενός να διασφαλίζει ότι το κατάλυµα πληροί τις απαιτούµενες από τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, υπό τον έλεγχο των αρµόδιων
υπηρεσιών, αφετέρου να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
για οποιαδήποτε αλλαγή αυτού. Εφόσον απαιτείται από
τον εποχικά εργαζόµενο να καταβάλει µίσθωµα, ο εργοδότης προσφέρει στον εποχικά εργαζόµενο µισθωτήριο συµβόλαιο ή ισοδύναµο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους
όρους ενοικίασης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του
µισθώµατος πρέπει να είναι ανάλογο µε την αµοιβή του εποχικά εργαζοµένου και την ποιότητα του καταλύµατος, ενώ δεν εκπίπτει αυτοµάτως από τον µισθό του εποχικά εργαζοµένου. Όταν το κατάλυµα δεν παρέχεται από τον εργοδότη, ο εργοδότης οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στοιχεία
που να καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόµενος διαθέτει
εξ ιδίων κατάλυµα, το οποίο πληροί τις απαιτούµενες από
τον νόµο προδιαγραφές κατά τα άνω αναφερόµενα.
στ) Φωτοτυπία του διαβατηρίου του πολίτη τρίτης χώρας.
ζ) Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος απασχοληθεί στην
αγροτική οικονοµία ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία
δήλωση εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).
η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης µε εµφανές πατρώνυµο και µητρώνυµο επίσηµα µεταφρασµένα στα ελληνικά και επικυρωµένα.
4. Η πλήρωση των προϋποθέσεων του παρόντος παρέχει
στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα εργασίας ως εποχικού
εργάτη, για όσο χρόνο διαρκεί η διαµονή του. Για την απα-
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σχόλησή του αυτή υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),
µε βάση την ισχύουσα κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία.
5. Αν ο εργοδότης επιθυµεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας σε τοµέα απασχόλησης που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφαρµόζεται η ισχύουσα ασφαλιστική
νοµοθεσία.
6. Αρµόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8, υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει
τη σχετική πράξη έγκρισης της απασχόλησης στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι υπηρεσίες µιας στάσης
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός
δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, ατοµική έγκριση, καθώς επίσης και συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων, τα οποία αποστέλλουν αµφότερα στις προξενικές αρχές για την έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου σύµφωνα µε το άρθρο 18.
Οι εγκριτικές πράξεις των αρµόδιων Διευθύνσεων των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, για τις οποίες εκδόθηκαν αντίστοιχες εθνικές θεωρήσεις από τις προξενικές αρχές
σύµφωνα µε το άρθρο 18, κοινοποιούνται αµελλητί από
την ηµεροµηνία της αποστολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων των αιτούντων στις προξενικές αρχές σύµφωνα µε το ανωτέρω εδάφιο, στην Κεντρική Υπηρεσία του eΕ.Φ.Κ.Α., στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και, σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόµενου στην αγροτική οικονοµία, στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωµένων Δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στην περίπτωση που ο εργοδότης
έχει υποβάλει αίτηση για την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για περισσότερες της µίας περιόδου απασχόλησης διάρκειας της καθεµίας έως εννέα (9) µήνες, η αρµόδια υπηρεσία εκδίδει µια εγκριτική πράξη, η οποία αφορά
στο σύνολο των περιόδων που αιτείται ο εργοδότης, ήτοι
έως και πέντε (5) έτη ισχύος της έγκρισης απασχόλησης.
Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε
ειδική εφαρµογή προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), οι αρµόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εκδίδουν άπαξ αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) για τον εργαζόµενο και τον αποστέλλουν
στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ, οι οποίες εκδίδουν αριθµό µητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργαζόµενου. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται τόσο στον
εργοδότη, όσο και στον ασφαλισµένο.
7. Οι ελληνικές προξενικές αρχές αποφασίζουν σχετικά
µε την αίτηση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια για τον
σκοπό της εποχικής εργασίας και κοινοποιούν την απόφασή τους στον αιτούντα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και το αργότερο µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από
την υποβολή της πλήρους αίτησης.
8. Εάν υποβληθεί αίτηση παράτασης της διαµονής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18, βάσει αίτησης
που συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά, ο εποχικά εργαζόµενος δεν υποχρεούται να διακόψει τη σχέση εργασίας είτε µε τον ίδιο εργοδότη είτε µε νέο εργοδότη, κατά
τον χρόνο εξέτασης της αίτησης.
9. Εάν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε την αίτηση είναι ελλιπή, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν τον αιτούντα, εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, για τις συ-

µπληρωµατικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζουν εύλογη προθεσµία για την υποβολή τους. Η χρονική
περίοδος της παραγράφου 7 αναστέλλεται έως ότου ο
πλήρης φάκελος περιέλθει στις αρµόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή του Ελληνικού Προξενείου,
κατά περίπτωση.
10. Εάν η ισχύς της θεώρησης εισόδου για τον σκοπό
της εποχικής εργασίας λήξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για την παράταση της διαµονής, σύµφωνα µε το άρθρο 18, οι αρµόδιες υπηρεσίες επιτρέπουν στον εποχικά εργαζόµενο να παραµείνει στην ελληνική επικράτεια έως τη λήψη της απόφασης, υπό την
προϋπόθεση ότι η αίτηση για παράταση της διαµονής υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου
και δεν έχει συµπληρωθεί η µέγιστη χρονική περίοδος της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης
και Ασύλου, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την υποβολή της αίτησης της παρ. 3,
τη λειτουργία της ειδικής εφαρµογής της παρ. 6 και την
πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
3. Το στοιχείο i της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 4251/2014 τροποποιείται ως προς τη διάρκεια ισχύος
της εθνικής θεώρησης εισόδου και ως προς την προσθήκη
επιφύλαξης του στοιχείου ii και διαµορφώνεται ως εξής:
«i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, για τον οποίο η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης έχει εκδώσει και
διαβιβάσει απόφαση έγκρισης απασχόλησης για εποχική
εργασία στην αρµόδια προξενική αρχή, αυτή χορηγεί, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές γενικές και ειδικές διατάξεις,
κατά περίπτωση:
α) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία µέγιστης διάρκειας ισχύος και διαµονής εννέα (9) µηνών. Ο πολίτης τρίτης χώρας µπορεί να εισέλθει εκ νέου µε αντίστοιχη θεώρηση µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από
τη λήξη της προηγούµενης θεώρησης εισόδου ή
β) εθνική θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία µέγιστης διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους µε δικαίωµα εποχικής εργασίας συνολικής διάρκειας εννέα (9) µηνών κατά
τη διάρκεια ισχύος της θεώρησης, το οποίο συναρτάται µε
τις προβλεπόµενες από τη σύµβαση εργασίας περιόδους
απασχόλησης ή
γ) οµοιόµορφη θεώρηση εισόδου βραχείας διάρκειας
(Σένγκεν) πολλαπλών εισόδων µέγιστης ισχύος έξι (6) µηνών µε διάρκεια παραµονής ενενήντα (90) ηµέρες για εποχική εργασία, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού
(ΕΚ) 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕL 243 της 15.9.2009)
και της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4251/2014.
Για την εφαρµογή της παρούσης, η σχετική σύµβαση εργασίας πρέπει να περιλαµβάνει τα εκτιµώµενα χρονικά
διαστήµατα απασχόλησης του εποχικά εργαζόµενου. Η εν
λόγω θεώρηση παρέχει δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριµένης
εργασίας και στον συγκεκριµένο εργοδότη, υπό την επιφύλαξη του στοιχείου ii, ύστερα από πρόσκληση του οποίου
αυτή χορηγήθηκε. Κατά τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης ή της θεώρησης βραχείας παραµονής, η αρµόδια προ-
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ξενική αρχή αναγράφει στη ζώνη εθνικών στοιχείων «Παρατηρήσεις» της αυτοκόλλητης θεώρησης, ότι αυτή εκδίδεται µε σκοπό την εποχική εργασία, σύµφωνα µε το σηµείο 12 του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1683/1995 του Συµβουλίου της 29.5.1995 (EEL 164 της
14.7.1995). Εάν ο αιτών είχε εισέλθει στο παρελθόν για
τον σκοπό της εποχικής εργασίας και προκειµένου να του
χορηγηθεί η κατά περίπτωση ανωτέρω θεώρηση, εξετάζεται από τις αρµόδιες αρχές εάν αυτός τήρησε τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θεώρηση αυτή.
Μετά τη συµπλήρωση της µέγιστης διάρκειας διαµονής,
ο εποχικά εργαζόµενος δεν µπορεί να επανέλθει στην Ελληνική Επικράτεια, εάν δεν έχουν συµπληρωθεί τρεις (3)
µήνες από την ολοκλήρωση της εποχικής απασχόλησης,
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο εποχικά εργαζόµενος πολίτης τρίτης χώρας, µετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης οφείλει να αναχωρήσει αµέσως από
την Ελληνική Επικράτεια. Αν δεν συµµορφωθεί, δεν έχει
τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν
από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόµο
και για περίοδο έως πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωµένος να αναχωρήσει από τη
Χώρα.»
4. Στην παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4251/2014 (Α΄80)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«10. Οι εργοδότες, οι οποίοι έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια προηγούµενης µετάκλησης
για εποχικά εργαζόµενους, δεν µπορούν να υποβάλλουν
νέο αίτηµα για µετάκληση πολίτη τρίτης χώρας πριν την
πάροδο χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία διαπίστωσης της αρχικής παραβίασης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του
κατά τα ανωτέρω, η αρµόδια υπηρεσία αλλοδαπών και µετανάστευσης ανακαλεί τη σχετική πράξη έγκρισης και ενηµερώνει άµεσα την αρµόδια ελληνική προξενική αρχή για
τις ενέργειές της.»
Άρθρο 48
Μεταβατικό καθεστώς συµβάσεων έργων, υπηρεσιών
ή προµηθειών - Κατάργηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016
1. Το άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) καταργείται από
31.12.2021.
2. Διαδικασίες σύναψης συµβάσεων έργων, υπηρεσιών ή
προµηθειών, δυνάµει του άρθρου 96 του ν. 4368/2016, οι οποίες έχουν εκκινήσει πριν από τις 31.12.2021, σύµφωνα
µε τα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το καθεστώς που
ίσχυε κατά τον χρόνο έναρξής τους. Συµβάσεις έργων, υπηρεσιών ή προµηθειών που έχουν συναφθεί πριν από τις
31.12.2021, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του ν. 4368/2016, εκτελούνται σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς κατά τον
χρόνο σύναψής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Μετακινήσεις προσωπικού
1. Η ισχύς του άρθρου πέµπτου του ν. 4693/2020 (Α΄
116), ως προς τις µετακινήσεις του πάσης φύσεως προσω-

πικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.),
παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021, εφόσον το προσωπικό συµµορφώνεται µε την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄
130).
2. Η ισχύς του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε
µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατά το µέρος που
αφορά σε µετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού
βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
(Α΄ 83), ως προς τη µετακίνηση επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού των νοσηλευτικών
ιδρυµάτων και κέντρων υγείας, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 31η.12.2021.
4. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη
δηµόσια υγεία λόγω της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31ης.12.2021, ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ) δύναται, µε απόφασή του, να µετακινεί
για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, µε δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) µήνες ακόµη, προσωπικό του ΕΚΑΒ
για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας. Μη συµµόρφωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού ή του προσωπικού του ΕΚΑΒ µε το περιεχόµενο της απόφασης µετακίνησης ή άρνηση να εκτελέσει υπηρεσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, που επισύρει κατ’ ελάχιστον την ποινή της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26).
5. Ενόσω εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος για τη
δηµόσια υγεία λόγω της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2021, ο Διοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας δύναται να µετακινεί για χρονικό διάστηµα ενός
(1) µήνα, µε δυνατότητα παράτασης έως και τρεις (3) µήνες ακόµη, ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό από Τοπικές Οµάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονοµικούς φορείς, για την αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. Ο ανωτέρω προγραµµατισµός απασχόλησης
του προσωπικού δεν επιτρέπεται να εµποδίζει τη λειτουργία µιας πλήρους βάρδιας συγκροτηµένης Τ.Ο.Μ.Υ., εφόσον αυτή συγχρηµατοδοτείται από επιχειρησιακά προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α. Τα άρθρα εικοστό όγδοο του
ν. 4737/2020 (Α΄ 204) και 16 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ως
προς τη δυνατότητα µετακίνησης ιατρικού, νοσηλευτικού
και πάσης φύσεως προσωπικού των Τοπικών Οµάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) σε κέντρα υγείας ή άλλους υγειονοµικούς
φορείς, καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 50
Πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021 (Α΄ 130), οι φορείς, το προσωπικό των οποίων εµβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού
COVID-19, σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, καθώς και οι φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας
που απασχολούν προσωπικό το οποίο εµβολιάζεται υπο-
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χρεωτικά, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση της
παρ. 7 του ίδιου άρθρου, δύνανται να προσλαµβάνουν: α)
παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό µέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10
του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) και β) ιατρικό προσωπικό µέσω
των ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού ιατρικού προσωπικού του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), προκειµένου να διασφαλίσουν την εύρυθµη λειτουργία τους. Για
τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού δεν απαιτούνται
προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας και της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α΄ 280) και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσµευσης πίστωσης. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος καλύπτεται από
τον προϋπολογισµό του εκάστοτε φορέα µε έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας. Το δεύτερο και τρίτο
εδάφιο ισχύουν αποκλειστικά για τον σκοπό αναπλήρωσης
του προσωπικού που τίθεται σε αναστολή και µόνο κατά τη
διάρκεια εφαρµογής του συγκεκριµένου µέτρου και για
την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού µε τη διαδικασία του
άρθρου 41 του ν. 4058 (Α΄ 63) από τον Οργανισµό Κατά
των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.).
2. Οι φορείς ενηµερώνουν την οικεία κατά περίπτωση
Δ.Υ.Πε., σχετικά µε τον αριθµό των προς αναπλήρωση θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία για την περ. α) και ιατρών
για την περ. β), η οποία, έπειτα από τον έλεγχο νοµιµότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραµµένων σε αυτούς
υποψηφίων, εκδίδει απόφαση τοποθέτησης για χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών. Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίµηνη σύµβαση εργασίας µε τον φορέα, στον οποίο
τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις (3)
µήνες ακόµα. Για την τοποθέτηση επικουρικών ιατρών στο
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) απαιτείται αιτιολογηµένο αίτηµα του Προέδρου του, που υποβάλλεται
στο Υπουργείο Υγείας για έγκριση.
3. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος δεν διαγράφεται από τους ως άνω τηρούµενους καταλόγους, αλλά διατηρεί τη σειρά κατάταξής του
σε αυτούς. Σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύµφωνα
µε τα άρθρα 10 του ν. 3329/2005 και 21 του ν. 3580/2007,
αφού λυθεί η τρίµηνη σύµβαση, το προσωπικό αυτό διορίζεται εκ νέου σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξής του και ακολούθως συνάπτει νεότερη σύµβαση µε τον φορέα, στον
οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται από τη λύση
της τρίµηνης σύµβασης δύναται να καλύπτεται από τον επόµενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο για το εναποµείναν
χρονικό διάστηµα έως τη συµπλήρωση των τριών (3) µηνών.
4. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος προσκοµίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 51
Ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους
1. Οι διοικήσεις των δοµών υγείας και φορέων της παρ.
2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130) και των δοµών
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που απασχολούν
προσωπικό το οποίο εµβολιάζεται υποχρεωτικά, σύµφωνα
µε την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του ίδιου άρ-

θρου, δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών
διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να προβαίνουν στην κάλυψη των αναγκών
που θα προκύψουν από τη θέση σε αναστολή καθηκόντων
κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω άρθρου διοικητικού προσωπικού (όπως γραµµατεία, διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού,
γραφείο κίνησης ασθενών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λογιστήριο, µισθοδοσία, προµήθειες και διαχείριση υλικούπαραγγελίες/αποθήκες) και υποστηρικτικού προσωπικού
(όπως καθαριότητα, φύλαξη, εστίαση, ιµατισµός, συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και πληροφοριακών συστηµάτων), µε
τη σύναψη συµβάσεων προµήθειας των σχετικών υπηρεσιών.
2. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από τη θέση
σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 παραϊατρικού προσωπικού στον εργαστηριακό τοµέα, οι διοικήσεις των δοµών της παρ. 1 δύνανται, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να αναθέτουν άµεσα τις σχετικές υπηρεσίες σε συµβεβληµένα µε τον Εθνικό
Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εργαστήρια, κατά παρέκκλιση των κείµενων εθνικών διατάξεων
περί δηµοσίων συµβάσεων.
3. Για την κάλυψη κενών που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, οι διοικήσεις των
Υγειονοµικών Περιφερειών δύνανται, κατά παρέκκλιση
των κείµενων εθνικών διατάξεων περί δηµοσίων συµβάσεων, να συνάπτουν συµβάσεις µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατόχους αδειοδοτηµένων ασθενοφόρων του ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να εξυπηρετούν δευτερογενείς
διακοµιδές (όπως εξιτήρια και επανεξετάσεις) των δοµών
υγείας αρµοδιότητάς τους.
4. Η σύναψη σύµβασης προµήθειας υπηρεσιών κατ’ εφαρµογή των παρ. 1 έως 3 γίνεται µε απευθείας ανάθεση
µετά από την ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του φορέα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
τριών (3) ηµερών. Η σύµβαση συνάπτεται µε κριτήριο τη
χαµηλότερη προσφορά.
5. Η διάρκεια των συµβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος είναι τρίµηνη, µε δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) µήνες, και το κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του εκάστοτε φορέα µε έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας.
6. Το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο εκτέλεσης των συµβάσεων που συνάπτονται κατ’ εφαρµογή των
παρ. 1 έως 3 προσκοµίζει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021.
Άρθρο 52
Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω
της συνεχιζόµενης πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19
1. Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του
ν. 4737/2020 (Α΄ 204), ως προς την πρόσληψη επικουρικού
ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου τέταρτου της από
13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
ως προς τη δυνατότητα απασχόλησης ιδιωτών ιατρών σε
δηµόσια νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.
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3. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού τέταρτου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 75), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
ως προς τα ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων του Εθνικού
Κέντρου Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), παρατείνεται από τη λήξη
της έως την 31η.12.2021.
4. Η ισχύς των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου δεύτερου της
από 25.2.2020 Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου (Α΄ 42),
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
ως προς την ένταξη στο δυναµικό της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, των νοσοκοµείων και κάθε οργανικής µονάδας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και την αποζηµίωση εθελοντικού ή αναγκαστικά διατιθέµενου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τοµέα για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιας υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
5. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4753/2020
(Α΄ 227), ως προς την απασχόληση συνταξιούχων ιατρών
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για την αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.
6. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020
(Α΄ 214) ως προς τη διάθεση επιµέρους χώρων ιδιωτικών
θεραπευτηρίων, δοµών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δηµόσιο, παρατείνεται από την
ηµεροµηνία λήξης της έως και την 31η.12.2021.
Άρθρο 53
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάµων, κλινών νοσηλείας,
κλινών αυξηµένης φροντίδας και εντατικής
θεραπείας στο Δηµόσιο
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την 31η.10.2021 δύναται να παραχωρούνται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής
Άµυνας και Υγείας, άνευ αντιτίµου, στο Δηµόσιο για κάλυψη αναγκών δηµόσιας υγείας οι εγκαταστάσεις, θάλαµοι,
κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξηµένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκοµείων και του
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δηµόσιας υγείας που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19, εφόσον αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε διαφορετικό τρόπο. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριµένες ανάγκες δηµόσιας υγείας, οι δεσµευόµενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσµευσης των αναγκαστικά διατιθέµενων προς χρήση για τη δηµόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 54
Αύξηση καταβαλλόµενης επιχορήγησης για τη λήψη
υποστηρικτικών µέτρων των εµβολιασθέντων ατόµων Αντικατάσταση της παρ. 7 του άρθρου 34
του ν. 4816/2021
Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), περί
του ποσού που καταβάλλει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης µέσω επιχορήγησης προς την Κοινωνία της Πλη-

ροφορίας (ΚτΠ) Μ.Α.Ε., τροποποιείται ως προς το ανώτατο
ύψος της καταβαλλόµενης στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορήγησης
και η παρ. 7 του άρθρου 34 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την
εφαρµογή του παρόντος, καταβάλλεται ποσό ύψους µέχρι
εβδοµήντα εκατοµµυρίων ευρώ (70.000.000 €) από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης µέσω επιχορήγησης
προς την ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από
τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023- 711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονοµικών.»
Άρθρο 55
Παράταση χρονικού διαστήµατος εκµίσθωσης
µε οδηγό Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων µέσω προκράτησης
Αποκλειστικά για το έτος 2021, η ισχύς του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), σύµφωνα µε την οποία, ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των
νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης ολικής εκµίσθωσης µε οδηγό µέσω προκρατήσεως,
ορίζεται σε µισή ώρα, παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 31η.10.2021.
Άρθρο 56
Παράταση προθεσµιών διεξαγωγής γενικών
συνελεύσεων νοµικών προσώπων για το έτος 2021
Για το έτος 2021 η προθεσµία διεξαγωγής της γενικής
συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και του
άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) παρατείνεται για πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες. Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των µετόχων ή εταίρων και εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. παρατείνονται αναλόγως.
Άρθρο 57
Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος διατάξεων
του ν. 4782/2021 - Τροποποίηση του άρθρου 142
του ν. 4782/2021
Στο άρθρο 142 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), περί έναρξης ισχύος των διατάξεων σχετικά µε τα θέµατα δηµοσίων
συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και έργων, α) από την
περ. β΄ της παρ. 1 διαγράφονται οι αριθµοί των άρθρων
«55» και «134», β) η περ. γ΄ της παρ. 1 καταργείται, γ)
προστίθεται περ. ε΄ στην παρ. 1 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 142
Έναρξη ισχύος Μέρους Α΄
1. Η ισχύς των διατάξεων:
α) του άρθρου 4, κατά το µέρος που τροποποιεί την παρ.
1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016,
β) των άρθρων 10, 20 παρ. 4, 34 κατά το µέρος που τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, 57, 58,
59, 60, 63, 64, 66 έως 79, 82 έως 86, 89 έως 93, 95 έως 98,
100, 131 και 138,
γ) [Καταργείται].
δ) του άρθρου 109, κατά το µέρος που τροποποιεί την
παρ. 7 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016, αρχίζει από την
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1η.9.2021.
ε) των άρθρων 55, 108 κατά το µέρος που τροποποιεί
την περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
και 134 αρχίζει από την 1η.3.2022.
2. Η ισχύς των άρθρων 3, 6 κατά το µέρος που τροποποιεί τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 42, 49, 62, 65, 80, 81, 87, 88, 94, 99, 101, 108, εκτός της περ. α΄ της παρ. 11, 121 και 127 αρχίζει από τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει
από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.»
Άρθρο 58
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση
του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος των παρ. 1
και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
(Α’ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
παρατείνεται έως την 31η.12.2021.
Άρθρο 59
Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής
Τροποποίηση της περ. Α΄ - Προσθήκη τίτλου και υποπαρ. 1.1.1. στην παρ. 1.1. της περ. Β΄ του άρθρου 1
του ν. 4791/2021
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51) τροποποιούνται
οι υποπερ.: β), θ), λα), λστ), µα), µδ), µε), νγ), ξβ) και οη)
της περ. Α, ως προς τους επιµέρους ορισµούς, και διαµορφώνονται ως εξής:
«β) Αθλητής: Οποιοδήποτε πρόσωπο αγωνίζεται στον αθλητισµό σε διεθνές επίπεδο, όπως καθορίζεται από την εκάστοτε διεθνή οµοσπονδία ή σε εθνικό επίπεδο, όπως καθορίζεται από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ. Οργανισµός αντιντόπινγκ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρµόσει κανόνες αντιντόπινγκ σε αθλητή, ο οποίος δεν είναι
ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου αθλητής,
και µε αυτόν τον τρόπο να τον εντάξει στον ορισµό του
«αθλητή». Όσον αφορά σε αθλητές που δεν είναι ούτε διεθνούς επιπέδου ούτε εθνικού επιπέδου, ο οργανισµός αντιντόπινγκ µπορεί να επιλέξει: να διεξάγει περιορισµένους ελέγχους ή να µην διεξάγει καθόλου ελέγχους, να αναλύει δείγµατα για λιγότερες ουσίες από αυτές που περιέχονται στον πλήρη κατάλογο απαγορευµένων ουσιών,
να απαιτεί περιορισµένες ή να µην απαιτεί καθόλου πληροφορίες εντοπισµού ή να µην απαιτεί εκ των προτέρων αίτηση για κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς
(Ε.Χ.Θ.Σ.). Εντούτοις, εάν µία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ των άρθρων 2.1, 2.3 ή 2.5 διαπραχθεί από οποιονδήποτε αθλητή επί του οποίου ένας οργανισµός αντιντόπινγκ
έχει επιλέξει να ασκήσει την αρµοδιότητά του να ελέγχει
και ο οποίος αγωνίζεται σε επίπεδο χαµηλότερο του διεθνούς ή του εθνικού, τότε εφαρµόζονται οι συνέπειες που
καθορίζονται στον Κώδικα. Για τους σκοπούς των άρθρων
2.8. και 2.9., καθώς και για τους σκοπούς της εκπαίδευσης
και της ενηµέρωσης σχετικά µε την καταπολέµηση του
ντόπινγκ, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συµµετέχει
στον αθλητισµό υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε υπογρά-

φοντος µέρους, κράτους, ή άλλου αθλητικού οργανισµού
που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι αθλητής.
θ) Αντικειµενική ευθύνη: Ο κανόνας ο οποίος προβλέπει
ότι, σύµφωνα µε τα άρθρα 2.1. και 2.2., δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί από τον οργανισµό αντιντόπινγκ πρόθεση, υπαιτιότητα, αµέλεια ή συνειδητή χρήση εκ µέρους
του αθλητή, προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση
κανόνα αντιντόπινγκ.
λα) Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρµοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και εφαρµογή κανόνων
αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής δειγµάτων, τη
διαχείριση των αποτελεσµάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή της διαχείρισης αποτελεσµάτων σε εθνικό επίπεδο.
Εάν η αρµόδια δηµόσια αρχή (ή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές), δεν έχουν ορίσει τον φορέα, οι ως άνω αρµοδιότητες
ασκούνται από την Εθνική Ολυµπιακή Επιτροπή ή από φορέα που η τελευταία ορίζει. Στην Ελλάδα, Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ είναι το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Καταπολέµησης του Ντόπινγκ
(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)».
λστ) Έλεγχος ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραµµατισµό της κατανοµής των ελέγχων µέχρι την τελεσιδικία της απόφασης και την επιβολή
των συνεπειών, περιλαµβανοµένων όλων των ενδιαµέσων
σταδίων και διαδικασιών, των ελέγχων, ερευνών, πληροφοριών εντοπισµού, εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης,
συλλογής και χειρισµού δειγµάτων, εργαστηριακής ανάλυσης, διαχείρισης αποτελεσµάτων και ερευνών ή διαδικασιών σχετικών µε παραβάσεις του άρθρου 10.14. (καθεστώς κατά τη διάρκεια αποκλεισµού ή προσωρινής αναστολής).
µα) Θεσµική ανεξαρτησία: Επιτροπές ακροάσεων εφέσεων είναι θεσµικώς πλήρως ανεξάρτητες από τον οργανισµό αντιντόπινγκ µε ευθύνη για τη διαχείριση αποτελεσµάτων και δεν συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο ούτε
υπόκεινται στον οργανισµό αντιντόπινγκ µε ευθύνη για τη
διαχείριση αποτελεσµάτων.
µδ) Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψίστης προτεραιότητας αθλητών ο οποίος καταρτίζεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις διεθνείς οµοσπονδίες
και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισµούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (αθλητές) αποτελούν αντικείµενο εστιασµένων εντός και εκτός αγώνα ελέγχων, ως µέρος
του προγράµµατος κατανοµής ελέγχων των συγκεκριµένων διεθνών οµοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισµών Αντιντόπινγκ και οι οποίοι ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισµού τους, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5.5. του Κώδικα και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. Στην Ελλάδα, ο Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. καταρτίζεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.5. των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.
µε) Κατάλογος Ελεγχόµενων Αθλητών Επιπέδου II: H
βαθµίδα κάτω από τον Κατάλογο Ελεγχόµενων Αθλητών
που περιλαµβάνει αθλητές από τους οποίους απαιτούνται
κάποιες πληροφορίες εντοπισµού τους, προκειµένου οι αθλητές να εντοπίζονται προς έλεγχο εκτός αγώνα.
νγ) Μη συνδροµή υπαιτιότητας ή αµέλειας: Η απόδειξη
από έναν αθλητή ή άλλο πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε
ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν µπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόµη και µε την επίδειξη της µέγι-
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στης επιµέλειας, ότι δεν χρησιµοποίησε ή δεν του/της χορηγήθηκε απαγορευµένη ουσία ή απαγορευµένη µέθοδος
ή ότι παρέβη µε οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Με την εξαίρεση προστατευόµενου προσώπου ή
αθλουµένου για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1.,
ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο µε τον οποίο
η απαγορευµένη ουσία εισήχθη στον οργανισµό του.
ξβ) Ουσιώδης συνδροµή: Για τους σκοπούς του άρθρου
10.7.1., ένα πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη συνδροµή οφείλει:
(1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραµµένη έγγραφη δήλωση ή καταγεγραµµένη συνέντευξη, όλες τις
πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση µε παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ ή άλλη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 10.7.1.1. και
(2) να συνεργαστεί πλήρως κατά τη διερεύνηση και την
εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται µε τις εν
λόγω πληροφορίες, περιλαµβανοµένης, για παράδειγµα,
της κατάθεσης µαρτυρίας σε ακροαµατική διαδικασία, εφόσον ζητηθεί από έναν οργανισµό αντιντόπινγκ ή µία επιτροπή ακροαµατικής διαδικασίας. Οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σηµαντικό τµήµα οποιασδήποτε υπόθεσης ή διαδικασίας που
έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση ή διαδικασία,
να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα µπορούσε
να στηριχθεί υπόθεση.
οη) Υπαιτιότητα: Οποιαδήποτε παράβαση καθήκοντος ή
έλλειψη της επιµέλειας που πρέπει να επιδειχθεί σε συγκεκριµένη κατάσταση. Στους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθµού υπαιτιότητας
ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά, η εµπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, το εάν ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο αποτελούν προστατευόµενα πρόσωπα, οι ειδικές συνθήκες, όπως η ενδεχόµενη
αναπηρία που υπέστη και ο βαθµός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιµέλειας και της έρευνας που επιδείχθηκε από
τον αθλητή σε σχέση µε αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει
αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του
βαθµού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι
συνθήκες οι οποίες λαµβάνονται υπόψη πρέπει να είναι
συγκεκριµένες και σχετικές ως προς την εξήγηση της παρέκκλισης του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναµενόµενο πρότυπο συµπεριφοράς. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει
µεγάλα χρηµατικά ποσά κατά τη διάρκεια µίας περιόδου αποκλεισµού ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναποµείναντα χρόνο στην καριέρα του ή στο πρόγραµµα του αθλητικού ηµερολογίου, δεν αποτελούν σχετικούς παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για τη µείωση της περιόδου
αποκλεισµού βάσει των άρθρων 10.6.1. ή 10.6.2.»
2. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, µετά το κεφαλαίο
γράµµα «Β.» προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πεδίο εφαρµογής των κανόνων αντιντόπινγκ - Εθνικό Πρόγραµµα Αντιντόπινγκ».
3. Στο άρθρο 1 του ν. 4791/2021, στην παρ. 1.1. της περ.
Β προστίθεται υποπαρ. 1.1.1, ως εξής:
«1.1.1. Το Εθνικό Πρόγραµµα Αντιντόπινγκ: Ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
ιδρύθηκε µε το άρθρο 128ΣΤ του ν. 2725/1999 µε σκοπό να
λειτουργήσει ως ο εθνικός οργανισµός αντιντόπινγκ για
την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. έχει την απαραίτητη δικαιοδοσία και αρµοδιότητα, ώστε να είναι ανεξάρτη-

τος, ως προς τις επιχειρησιακές του αποφάσεις και δραστηριότητες, από τον αθλητισµό και την κυβέρνηση. Αυτό
περιλαµβάνει, ενδεικτικά, την απαγόρευση οποιασδήποτε
συµµετοχής στις επιχειρησιακές αποφάσεις ή δραστηριότητές του από οποιοδήποτε πρόσωπο που συµµετέχει ταυτόχρονα στη διαχείριση ή τη λειτουργία οποιασδήποτε διεθνούς οµοσπονδίας, εθνικής οµοσπονδίας, οργανισµού
µεγάλων διοργανώσεων, εθνικής ολυµπιακής επιτροπής,
εθνικής παραολυµπιακής επιτροπής, ή κυβερνητικής υπηρεσίας µε αρµοδιότητα στον αθλητισµό ή το αντιντόπινγκ.»
Άρθρο 60
Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4791/2021
περί παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ
Στο άρθρο 2 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) περί παραβάσεων
κανόνων αντιντόπινγκ, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Προστίθενται εδάφια πρώτο και δεύτερο ως εξής:
«Ο σκοπός του άρθρου 2 είναι να προσδιορίσει τις περιστάσεις και τη συµπεριφορά που συνιστούν παραβάσεις
των κανόνων αντιντόπινγκ. Οι ακροαµατικές διαδικασίες
σε περιπτώσεις ντόπινγκ διεξάγονται βάσει του ισχυρισµού ότι ένας ή περισσότεροι από τους συγκεκριµένους
κανόνες έχουν παραβιαστεί.»
2. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.1., ως προς την απόδειξη
παρουσίας απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγµα αθλητή, και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να
διασφαλίζει ότι καµία απαγορευµένη ουσία δεν εισέρχεται
στον οργανισµό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευµένη ουσία ή µεταβολίτες ή δείκτες
βρεθούν στα προσωπικά τους δείγµατα. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αµέλεια ή γνώση της χρήσης εκ µέρους του αθλητή, προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ
σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.»
3. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.2., ως προς τις επαρκείς
αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1., και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 2.1. υπάρχουν εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγµα Α του αθλητή, εφόσον ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγµατος Β και το δείγµα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγµα Β
του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγµατος αυτού
επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευµένης ουσίας ή
µεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγµα Α του αθλητή ή όταν το δείγµα Α ή Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο
(2) µέρη (υπο-δείγµατα) και η ανάλυση του υπο-δείγµατος
επιβεβαίωσης του δείγµατος επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευµένης ουσίας ή µεταβολιτών ή δεικτών που έχουν
βρεθεί στο πρώτο υπο-δείγµα του διαχωρισµένου δείγµατος ή ο αθλητής παραιτείται από την ανάλυση του υποδείγµατος επιβεβαίωσης του διαχωρισµένου δείγµατος.»
4. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.1.3, ως προς την παρουσία
οποιασδήποτε αναφερόµενης ποσότητας απαγορευµένης
ουσίας ή των µεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγµα αθλητή, και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.1.3. Εξαιρουµένων των ουσιών για τις οποίες έχει κα-
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θοριστεί συγκεκριµένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευµένων ή σε τεχνικό έγγραφο, η παρουσία οποιασδήποτε αναφερόµενης ποσότητας απαγορευµένης ουσίας ή
των µεταβολιτών ή των δεικτών της σε δείγµα αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.»
5. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.2.1. ως προς την προσωπική υποχρέωση του αθλητή να διασφαλίζει ότι καµία απαγορευµένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισµό του και
ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευµένης µεθόδου,
και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του αθλητή να
διασφαλίζει ότι καµία απαγορευµένη ουσία δεν εισέρχεται
στον οργανισµό του και ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευµένης µεθόδου. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο
να αποδεικνύεται πρόθεση, υπαιτιότητα, αµέλεια ή γνώση
της χρήσης εκ µέρους του αθλητή, προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου.»
6. Τροποποιείται η παρ. 2.8., ως προς την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και διαµορφώνεται ως εξής:
«2.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης
από αθλητή ή άλλο πρόσωπο προς αθλητή οποιασδήποτε
απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευµένης εκτός αγώνα ουσίας
ή απαγορευµένης εκτός αγώνα µεθόδου.»
7. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.1,, ως προς την απαγόρευση σύµπραξη αθλητή ή άλλου προσώπου µε οπουδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, και διαµορφώνεται ως εξής:
««2.10.1. Απαγορεύεται η σύµπραξη αθλητή ή άλλου
προσώπου, υποκείµενου στη δικαιοδοσία οργανισµού αντιντόπινγκ υπό την επαγγελµατική ή αθλητική του ιδιότητα,
µε οποιοδήποτε πρόσωπο υποστήριξης αθλητή, το οποίο:».
8. Τροποποιείται η περ. 2.10.1.1. και διαµορφώνεται ως
εξής:
«2.10.1.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισµού αντιντόπινγκ, εκτίει περίοδο αποκλεισµού ή».
9. Τροποποιείται η περ. 2.10.1.2. και διαµορφώνεται ως
εξής:
«2.10.1.2. Εάν δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία οργανισµού αντιντόπινγκ και ο αποκλεισµός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε
τον Κώδικα, αλλά έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική,
πειθαρχική ή επαγγελµατική διαδικασία, λόγω συµπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριµένο πρόσωπο θα ήταν εφαρµοστέοι κανόνες εναρµόνισης µε τον Κώδικα. Η κατάσταση
αποκλεισµού του συγκεκριµένου προσώπου ισχύει για έξι
(6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελµατικής ή
πειθαρχικής απόφασης ή για όσο χρόνο διαρκεί η ποινική,
η πειθαρχική ή η επαγγελµατική κύρωση που του επιβλήθηκε, αν η τελευταία είναι µεγαλύτερη ή».
10. Τροποποιείται η υποπαρ. 2.10.2., ως προς τη στοιχειοθέτηση παράβασης του άρθρου 2.10., και διαµορφώνεται
ως εξής:
«2.10.2. Προκειµένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση του
άρθρου 2.10., ο οργανισµός αντιντόπινγκ πρέπει να θεµελιώσει ότι ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο γνώριζε το καθεστώς αποκλεισµού του προσώπου υποστήριξης αθλητή.
O αθλητής ή το άλλο πρόσωπο φέρει το βάρος να απο-

δείξει ότι οποιαδήποτε σύµπραξη µε µέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα
2.10.1.1. ή 2.10.1.2. δεν τελείται υπό επαγγελµατική ή αθλητική ιδιότητα ή/και ότι τέτοια σύµπραξη δεν θα µπορούσε ευλόγως να έχει αποφευχθεί.
Οργανισµοί αντιντόπινγκ που γνωρίζουν το µέλος του
προσωπικού υποστήριξης του αθλητή που πληροί τα κριτήρια τα οποία περιγράφονται στα άρθρα 2.10.1.1., 2.10.1.2.
ή 2.10.1.3. πρέπει να υποβάλουν αυτές τις πληροφορίες
στον WADA.»
Άρθρο 61
Κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4791/2021
Στο άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1. Τροποποιείται η περ. 4.4.2.4., ως προς τη διαδικασία
αίτησης εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς,
και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.2.4. Κάθε απόφαση της επιτροπής περί Ε.Χ.Θ.Σ. είναι η οριστική απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ και δύναται να προσβληθεί µε έφεση, σύµφωνα µε
το άρθρο 4.4.6.. Η απόφαση γνωστοποιείται εγγράφως
στον αθλητή, στον WADA και άλλους οργανισµούς αντιντόπινγκ, σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ..
Η απόφαση αναρτάται άµεσα στο σύστηµα ADAMS.»
2. Τροποποιείται η υποπαρ. 4.4.3., ως προς τις αναδροµικές αιτήσεις εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.3. Αναδροµικές αιτήσεις Ε.Χ.Θ.Σ.
Εάν οργανισµός αντιντόπινγκ επιλέξει να ελέγξει αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή διεθνούς ή εθνικού επιπέδου και ο αθλητής αυτός χρησιµοποιεί απαγορευµένη ουσία ή απαγορευµένη µέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς, ο οργανισµός αντιντόπινγκ οφείλει να επιτρέψει στον αθλητή να υποβάλει αίτηση για αναδροµική
κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς.»
3. Τροποποιείται η περ. 4.4.4.1., ως προς τη διαδικασία
αίτησης αναγνώρισης της εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς στη διεθνή οµοσπονδία ή τον οργανισµό
µεγάλων διοργανώσεων, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί µία
Ε.Χ.Θ.Σ. από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ για την
εν λόγω ουσία ή µέθοδο, µπορεί να υποβάλει αίτηση στη
διεθνή οµοσπονδία ή τον οργανισµό µεγάλων διοργανώσεων µε αίτηµα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, εκτός εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. αναγνωρίζεται αυτόµατα από τη διεθνή οµοσπονδία ή τον οργανισµό µεγάλων διοργανώσεων.
Εάν η Ε.Χ.Θ.Σ. είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια που τίθενται
από το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., τότε η διεθνής οµοσπονδία ή ο οργανισµός µεγάλων διοργανώσεων υποχρεούνται να την αναγνωρίσουν. Εάν η διεθνής οµοσπονδία ή
ο οργανισµός µεγάλων διοργανώσεων θεωρήσουν ότι η
Ε.Χ.Θ.Σ., που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά και ως αποτέλεσµα απορρίψουν την αναγνώρισή της, θα πρέπει οι ίδιοι να
ενηµερώσουν άµεσα τον εν λόγω αθλητή, καθώς και τον
Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ, εκθέτοντας τους λόγους
απόρριψης.
Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής και ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ µπορούν, µέσα σε είκοσι µία (21) ηµέ-
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ρες από τη στιγµή που ενηµερωθούν για την απόρριψη της
εξαίρεσης, να θέσουν το ζήτηµα στον WADΑ για επανεξέταση, σύµφωνα µε το άρθρο 4.4.6..
Εάν το ζήτηµα παραπεµφθεί στον WADA προς επανεξέταση, σύµφωνα µε το άρθρο 4.4.6., η Ε.Χ.Θ.Σ. που χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ παραµένει
έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου, καθώς και
για έλεγχο εκτός αγώνα (αλλά δεν ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου), για όσο διάστηµα εκκρεµεί η απόφαση
του WADA.
Εάν το ζήτηµα δεν παραπεµφθεί στον WADA προς επανεξέταση εντός της προθεσµίας των είκοσι µίας (21) ηµερών, ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ καθορίζει εάν η
Ε.Χ.Θ.Σ. που χορήγησε, παραµένει έγκυρη για έλεγχο σε
αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, µε την προϋπόθεση ότι ο αθλητής παύει να είναι αθλητής διεθνούς επιπέδου και δεν συµµετέχει σε αγώνα διεθνούς επιπέδου. Για
όσο διάστηµα εκκρεµεί η απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ, η Ε.Χ.Θ.Σ. παραµένει έγκυρη για έλεγχο σε αγώνα εθνικού επιπέδου και εκτός αγώνα, αλλά δεν
ισχύει για αγώνα διεθνούς επιπέδου.»
4. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.2., ως προς την επανεξέταση από τον WADA των αποφάσεων µε την οποία δεν αναγνωρίζεται µία Ε.Χ.Θ.Σ., και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.6.2. Ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση διεθνούς οµοσπονδίας, µε την οποία δεν αναγνωρίζεται µία Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία χορηγήθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ και έχει παραπεµφθεί στον WADA από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ. Επιπλέον, ο WADA υποχρεούται να επανεξετάζει απόφαση
διεθνούς οµοσπονδίας µε την οποία χορηγήθηκε µία
Ε.Χ.Θ.Σ., η οποία παραπέµπεται στον WADA από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ. Ο WADA δύναται να επανεξετάζει οποιαδήποτε άλλη απόφαση σχετικά µε µία Ε.Χ.Θ.Σ.
οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήµατος των εµπλεκοµένων είτε µε δική του πρωτοβουλία. Εάν η απόφαση
για την Ε.Χ.Θ.Σ. που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια
που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ., ο
WADA δεν παρεµβαίνει περαιτέρω. Αν η απόφαση για την
Ε.Χ.Θ.Σ. δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA θα την ανατρέψει.»
5. Τροποποιείται η περ. 4.4.6.3., ως προς τη δυνατότητα
προσβολής από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS απόφασης για εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.6.3. Η απόφαση για τις Ε.Χ.Θ.Σ., που εκδίδεται είτε
από διεθνή οµοσπονδία, είτε από τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ, ο οποίος κατόπιν συµφωνίας εξετάζει αίτηση
εξαίρεσης για λογαριασµό µιας διεθνούς οµοσπονδίας, η
οποία δεν έχει επανεξεταστεί από το WADA ή έχει επανεξεταστεί, αλλά δεν έχει ανατραπεί κατόπιν επανεξέτασης,
δύναται να προσβληθεί από τον αθλητή ή τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ αποκλειστικά ενώπιον του CAS.»
6. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.4., ως προς την προσβολή
απόφασης του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για Ε.Χ.Θ.Σ., προσβάλλεται από τον αθλητή, από
τον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ και από την αρµόδια
διεθνή οµοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS.»

7. Τροποποιείται η παρ. 4.4.6.5., ως προς τη µη έκδοση
απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, επί νοµίµως υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση/αναγνώριση εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, και διαµορφώνεται ως εξής:
«4.4.6.5. Η µη έκδοση απόφασης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, επί νοµίµως υποβληθείσας αίτησης για
χορήγηση/αναγνώριση µίας Ε.Χ.Θ.Σ., ή για επανεξέταση
απόφασης περί Ε.Χ.Θ.Σ., θεωρείται απόρριψη της αίτησης
ενεργοποιώντας, κατά συνέπεια, τα εφαρµοστέα δικαιώµατα επανεξέτασης/έφεσης.»
Άρθρο 62
Διαχείριση αποτελεσµάτων - Εφέσεις Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4791/2021
Στο άρθρο 13 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Τροποποιείται η παρ. 13.1., ως προς τις αποφάσεις
που λαµβάνονται βάσει του Κώδικα ή των κανόνων αντιντόπινγκ που υπόκεινται σε έφεση, και διαµορφώνεται ως
εξής:
«13.1. Αποφάσεις υποκείµενες σε έφεση
Οι αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει του Κώδικα ή των
παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ υπόκεινται σε έφεση, όπως προβλέπεται στα άρθρα 13.2. έως 13.7. ή όπως άλλως
προβλέπεται στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, στον
Κώδικα ή τα διεθνή πρότυπα. Η προθεσµία της έφεσης και
η άσκηση αυτής δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσµα, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το δευτεροβάθµιο δικαιοδοτικό
όργανο.»
2. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.1.3., ως προς τη µη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων µέσων εκ µέρους του
WADA, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.1.3. Μη εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων µέσων
εκ µέρους του WADA.
Όταν ο WADA έχει δικαίωµα έφεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 13 του Κώδικα και κανένα άλλο µέρος δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης στο πλαίσιο
της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ, ο
WADA µπορεί να προσφύγει απευθείας στο CAS χωρίς να
χρειάζεται να εξαντλήσει άλλα ένδικα µέσα στο πλαίσιο
της διαδικασίας του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ.»
3. Τροποποιείται η παρ. 13.2., ως προς τις εφέσεις κατά
αποφάσεων σχετικά µε παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές (προσωρινούς αποκλεισµούς), αναγνώριση αποφάσεων και δικαιοδοσία, και
διαµορφώνεται ως εξής:
«13.2. Εφέσεις κατά αποφάσεων σχετικά µε παραβάσεις
κανόνων αντιντόπινγκ, συνέπειες, προσωρινές αναστολές
(προσωρινούς αποκλεισµούς), εφαρµογή αποφάσεων και
δικαιοδοσία.
Η απόφαση ότι έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση επιβολής ή µη ποινών ή η απόφαση
ότι δεν σηµειώθηκε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, η απόφαση ότι δεν είναι δυνατόν να κινηθεί νοµική διαδικασία
κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ για διαδικαστικούς λόγους (π.χ. λόγω συνταγογράφησης), η απόφαση
του WADA να µην παρέχει εξαίρεση στην απαίτηση γνωστοποίησης προ έξι (6) µηνών από έναν αποσυρθέντα αθλητή, προκειµένου αυτός να επιστρέψει στην αγωνιστική
δράση, σύµφωνα µε το άρθρο 5.6.1., η απόφαση από τον
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WADA περί ανάθεσης διαχείρισης αποτελεσµάτων δυνάµει του άρθρου 7.1. του Κώδικα, η απόφαση του Εθνικού
Οργανισµού Αντιντόπινγκ να µην χαρακτηρίσει ένα αντικανονικό αναλυτικό εύρηµα ή ένα άτυπο εύρηµα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή η απόφαση να µην κινηθεί νοµική διαδικασία κατά της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ
µετά από έρευνα, σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Αποτελεσµάτων, η απόφαση επιβολής ή άρσης
προσωρινής αναστολής (προσωρινού αποκλεισµού) ως αποτέλεσµα προδικαστικής ακρόασης, η αδυναµία συµµόρφωσης του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ µε το άρθρο
7.4., η απόφαση ότι ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ
στερείται εξουσίας να αποφαίνεται σχετικά µε φερόµενη
παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ ή τις συνέπειές της, η απόφαση αναστολής ή µη συνεπειών ή η απόφαση επαναφοράς ή µη συνεπειών, σύµφωνα µε το άρθρο 10.7.1., η αποτυχία συµµόρφωσης µε τα άρθρα 7.1.4. και 7.1.5., η αποτυχία συµµόρφωσης µε το άρθρο 10.8.1., η απόφαση
δυνάµει του άρθρου 10.14.3., η απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ να µην εφαρµόσει απόφαση άλλου
οργανισµού αντιντόπινγκ σύµφωνα µε το άρθρο 15 και η απόφαση δυνάµει του άρθρου 27.3. του Κώδικα είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείµενο έφεσης αποκλειστικά
σύµφωνα µε το άρθρο 13.2..»
4. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.2.2., ως προς τις εφέσεις
σχετικά µε άλλους αθλητές ή άλλα πρόσωπα, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.2.2. Εφέσεις σχετικά µε άλλους αθλητές ή άλλα
πρόσωπα.
Σε περιπτώσεις που δεν µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο
13.2.1., η απόφαση προσβάλλεται µε έφεση ενώπιον του
Ανώτατου Συµβούλιου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών
(Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η διαδικασία έφεσης διεξάγεται σύµφωνα µε
το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Αποτελεσµάτων.»
5. Τροποποιείται η υποπερ. 13.2.2.1.1., ως προς τη θεσµική και λειτουργική ανεξαρτησία των µελών του Ανώτατου Συµβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.2.2.1.1. Τα διορισµένα µέλη του Α.Σ.Ε.Α.Δ. είναι λειτουργικά και θεσµικά ανεξάρτητα. Ιδίως, κανένα µέλος δεν
πρέπει να έχει κρίνει οποιαδήποτε εξαίρεση χρήσης για
θεραπευτικούς σκοπούς, απόφαση Διαχείρισης Αποτελεσµάτων, πρωτοβάθµια απόφαση, ή έφεση που να αφορά
στον αθλητή της επίδικης υπόθεσης. Κάθε µέλος οφείλει
να αποκαλύπτει στον πρόεδρο όλες τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την αµεροληψία µε σεβασµό προς
όλα τα µέρη.»
6. Τροποποιείται η υποπαρ. 13.6.1., ως προς τις εφέσεις
στο CAS, και διαµορφώνεται ως εξής:
«13.6.1. Εφέσεις στο CAS.
(α) Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη γνωστοποίηση
της απόφασης, το/α µέρος/η αυτό/ά έχει/ουν το δικαίωµα
να ζητήσουν αντίγραφο του πλήρους φακέλου της υπόθεσης που αφορά στην απόφαση του οργανισµού αντιντόπινγκ που είχε την αρµοδιότητα της διαχείρισης αποτελεσµάτων.
(β) Εάν ένα τέτοιο αίτηµα υποβληθεί εντός της περιόδου
των δεκαπέντε (15) ηµερών, το µέρος που υποβάλλει το
αίτηµα αυτό έχει προθεσµία είκοσι µίας (21) ηµερών από
την παραλαβή του φακέλου για να υποβάλει ένσταση στο
CAS.
Παρά τα ανωτέρω, η προθεσµία υποβολής έφεσης που

υποβάλλεται από τον WADA είναι η µεγαλύτερη χρονικά
από τις ακόλουθες:
(α) είκοσι µία (21) ηµέρες µετά την τελευταία ηµέρα κατά την οποία οποιοδήποτε άλλο µέρος που έχει δικαίωµα
έφεσης θα µπορούσε να έχει εφεσιβάλει, ή
(β) είκοσι µία (21) ηµέρες µετά την παραλαβή από τον
WADA του πλήρους φακέλου σχετικά µε την απόφαση.
Η προθεσµία άσκησης έφεσης στο CAS είναι είκοσι µία
(21) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης του Α.Σ.Ε.Α.Δ.. Εκτός των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης έφεσης από µη διάδικο στη δίκη που οδήγησε στην
εκκαλουµένη, ο οποίος έχει δικαίωµα έφεσης, ισχύουν τα
ακόλουθα:
(α) Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση
της απόφασης, κάθε τρίτος που δεν συµµετείχε στη δίκη,
αλλά έχει δικαίωµα να ασκήσει έφεση, έχει το δικαίωµα να
ζητήσει αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης που αφορά
στην απόφαση του Οργανισµού Αντιντόπινγκ που είχε την
αρµοδιότητα της Διαχείρισης Αποτελεσµάτων.
(β) Εάν τέτοιο αίτηµα υποβληθεί εντός της περιόδου
των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης, το µέρος που υποβάλλει το αίτηµα αυτό έχει προθεσµία είκοσι µίας (21) ηµερών από την παραλαβή του φακέλου για να καταθέσει έφεση ενώπιον του CAS.
Εκτός των ανωτέρω, η προθεσµία άσκησης έφεσης από
τον WADA είναι:
α) είκοσι µία (21) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας άσκησης έφεσης που θα µπορούσε κάθε τρίτος, διάδικος ή
µη, να ασκήσει έφεση ή
β) είκοσι µία (21) ηµέρες από την παραλαβή συνολικά
του φακέλου της υπόθεσης από τον WADA.»
7. Διαγράφεται η παρ. 13.6.3, ως προς την προθεσµία άσκησης έφεσης από τον WADA.
Άρθρο 63
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις - Αντικατάσταση
του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Το άρθρο 22 του ν. 4791/2021 (Α΄ 51) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 22
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις
22.1. Όταν ο όρος «ηµέρες» χρησιµοποιείται σε αυτούς
τους κανόνες αντιντόπινγκ, σηµαίνει ηµερολογιακές ηµέρες εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
22.2. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ ερµηνεύονται
ως ανεξάρτητο και αυτόνοµο κείµενο και όχι µε αναφορά
σε υφιστάµενο νόµο ή καταστατικά.
22.3. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ έχουν υιοθετηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και
των Διεθνών Προτύπων και ερµηνεύονται κατά τρόπο συµβατό µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα και των Διεθνών Προτύπων. Ο Κώδικας και τα Διεθνή Πρότυπα θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ και υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης.
22.4. Η Εισαγωγή και το Προσάρτηµα 1 θεωρούνται αναπόσπαστα µέρη των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.
22.5. Τα επεξηγηµατικά σχόλια διαφόρων διατάξεων του
Κώδικα ενσωµατώνονται κατά παραποµπή στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ, αντιµετωπίζονται σαν να έ-
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χουν ενσωµατωθεί πλήρως στο παρόν και χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ.
22.6. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ τίθενται σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2021 (η «Ηµεροµηνία ισχύος»). Καταργούν οποιαδήποτε προηγούµενη έκδοση κανόνων αντιντόπινγκ.
22.7. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν ισχύουν αναδροµικά σε θέµατα που εκκρεµούν πριν από την έναρξη
ηµεροµηνίας ισχύος. Ωστόσο:
22.7.1. Για τις παραβάσεις που λαµβάνουν χώρα µετά
την ηµεροµηνία ισχύος και για τους σκοπούς καθορισµού
κυρώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 10, οι παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ που έλαβαν χώρα πριν από την ηµεροµηνία ισχύος λογίζονται ως «πρώτες παραβάσεις» ή ως
«δεύτερες παραβάσεις».
22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσµάτων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεµεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί προ της ηµεροµηνίας αυτής, διέπονται από τις διατάξεις ουσιαστικού
δικαίου του χρόνου της παράβασης, εκτός εάν το αρµόδιο
δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εφαρµόζεται αναδροµικά η
διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση οδηγεί στην ευµενέστερη µεταχείριση του πειθαρχικώς ελεγχόµενου.
Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύµφωνα µε το
άρθρο 10.9.4., λαµβάνονται υπόψη παραβάσεις ως «πολλαπλές», καθώς και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται
στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθµίσεις και ως τέτοιες εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος.
22.7.3. Οποιαδήποτε αποτυχία εντοπισµoύ του άρθρου
2.4 είτε πρόκειται για αποτυχία υποβολής είτε για άκαρπο
έλεγχο, όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση Αποτελεσµάτων, που έλαβε χώρα
πριν από την ηµεροµηνία ισχύος µεταφέρεται και προσµετράται, εωσότου λήξει, σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο
για τη Διαχείριση Αποτελεσµάτων και θεωρείται ότι λήγει
δώδεκα (12) µήνες αφότου πραγµατοποιήθηκε.
22.7.4. Στις υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί τελική απόφαση για τη διαπίστωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ πριν από την ηµεροµηνία ισχύος, αλλά ο αθλητής
ή το άλλο πρόσωπο εκτίει περίοδο αποκλεισµού κατά την
ηµεροµηνία ισχύος, ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο µπορεί
να αιτηθεί προς τον Eθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ ή άλλον Οργανισµό Αντιντόπινγκ που είχε την ευθύνη της Διαχείρισης Αποτελεσµάτων για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, προκειµένου να εξετάσει τη µείωση της περιόδου αποκλεισµού υπό το φως των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί πριν από
τη λήξη της περιόδου αποκλεισµού. Η απόφαση µπορεί να
προσβληθεί µε έφεση, σύµφωνα µε το άρθρο 13.2.. Οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ δεν έχουν εφαρµογή σε οποιαδήποτε υπόθεση, για την οποία έχει εκδοθεί τελική απόφαση διαπίστωσης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ και
η επιβληθείσα περίοδος αποκλεισµού έχει λήξει.
22.7.5. Για σκοπούς υπολογισµού της περιόδου αποκλεισµού για δεύτερη παράβαση σύµφωνα µε το άρθρο
10.9.1., όπου η κύρωση για την πρώτη παράβαση καθορίστηκε µε βάση κανόνες, που ίσχυαν πριν από την ηµεροµηνία ισχύος, εφαρµόζεται η περίοδος αποκλεισµού που

θα είχε επιβληθεί για την πρώτη παράβαση, εάν είχαν εφαρµοστεί οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ.
22.7.6. Μεταβολές στον κατάλογο απαγορευµένων και
στα τεχνικά έγγραφα που σχετίζονται µε ουσίες ή µεθόδους στον κατάλογο απαγορευµένων δεν τυγχάνουν αναδροµικής εφαρµογής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Κατ’ εξαίρεση, εάν µια απαγορευµένη ουσία ή µια απαγορευµένη µέθοδος έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο απαγορευµένων, Αθλητής ή άλλο πρόσωπο που εκτίει επί του
παρόντος περίοδο αποκλεισµού λόγω της πρώην απαγορευµένης ουσίας ή απαγορευµένης µεθόδου, µπορεί να αιτηθεί στον Εθνικό Οργανισµό Αντιντόπινγκ ή σε άλλο Οργανισµό Αντιντόπινγκ, που είχε την ευθύνη της Διαχείρισης Αποτελεσµάτων για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, να εξετάσει τη µείωση της περιόδου αποκλεισµού λόγω της αφαίρεσης της ουσίας ή της µεθόδου από τον κατάλογο απαγορευµένων.»
Άρθρο 64
Ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. - Προσθήκη
άρθρου 19Α στον ν. 4791/2021
Στον ν. 4791/2021 (Α΄ 51) µετά το άρθρο 19 προστίθεται
άρθρο 19Α ως εξής:
«Άρθρο 19Α
Πρόσθετοι ρόλοι και υποχρεώσεις του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.
19Α.1. Επιπλέον των ρόλων και των αρµοδιοτήτων, που
περιγράφονται στο άρθρο 20.5 του Κώδικα για τους Εθνικούς Οργανισµούς Αντιντόπινγκ, ο E.O.KA.N. υποβάλλει
αναφορά στον WADA σχετικά µε τη συµµόρφωσή του
στον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα, σύµφωνα µε το άρθρο 24.1.2. του Κώδικα.
19Α.2. Σύµφωνα µε το άρθρο 20.5.10. του Κώδικα για
τους Εθνικούς Οργανισµούς Αντιντόπινγκ, όλα τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., οι διευθυντές,
τα στελέχη και οι υπάλληλοι του E.O.KA.N. (και εκείνοι εκ
των διορισµένων εντεταλµένων τρίτων µερών), οι οποίοι
εµπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου ντόπινγκ, οφείλουν να υπογράψουν ένα έντυπο που τους παρέχεται από τον E.O.KA.N., δηλώνοντας τη δέσµευσή τους
στους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ ως Πρόσωπα σύµφωνα µε τον Κώδικα για άµεσο και εσκεµµένο παράπτωµα.
19Α.3. Σύµφωνα µε το άρθρο 20.5.11 του Κώδικα, κάθε
υπάλληλος του E.O.KA.N. που εµπλέκεται στον έλεγχο
ντόπινγκ (εκτός των εγκεκριµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης αντιντόπινγκ ή επανένταξης) οφείλει να υπογράψει δήλωση που παρέχεται από τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., µε την οποία βεβαιώνει ότι δεν έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή
(προσωρινό αποκλεισµό), δεν εκτίει περίοδο αποκλεισµού
και δεν έχει εµπλακεί, άµεσα ή εκ προθέσεως, εντός των
προηγούµενων έξι (6) ετών, σε συµπεριφορά, που θα αποτελούσε παράβαση κανόνων αντιντόπινγκ σύµφωνα µε
τον Κώδικα.»
Άρθρο 65
Ερµηνεία του Κώδικα – Προσθήκη άρθρου 22Α
στον ν. 4791/2021
Στον ν. 4791/2021 (Α΄ 51) µετά το άρθρο 22 προστίθεται
άρθρο 22Α ως εξής:
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«Άρθρο 22Α
Ερµηνεία του Κώδικα
22Α.1. Το επίσηµο κείµενο του Κώδικα τηρείται από τον
WADA και δηµοσιεύεται στα αγγλικά και γαλλικά. Σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ της αγγλικής και της γαλλικής
έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.
22Α.2. Τα επεξηγηµατικά σχόλια επί διαφόρων διατάξεων του Κώδικα χρησιµοποιούνται για την ερµηνεία του Κώδικα.
22Α.3. Ο Κώδικας ερµηνεύεται ως ανεξάρτητο και αυτόνοµο κείµενο και όχι µέσω αναφοράς στον υφιστάµενο νόµο ή καταστατικά των υπογραφόντων ή κυβερνήσεων.
22Α.4. Οι επικεφαλίδες που χρησιµοποιούνται για τα
διάφορα µέρη και άρθρα του Κώδικα παρέχονται µόνο για
διευκόλυνση και δεν θεωρούνται ουσιαστικό µέρος του
Κώδικα ή ότι επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο τη γλώσσα των διατάξεων στις οποίες αναφέρονται.
22Α.5. Όταν ο όρος «ηµέρες» χρησιµοποιείται στον Κώδικα ή σε ένα Διεθνές Πρότυπο, σηµαίνει ηµερολογιακές
ηµέρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
22Α.6. Ο Κώδικας δεν ισχύει αναδροµικά σε θέµατα που
εκκρεµούν πριν από την ηµεροµηνία που ο Κώδικας γίνεται
δεκτός από έναν υπογράφοντα και εφαρµόζεται στους κανονισµούς του. Ωστόσο, παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ προ Κώδικα συνεχίζουν να υπολογίζονται ως «πρώτες
παραβάσεις» ή «δεύτερες παραβάσεις» για σκοπούς καθορισµού κυρώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 10 για επακόλουθες παραβάσεις µετά Κώδικα.
22Α.7. Το εισαγωγικό κεφάλαιο του Κώδικα µε τίτλο: «Ο
σκοπός, το πεδίο εφαρµογής και η οργάνωση του παγκόσµιου προγράµµατος αντιντόπινγκ και ο Κώδικας» καθώς
και το «Προσάρτηµα, ορισµοί», θεωρούνται αναπόσπαστα
µέρη του Κώδικα.»
Άρθρο 66
Διόρθωση παροραµάτων και παραδροµών
στον ν. 4791/2021
1. Στην περ. (vi) του άρθρου 1.3.1. η λέξη «WADA» αντικαθίσταται µε τη λέξη «Κώδικας».
2. Στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3.1. οι λέξεις «ο Κώδικας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «οι παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ» και η λέξη «µετακυλύει» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «µετακυλύουν».
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5.5.7. µετά τις λέξεις
«στον WADA και σε» προστίθεται η λέξη «άλλους».
4. Στο άρθρο 5.7. µετά τις λέξεις «εθνικών διοργανώσεων» προστίθενται οι λέξεις «εξουσιοδοτούν και».
5. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.3. µετά τις λέξεις
«για ερευνητικούς σκοπούς αντιντόπινγκ» τίθεται κόµµα
«,», προστίθενται οι λέξεις «µολονότι κανένα δείγµα δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έρευνα,» και η λέξη «µε» αντικαθίσταται µε τη λέξη «χωρίς».
6. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.6. µετά τις λέξεις
«δεν έχει στοιχειοθετηθεί κατηγορία» προστίθενται οι λέξεις «βάσει δείγµατος».
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6.8. µετά τις λέξεις «Ο
WADA» τίθεται κόµµα «,» και προστίθενται οι λέξεις «µε αποκλειστική διακριτική ευχέρεια,».
8. Στο άρθρο 7.1.4. µετά τη λέξη «καθορίζονται» προστίθενται οι λέξεις «µε παραποµπή και».

9. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 7.1.5. µετά τις λέξεις «ο
Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ» διαγράφονται οι λέξεις «που έχει αρνηθεί την ανάληψη,» και το κόµµα «,».
10. Στην περ. (ii) του άρθρου 7.5. η λέξη «κυρώσεων» αντικαθίσταται µε τη λέξη «ακυρώσεων».
11. Στο άρθρο 9 διαγράφονται οι λέξεις «και προνοµίων»
και µετά τη λέξη «βαθµών» διαγράφεται το κόµµα «,» και
προστίθεται η λέξη «και».
12. Στο άρθρο 10 ο τίτλος «Κυρώσεις σε αθλητές ατοµικών αθληµάτων» αντικαθίσταται µε τον τίτλο «Κυρώσεις
σε Άτοµα».
13. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.1.1. διαγράφονται
οι λέξεις «και κάθε προνοµίου» και µετά τη λέξη «βαθµών»
διαγράφεται το κόµµα «,» και προστίθεται η λέξη «και».
14. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.2. µετά τις λέξεις
«που επιβάλλεται για» διαγράφονται οι λέξεις «την πρώτη».
15. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.2.3. µετά τις λέξεις «τεκµαίρεται µαχητά ότι» προστίθεται η λέξη «δεν».
16. Στο άρθρο 10.3.5. µετά τις λέξεις «µε δυνατότητα
µείωσης» προστίθενται οι λέξεις «κατ’ ελάχιστον».
17. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. µετά τις λέξεις «που παρέχεται» προστίθενται οι λέξεις «από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο».
18. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. µετά τους αριθµούς «10.9.3.2.» προστίθενται οι λέξεις «των παρόντων
κανόνων αντιντόπινγκ».
19. Στο έβδοµο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.1. µετά τις λέξεις «του επιτρέπει» προστίθενται, εντός παρενθέσεων, οι
λέξεις «(στον αθλητή ή στο άλλο πρόσωπο)».
20. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.7.1.2. µετά τις λέξεις «έχει διαπράξει» προστίθενται οι λέξεις «ή έχει κατηγορηθεί ότι έχει διαπράξει».
21. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 10.8.2.
µετά τη φράση «από τον αθλητή ή άλλο πρόσωπο» διαγράφονται το κόµµα «,» και οι λέξεις «οποιαδήποτε από
τις ηµεροµηνίες αυτές είναι προγενέστερη».
22. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.9.3.2. µετά τις λέξεις «εκτίεται διαδοχικά» προστίθενται µεταξύ κοµµάτων
οι λέξεις «, παρά ταυτόχρονα,».
23. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.9.3.3. µετά τις λέξεις «εκτίεται διαδοχικά» προστίθενται, µεταξύ κοµµάτων,
οι λέξεις «, παρά ταυτόχρονα,» και µετά τις λέξεις «προς
την» προστίθενται οι λέξεις «τυχόν υφιστάµενη».
24. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.13. µετά τις λέξεις «ξεκινά από την ηµεροµηνία» διαγράφονται οι λέξεις
«της δηµοσίευσης».
25. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.13.1. µετά τις λέξεις «ο Εθνικός Οργανισµός Αντιντόπινγκ» προστίθενται
οι λέξεις «ή η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή του Εθνικού Οργανισµού Αντιντόπινγκ».
26. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου του άρθρου 10.13.2.1.
µετά τις λέξεις «επιβάλλεται τελικά» προστίθενται οι λέξεις «µετά από έφεση».
27. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10.14.1. µετά τις λέξεις «που έχει τεθεί σε αποκλεισµό» προστίθενται οι λέξεις «ή υπόκειται σε προσωρινή αναστολή (προσωρινό αποκλεισµό)».
28. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 10.14.3. µετά τις λέξεις «Η νέα περίοδος αποκλεισµού» προστίθενται, µεταξύ
κοµµάτων, οι λέξεις «, συµπεριλαµβανοµένης µίας επίπληξης και όχι µίας περιόδου αποκλεισµού,».
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29. Στην περ. (β) του άρθρου 14.6.2. µετά τις λέξεις
«στους κανόνες αντιντόπινγκ του παρόντος» προστίθενται, µεταξύ κοµµάτων, οι λέξεις «σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και το Διεθνές Πρότυπο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδοµένων».
30. Στο άρθρο 19.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».
31. Στο άρθρο 19.4. οι λέξεις «τις πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ σύµφωνα µε τον Κώδικα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».
32. Στο άρθρο 20.1. οι λέξεις «όλες τις ισχύουσες πολιτικές και τους κανόνες αντιντόπινγκ που υιοθετούνται
σύµφωνα µε τον Κώδικα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«τους παρόντες κανόνες αντιντόπινγκ».
Άρθρο 67
Μεταβατική δυνατότητα συµµετοχής σε αθλητικές
διοργανώσεις σωµατείων τα οποία στερούνται ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής
στο ηλεκτρονικό µητρώο - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
2. Αθλητικό σωµατείο, το οποίο κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένο σε αθλητική ένωση
ή οµοσπονδία, χωρίς να έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση, µετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της
οικείας ένωσης ή οµοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθληµάτων, έχοντας τη δυνατότητα να λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων
του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148), το αργότερο έως την 31η.7.2022. Αθλητικό σωµατείο που δεν λαµβάνει
την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό µητρώο εντός του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου, διαγράφεται αυτοδικαίως από
το οικείο µητρώο µελών και δεν δύναται να συµµετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή οµοσπονδίας.»
Άρθρο 68
Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4735/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 75
του ν. 4735/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο 54 του ν. 4809/2021
(Α΄102), η ηµεροµηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«1η.8.2022» και το άρθρο 75 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 66 αρχίζει την
1η.8.2022.»
Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 2725/1999 Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999
Στην παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο 55 του ν. 4809/2021
(Α΄102), η ηµεροµηνία «1η.9.2021», ως προς τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «1η.8.2022» και το άρθρο 140 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 140
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου
8 αρχίζει την 1η.8.2022.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 ισχύει από τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που θα διεξαχθούν πριν από τους θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες κατά το έτος 2024 (Παρίσι).
4. Η ισχύς της παρ. 6 του άρθρου 22, ως προς το δικαίωµα συµµετοχής εκπροσώπου των εν ενεργεία προπονητών
σε Δ.Σ. αθλητικής οµοσπονδίας, αρχίζει από την
1η.1.2022.
5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως
του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλµατος, αρχίζει από
την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.
6. Η ισχύς της παρ. 3Α του άρθρου 33, ως προς το δικαίωµα ελεύθερων µεταγραφών ερασιτεχνών αθλητών αρχίζει από την 1η.1.2022.».
Άρθρο 70
Παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων
του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» στην
«Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων
Μηχανοκίνητου Αθλητισµού» - Τροποποίηση
του άρθρου 101 του ν. 4764/2020
Στο άρθρο 101 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) επέρχονται οι
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ακόλουθες αλλαγές:
1. Ο τίτλος τροποποιείται µε την προσθήκη αναφοράς
στο περιεχόµενο της παρ. 2 και διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 101
Ρύθµιση για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών
καθαριότητας και φύλαξης του νοµικού προσώπου
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια
Έκθεση Λαµίας», λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 - Δυνατότητα παραχώρησης των
εγκαταστάσεων του νοµικού προσώπου δηµοσίου
δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»
στην «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων
Μηχανοκίνητου Αθλητισµού»
2. Προστίθεται παρ. 2, ως εξής:
«2. Ειδικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης των διεθνών
αγώνων αυτοκινήτου µε την επωνυµία «ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2021», παραχωρείται για το χρονικό διάστηµα από
20.8.2021 έως 20.9.2021, η χρήση των εγκαταστάσεων
του ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία: «Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας» («Π.Ε.Λ.»), στο ν.π.ι.δ. µε την επωνυµία: «Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισµού»,
το οποίο συγκροτήθηκε δυνάµει της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/681905/20588/4155/7.12.2020 (Β’ 5388) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπό στοιχεία α) ΥΠΠΟΑ/90788/5.3.2021
(Β΄
927)
και
β)
ΥΠΠΟΑ/274887/14.6.2021 (Β΄ 2652) αποφάσεις του ιδίου Υφυπουργού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εφόσον δεν έχει ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 24
του ν. 2690/1999 (A΄ 45) κατά των αποφάσεων επιστροφής που ενσωµατώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του
αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, που έχουν επιδοθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος, η οριζόµενη στο άρθρο 5 αποκλειστική προθεσµία
των δύο (2) µηνών για την άσκηση προσφυγής αρχίζει από
την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος.
2. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής
που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του
ν. 4686/2020 (Α΄ 80), σύµφωνα µε την περ. στ΄ της παρ. 1
του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), την παρ. 47 του
άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 και Α΄ 88 - διόρθωση
σφαλµάτων) και την παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4375/2016 (Α΄51), και εκκρεµούν στις αρµόδιες υπηρεσίες, εξετάζονται βάσει των παραπάνω διατάξεων. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν δυνάµει της περ. στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 µετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4686/2020, δεν εξετάζονται.
3. Οι αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογήν του ν. 4251/2014 και υποβλήθηκαν
πριν τη δηµοσίευση του παρόντος µετά την πάροδο δύο
(2) µηνών από την επίδοση της απόφασης, όπως ορίζεται

στο άρθρο 14 του παρόντος, εξετάζονται. Μη υποβληθείσες αιτήσεις θεραπείας κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογήν του ν. 4251/2014, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η εξάµηνη προθεσµία υποβολής τους από την
επίδοση της απόφασης κατά τη δηµοσίευση του παρόντος,
υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2)
µηνών από την εποµένη της δηµοσίευσης του παρόντος
και εξετάζονται.
4. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
της εσωτερικής παρ. 6 του άρθρου 17 του παρόντος εξακολουθεί να εφαρµόζεται το άρθρο 24 του ν. 4636/2019
(Α΄ 169), όπως ισχύει πριν την τροποποίησή του µε το παρόν, σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 7315/29.8.2014 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη µε θέµα «Διαδικασία χορήγησης Α.Δ.Ε.Τ.
στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας» (Β΄ 2461).
5. Το άρθρο 36 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.
6. Βεβαιώσεις περί µη αποµάκρυνσης για λόγους ανθρωπιστικούς που χορηγήθηκαν µε αποφάσεις που εκδόθηκαν
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 68 και την παρ. 4 του άρθρου 104 του
ν. 4636/2019, ανανεώνονται µετά από νέα κρίση της εκδούσας αρχής σχετικά µε την εξακολούθηση του ανέφικτου της αποµάκρυνσης.
Άρθρο 72
Καταργούµενες διατάξεις
1. Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), περί λήψης απόφασης για τη χορήγηση ή µη ταξιδιωτικών εγγράφων από τον Προϊστάµενο των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24Α του ν. 4540/2018 (Α΄ 91), περί έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων και λεπτοµερειών
στεγαστικών προγραµµάτων αναφορικά µε την απόλαυση
υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία ή µη, ασυνόδευτους ή µη, καταργείται.
3. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 (Α΄80), περί
χορήγησης στους ενδιαφερόµενους αντιγράφου της απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαµονής µετά την
παρέλευση της προθεσµίας επίδοσης, καταργείται.
4. Το άρθρο 13α του ν. 4251/2014, περί απασχόλησης
παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονοµία, καταργείται.
5. Η περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του
ν. 4251/2014, περί χορήγησης άδειας διαµονής για λόγους
ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα, η υπόθεση των οποίων έχει παραπεµφθεί από τις αρµόδιες Αρχές Απόφασης της περ. ιθ΄
του άρθρου 2 του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146) και τις Επιτροπές
Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α΄
195), καταργείται.
6. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4251/2014, περί δυνατότητας υποβολής αι-
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τήµατος επανεξέτασης εκ µέρους του αιτούντος άδειας
διαµονής εντός µηνός από την ειδοποίησή του για την απόρριψη του αιτήµατός του, καταργείται.
7. Οι παρ. 47 και 48 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (Α΄
76 και Α΄ 88 - διόρθωση σφαλµάτων), περί ανανέωσης και
επανεξέτασης των αδειών διαµονής που είχαν χορηγηθεί
ή ανανεωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010,
καταργούνται.
8. Οι παρ. 14 και 15 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄
51), περί συγκρότησης τριµελούς επιτροπής για την επιλογή Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Αρχής Προσφυγών, καταργούνται.
9. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, περί ορισµού επικεφαλής σε Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καταργείται.

10. Το άρθρο 22 του ν. 4375/2016, περί χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία, καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς του παρόντος
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Ειδικώς η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 43 αρχίζει από
την 1η Ιουλίου 2022.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

