ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΗ΄, 15 Μαΐου 2018,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή
προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄80) για την
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία».
Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α) «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» είναι η αίτηση παροχής προστασίας από το ελληνικό κράτος που
υποβάλλει πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής µε την οποία ζητά την αναγνώριση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του πρόσφυγα ή τη χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης

της 28ης Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων, όπως συµπληρώθηκε µε το πρωτόκολλο της
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 («Σύµβαση της
Γενεύης») εφόσον ο ίδιος δεν ζητά ρητώς να του χορηγηθεί άλλη µορφή προστασίας, που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και µπορεί να ζητηθεί αυτοτελώς,
β) «αιτών» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής,
ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας, επί της οποίας δεν έχει ληφθεί ακόµη τελεσίδικη απόφαση κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 34 του ν. 4375/2016,
γ) «µέλη της οικογένειας» του αιτούντος διεθνή προστασία, εφόσον η οικογένεια ήδη υπήρχε στη χώρα καταγωγής, θεωρούνται τα ακόλουθα µέλη της οικογένειας του αιτούντος που βρίσκονται στην Ελλάδα:
αα. ο σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφός του, µε τον
οποίο διατηρεί σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγµένη,
ββ. τα ανήλικα άγαµα τέκνα του, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάµο ή εκτός γάµου των γονέων τους ή είναι
υιοθετηµένα,
γγ. ο πατέρας ή η µητέρα ή άλλος ενήλικος που ασκεί
την επιµέλεια του αιτούντος, σύµφωνα µε το ελληνικό
δίκαιο, εάν ο εν λόγω αιτών είναι ανήλικος,
δ) «ανήλικος» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο ανιθαγενής ηλικίας κάτω των 18 ετών,
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ε) «ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος
φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, τη γονική
του µέριµνα ή την επιµέλειά του ή από ενήλικο συγγενή
που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί
σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε το νόµο. Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνεται και ο ανήλικος που παύει να
συνοδεύεται µετά την είσοδό του στην Ελλάδα,
ζ) «συνθήκες υποδοχής» είναι η πλήρης δέσµη µέτρων
που το ελληνικό κράτος εφαρµόζει προς όφελος των αιτούντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
η) «υλικές συνθήκες υποδοχής» είναι οι συνθήκες υποδοχής που περιλαµβάνουν την παροχή στέγης, τροφής και ρουχισµού, σε είδος ή υπό µορφή οικονοµικού
βοηθήµατος ή δελτίων, ή συνδυασµό των τριών, καθώς
και ένα βοήθηµα για τα καθηµερινά έξοδα,
θ) «κράτηση» είναι ο περιορισµός σε ειδικό χώρο που
επιβάλλεται από κρατική αρχή σε αιτούντα, µε αποτέλεσµα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του προσώπου,
ι) «κέντρο φιλοξενίας» είναι κάθε χώρος που χρησιµοποιείται για την οµαδική φιλοξενία αιτούντων και ασυνόδευτων ανηλίκων,
ια) «εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος του ανηλίκου ή το πρόσωπο που ορίζεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την προάσπιση των
συµφερόντων του ανηλίκου αυτού. Ως εκπρόσωπος κατά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να οριστεί και ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Στην τελευταία περίπτωση, ο εκπρόσωπος
του νοµικού προσώπου µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο
πρόσωπο για την εκπροσώπηση του ανηλίκου κατά τις
διαδικασίες του παρόντος,
ιβ) «αιτούντες µε ειδικές ανάγκες υποδοχής» είναι τα
ευάλωτα πρόσωπα, σύµφωνα µε το άρθρο 20, τα οποία
χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, προκειµένου
να απολαύουν των δικαιωµάτων και να συµµορφώνονται
µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος.
Άρθρο 3
Συµπληρωµατικοί ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου:
α) «αρµόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης αίτησης
παροχής διεθνούς προστασίας» είναι τα Περιφερειακά
Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή Κλιµάκια της Υπηρεσίας
Ασύλου και τα Kινητά Κλιµάκια Ασύλου,
β) «αρµόδια αρχή υποδοχής» είναι κατά περίπτωση η
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διεύθυνση
Προστασίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραµµατείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
γ) «µέλη οικογένειας» του αιτούντος παροχής διεθνούς προστασίας, επιπλέον των αναφερόµενων στην
περίπτωση γ΄ του άρθρου 2, θεωρούνται επίσης:
αα) εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στην χώρα καταγωγής, τα ενήλικα τέκνα που πάσχουν από πνευµατική ή
σωµατική αναπηρία και δεν µπορούν να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση,

ββ) εφόσον η οικογένεια δεν υπήρχε στη χώρα καταγωγής, ο σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφός του, µε
τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγµένη και τα ανήλικα τέκνα ανεξαρτήτως εάν γεννήθηκαν
σε γάµο ή εκτός γάµου ή είναι υιοθετηµένα, σύµφωνα µε
το δίκαιο της χώρας προέλευσης του αιτούντος,
δ) «χωρισµένος από την οικογένειά του ανήλικος» ή
«χωρισµένος ανήλικος» είναι ο ανήλικος ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο
που ασκεί τη γονική του µέριµνα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί σύµφωνα µε το νόµο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα
του.
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλους
τους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων, καθώς και στα χωρικά ύδατα και στις ζώνες διέλευσης αυτής, εφόσον τους επιτρέπεται να παραµείνουν στο έδαφος της χώρας ως αιτούντες. Οι διατάξεις του παρόντος
εφαρµόζονται επίσης στα µέλη της οικογένειας των αιτούντων, εφόσον καλύπτονται από αυτή την αίτηση,
σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και στους ανήλικους, ασυνόδευτους ή µη, και τους χωρισµένους ανήλικους, ανεξάρτητα εάν έχουν υποβάλλει αίτηση παροχής διεθνούς
προστασίας, µε την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται:
α. σε αιτήσεις χορήγησης διπλωµατικού ή εδαφικού ασύλου που υποβάλλονται στις Ελληνικές διπλωµατικές
Αρχές και µόνιµες αντιπροσωπείες της Ελλάδος στο εξωτερικό,
β. σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του
π.δ. 80/2006 (Α΄ 82).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 5
Ενηµέρωση
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι αρµόδιες Αρχές εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, ενηµερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται σε σχέση µε τις συνθήκες υποδοχής και τις παροχές που προβλέπονται, χορηγώντας σε αυτόν ενηµερωτικό έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί, λαµβάνοντας υπόψη την ατοµική του κατάσταση και την ηλικία του.
2. Το έντυπο αυτό εκδίδεται µε µέριµνα της αρµόδιας
Αρχής υποδοχής και περιλαµβάνει πληροφορίες για
τους φορείς που παρέχουν νοµική ή ψυχολογική συνδροµή, καθώς και για τους φορείς που µπορούν να συνδράµουν τους αιτούντες ή να τους ενηµερώνουν για τις
υπάρχουσες συνθήκες και υπηρεσίες υποδοχής τους,
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συµπεριλαµβανοµένης της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης.
3. Εάν ο αιτών δεν κατανοεί τις γλώσσες στις οποίες
έχει εκδοθεί το προαναφερόµενο ενηµερωτικό έντυπο ή
εάν είναι αναλφάβητος, ενηµερώνεται προφορικά µε τη
συνδροµή διερµηνέα.
Άρθρο 6
Επίσηµα έγγραφα
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Στους αιτούντες χορηγείται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και
τους περιορισµούς του Τρίτου Μέρους του ν. 4375/2016
(Α΄ 51).
2. Στους αιτούντες µπορεί να χορηγηθεί ταξιδιωτικό
έγγραφο όταν ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι
οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία τους σε άλλο κράτος, όπως αποδεδειγµένα σοβαροί λόγοι υγείας, υπό τις
προϋποθέσεις και τους περιορισµούς του άρθρου 25 του
π.δ. 141/2013 (A΄226).
Άρθρο 7
Διαµονή και ελευθερία κυκλοφορίας
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι αιτούντες µπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα
στην ελληνική επικράτεια ή στην περιοχή που τους ορίζεται µε κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο περιορισµός της ελευθερίας κυκλοφορίας εντός συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής και δεν εµποδίζει την άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Η απόφαση για περιορισµό στην ελευθερία κυκλοφορίας λαµβάνεται, όταν είναι αναγκαίο για την ταχεία
επεξεργασία και την αποτελεσµατική παρακολούθηση
των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας ή για απολύτως αιτιολογηµένους λόγους δηµοσίου συµφέροντος
ή δηµόσιας τάξης. Ο περιορισµός µνηµονεύεται στα δελτία αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας.
3. Στους αιτούντες στους οποίους έχει επιβληθεί περιορισµός στην ελευθερία κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις
ανωτέρω διατάξεις, παρέχονται υλικές συνθήκες υποδοχής, εντός της υποδεικνυόµενης από την απόφαση περιορισµού γεωγραφικής περιοχής. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της σχετικής απόφασης εκ µέρους των
αιτούντων, η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής διακόπτεται.
4. Ο αιτών για τον οποίο έχει καθοριστεί περιοχή κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, µπορεί να αποµακρυνθεί προσωρινώς κατόπιν σχετικής άδειας της αρµόδιας Αρχής, που χορηγείται ύστερα από αίτησή του. Άδεια δεν απαιτείται, όταν ο αιτών καλείται να
παρουσιαστεί σε δηµόσια αρχή.
5. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων δεν θίγει την εφαρµογή του άρθρου 14 του
ν. 4375/2016.
6. Οι αιτούντες οφείλουν να γνωστοποιούν στις αρµόδιες Αρχές κάθε µεταβολή του τόπου διαµονής τους, όσο εκκρεµεί η αίτησή τους για παροχή διεθνούς προστασίας.

Άρθρο 8
Κράτηση και εγγυήσεις για κρατούµενους αιτούντες
(άρθρα 8 και 9 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Τα ζητήµατα κράτησης και εγγυήσεων για κρατούµενους αιτούντες διέπονται από τις παραγράφους 1 έως 9
και 11 του άρθρου 46 του ν. 4375/2016.
Άρθρο 9
Συνθήκες κράτησης
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Η παρ. 10 του άρθρου 46 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Στις περιπτώσεις κράτησης αιτούντων οι αρµόδιες Αρχές µεριµνούν ώστε:
α. Οι αιτούντες να κρατούνται σε ειδικές εγκαταστάσεις, χωριστά από κρατούµενους του κοινού ποινικού δικαίου και στο µέτρο του δυνατού, χωριστά από άλλους
πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας. Όταν αυτό δεν είναι
δυνατόν, οι αρµόδιες Αρχές διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες κράτησης πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
β. Οι αιτούντες που τελούν υπό κράτηση να έχουν
πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους.
γ. Τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και οι οργανώσεις, οι οποίες βάσει ειδικής συµφωνίας ενεργούν για
λογαριασµό της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα, να έχουν δυνατότητα επικοινωνίας και να µπορούν να επισκέπτονται τους αιτούντες
υπό κράτηση, υπό συνθήκες που δεν θίγουν τον ιδιωτικό
βίο των κρατούµενων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4375/2016.
δ. Να διασφαλίζεται η δυνατότητα των µελών της οικογένειας, του εκπροσώπου, των νοµικών συµβούλων ή
συνηγόρων να επισκέπτονται και να επικοινωνούν µε
τους αιτούντες, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης δηµόσιων φορέων και πιστοποιηµένων κοινωνικών φορέων, προκειµένου να παράσχουν στους κρατούµενους αιτούντες και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ευάλωτων προσώπων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες υποδοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, νοµικές, ψυχοκοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, υπό συνθήκες που
δεν θίγουν τον ιδιωτικό τους βίο. Περιορισµοί στην πρόσβαση αυτή µπορούν να τίθενται µόνο όταν συντρέχουν
αντικειµενικοί λόγοι για την τήρηση της ασφάλειας και
της δηµόσιας τάξης ή την οµαλή διοικητική διαχείριση
των εγκαταστάσεων κράτησης, που όµως δεν µπορούν
να καθιστούν υπερβολικά δυσχερή ή αδύνατη την πρόσβαση αυτή.
ε. Οι αιτούντες που τελούν υπό κράτηση να ενηµερώνονται συστηµατικά για τους κανόνες που εφαρµόζονται
στην εγκατάσταση εντός της οποίας κρατούνται, καθώς
και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους σε γλώσσα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 41, 44 και 60 του
ν. 4375/2016.
στ. Να παρέχουν στους αιτούντες την προσήκουσα ιατρική φροντίδα.
ζ. Να διασφαλίζουν το δικαίωµα των αιτούντων για νοµική εκπροσώπηση.»
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Άρθρο 10
Κράτηση ευάλωτων ατόµων και αιτούντων
µε ειδικές ανάγκες υποδοχής
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Μετά την παρ. 10 του άρθρου 46 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 10A ως εξής:
«10Α. Η υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της ψυχικής υγείας των αιτούντων υπό κράτηση που είναι ευάλωτα άτοµα αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των αρµόδιων Αρχών. Στις περιπτώσεις κράτησης, οι αρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν τακτική παρακολούθηση και επαρκή υποστήριξη λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους,
συµπεριλαµβανοµένης της υγείας τους και µεριµνούν ώστε:
α) Να µην κρατούνται ανήλικοι, παρά µόνο σε έσχατη
ανάγκη, πάντα µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον τους,
και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν µπορούν να εφαρµοστούν εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά µέτρα. Η
κράτηση είναι όσο το δυνατό συντοµότερη και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρση της κράτησης και την παραποµπή σε κέντρα φιλοξενίας κατάλληλα για ανηλίκους και ποτέ σε σωφρονιστικά ιδρύµατα. Σε
κάθε περίπτωση το διάστηµα έως την ολοκλήρωση της
διαδικασίας παραποµπής των ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Αν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, όπως η σηµαντική αύξηση του αριθµού των ανηλίκων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια, παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρµόδιων Αρχών, δεν έχει καταστεί εφικτή
η ασφαλής παραποµπή των ανηλίκων εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος των είκοσι πέντε (25) ηµερών,
η κράτηση µπορεί να παραταθεί για διάστηµα είκοσι (20)
ηµερών.
β) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να κρατούνται χωριστά από ενήλικες.
γ) Οι ανήλικοι να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνιδιών και των εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλικία τους.
δ) Να παρέχεται στις οικογένειες υπό κράτηση ξεχωριστό κατάλυµα µε τη συγκατάθεση όλων των ενήλικων
µελών τους, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
ε) Οι γυναίκες υπό κράτηση να στεγάζονται χωριστά
από άντρες, εκτός εάν οι τελευταίοι αποτελούν µέλη της
οικογένειάς τους και υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής τους, και να αποφεύγεται η κράτηση γυναικών κατά τη διάρκεια της κύησης και για τρεις (3) µήνες µετά
τον τοκετό, καθώς και να επιδιώκεται η µεταφορά και
διαµονή τους σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας.»
Άρθρο 11
Οικογένειες
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Οι αρµόδιες Αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνή προστασία που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, εφόσον τους παρέχεται στέγαση. Τα µέτρα
αυτά εφαρµόζονται µε τη συναίνεση των αιτούντων.

Άρθρο 12
Ιατρικές εξετάσεις
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις υποβάλλονται κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους σε ιατρικές εξετάσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4375/2016
και τις σχετικές έγγραφες οδηγίες των αρµόδιων υπηρεσιών για την πρόληψη µετάδοσης νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να διερευνηθεί εάν πάσχουν από ασθένεια που εγκυµονεί κίνδυνο επιδηµίας,
κατά τα οριζόµενα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, ή ασθένεια που µεταδίδεται αερογενώς ή µε το συγχρωτισµό. Οι αρµόδιες Αρχές µεριµνούν για τη λήψη
των αναγκαίων για την προάσπιση της δηµόσιας υγείας
προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων και διαχειρίζονται τα ιατρικά δεδοµένα των ασθενών, σύµφωνα µε την
αρχή της εµπιστευτικότητας.
2. Ο ιατρικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε σεβασµό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλη ενηµέρωση των υποβαλλόµενων σε
αυτόν, σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους πραγµατοποιείται, καθώς και τη θεραπευτική αγωγή που θα ακολουθηθεί, εφόσον χρειαστεί, σε γλώσσα που οι ενδιαφερόµενοι κατανοούν και λαµβάνοντας υπόψη την ατοµική τους κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης της ηλικίας
και του φύλου τους.
Άρθρο 13
Εκπαίδευση των ανηλίκων
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς κατά την παραµονή τους στη χώρα έχουν πρόσβαση στο
δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, υπό προϋποθέσεις ανάλογες µε αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες
και µε διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών, και για όσο χρονικό διάστηµα δεν εκτελείται
µέτρο αποµάκρυνσης που εκκρεµεί κατά των ιδίων ή των
γονέων τους. Απώλεια του δικαιώµατος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δεν επέρχεται αποκλειστικά και µόνο
λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου.
2. Η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα λαµβάνει χώρα
το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης του ανηλίκου.
3. Για τη διευκόλυνση της ένταξης στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικές δράσεις, στο πλαίσιο
της άτυπης εκπαίδευσης, µπορούν να παρέχονται µεταξύ άλλων και εντός των κέντρων φιλοξενίας.
4. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον ανήλικο, είναι αδύνατη η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό σύστηµα, λαµβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο µέτρα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορούν να ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις εφαρµογής των παραγράφων 3 και 4.
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Άρθρο 14
Η πρόσβαση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους ανήλικους αλλά µπορεί να αφορά και ενήλικες αιτούντες υπό την προϋπόθεση ότι διαµένουν
νοµίµως στη χώρα.
Άρθρο 15
Απασχόληση
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στην εργασία υπό
τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 71 του
ν. 4375/2016.
2. Το δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας δεν
ανακαλείται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, έως ότου κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση επί
της προσφυγής.
Άρθρο 16
Επαγγελµατική Κατάρτιση
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι αιτούντες έχουν πρόσβαση στην εγγραφή και παρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, µε τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες πολίτες, ασχέτως του αν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η
πρόσβαση σε επαγγελµατική κατάρτιση που συνδέεται
µε σύµβαση απασχόλησης προϋποθέτει την πρόσβαση
στην αγορά εργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του παρόντος.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Μεταναστευτικής
Πολιτικής προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι αξιολόγησης
προσόντων, εφόσον οι αιτούντες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Άρθρο 17
Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
(άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση αρµόδιους κρατικούς φορείς, διεθνείς
οργανισµούς και πιστοποιηµένους κοινωνικούς φορείς
µεριµνά για την παροχή στους αιτούντες υλικών συνθηκών υποδοχής, µέσω εθνικών, ενωσιακών ή άλλων πόρων. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής µπορεί να παρέχονται σε είδος ή υπό τη µορφή οικονοµικού βοηθήµατος
και εξασφαλίζουν στους αιτούντες ένα επαρκές βιοτικό
επίπεδο, το οποίο εγγυάται τη συντήρησή τους και προάγει τη σωµατική και ψυχική τους υγεία, µε γνώµονα το
σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ίδιο βιοτικό επίπεδο εξασφαλίζεται και στην περίπτωση των αιτούντων που τελούν υπό κράτηση. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στην περίπτωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες υποδοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 20.
2. Οι αιτούντες έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανοµένης της απαραίτητης αγωγής για ασθένειες
και της αναγκαίας ψυχιατρικής φροντίδας, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

3. Η παροχή του συνόλου ή µέρους των υλικών συνθηκών υποδοχής της παραγράφου 1 τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες δεν εργάζονται ή ότι η εργασία
τους δεν αποφέρει επαρκείς πόρους, που να τους εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό επίπεδο, επαρκές για τη
διαφύλαξη της υγείας τους και της συντήρησής τους,
κατ’ αναλογία µε τα εισοδηµατικά κριτήρια του άρθρου
235 του ν. 4389/2016.
Άρθρο 18
Ρυθµίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Εφόσον η στέγαση των αιτούντων παρέχεται σε είδος, λαµβάνει µία από τις κατωτέρω µορφές ή αποτελεί
συνδυασµό τους:
α) διαµονή σε χώρο που χρησιµοποιείται προς το σκοπό της στέγασης των αιτούντων κατά τη διάρκεια της εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας που ασκείται στα
σύνορα ή σε ζώνες διέλευσης,
β) κέντρα φιλοξενίας, τα οποία µπορεί να λειτουργούν
σε δηµόσια ή ιδιωτικά κτίρια κατάλληλα διαµορφωµένα,
υπό τη διαχείριση δηµόσιων ή ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών φορέων ή διεθνών οργανισµών,
γ) ιδιωτικές κατοικίες, διαµερίσµατα, ξενοδοχεία που
µισθώνονται στο πλαίσιο στεγαστικών προγραµµάτων
για αιτούντες και υλοποιούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς µη κερδοσκοπικούς φορείς ή διεθνείς οργανισµούς.
Όλες οι παραπάνω µορφές στέγασης τελούν υπό την
εποπτεία της αρµόδιας Αρχής υποδοχής, σε συνεργασία
µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους κρατικούς φορείς.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων κράτησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9, διασφαλίζεται ότι:
α) οι οικογένειες στεγάζονται στον ίδιο χώρο και οι εξαρτώµενοι ενήλικες µε ειδικές ανάγκες υποδοχής στεγάζονται µαζί µε τους ενήλικες συγγενείς που, σύµφωνα
µε το ελληνικό δίκαιο, έχουν την ευθύνη αυτών, ενώ
λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για τη διασφάλιση της
προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,
β) οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν
µε συγγενείς, νοµικούς συµβούλους, εκπροσώπους της
Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και
άλλους πιστοποιηµένους κοινωνικούς φορείς. Προκειµένου να παρέχεται συνδροµή στους αιτούντες, παρέχεται
πρόσβαση στα µέλη της οικογένειας, στους νοµικούς
συµβούλους, στους εκπροσώπους της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους πιστοποιηµένους κοινωνικούς φορείς. Η δυνατότητα αυτή
µπορεί να περιορίζεται προσωρινά και µόνο για λόγους
που σχετίζονται µε την ασφάλεια των φιλοξενούµενων
και των χώρων φιλοξενίας,
γ) λαµβάνονται υπόψη για την παραποµπή σε κατάλληλο χώρο φιλοξενίας ζητήµατα που αφορούν το φύλο,
την ηλικία και την υπαγωγή των αιτούντων στην κατηγορία των ευάλωτων προσώπων,
δ) λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή
βιαιοπραγιών και βίας σχετιζόµενης µε το φύλο, συµπεριλαµβανοµένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου,
σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης εντός των
κέντρων φιλοξενίας,
ε) η µεταφορά αιτούντων σε άλλο χώρο στέγασης
πραγµατοποιείται µόνον όταν είναι αναγκαία και εφόσον
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έχει διασφαλιστεί η δυνατότητά τους να ενηµερώνουν
τους νοµικούς τους συµβούλους για τη µεταφορά και τη
νέα τους διεύθυνση.
3. Το προσωπικό που εργάζεται σε χώρους φιλοξενίας
διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση, δεσµεύεται από κώδικα δεοντολογίας και υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια
για προσωπικά δεδοµένα των οποίων λαµβάνει γνώση
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία
αυτών, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.
4. Οι φορείς διαχείρισης των κέντρων φιλοξενίας µπορούν να επιτρέπουν στους αιτούντες να συµµετέχουν
στη διαχείριση των υλικών µέσων και άυλων παραµέτρων της ζωής στα κέντρα, µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας των κέντρων και την κατά το
δυνατόν αυτόνοµη διαβίωση των αιτούντων.
5. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, µπορούν
κατ’ εξαίρεση να θεσπίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής ειδικότεροι όροι όσον αφορά τις υλικές συνθήκες υποδοχής διαφορετικές από τις
προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο, για εύλογη χρονική
περίοδο η οποία είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη, όταν:
α) απαιτείται εκτίµηση των ειδικών αναγκών του αιτούντος άσυλο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος νόµου ή
β) έχουν εξαντληθεί προσωρινά οι διαθέσιµες δυνατότητες στέγασης.
Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση από τα ως άνω δεν
αίρει την υποχρέωση της αρµόδιας Αρχής υποδοχής για
παροχή στους αιτούντες των υλικών και άυλων µέσων
για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 19
Περιορισµός ή διακοπή των υλικών
συνθηκών υποδοχής
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

1. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής περιορίζονται ή διακόπτονται όταν οι αιτούντες:
α) εφόσον τους παρέχεται στέγαση, εγκαταλείπουν
τους χώρους φιλοξενίας στους οποίους έχουν παραπεµφθεί, χωρίς να ενηµερώσουν την κατά περίπτωση αρµόδια διοίκηση ή δεν έχουν λάβει τυχόν απαιτούµενη άδεια,
β) δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις δήλωσης
στοιχείων ή δεν ανταποκρίνονται στις αιτήσεις παροχής
πληροφοριών ή δεν προσέρχονται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής τους για παροχή διεθνούς προστασίας, σε προσωπική συνέντευξη εντός της
προθεσµίας που τάσσεται από τις αρχές παραλαβής και
εξέτασης αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας,
γ) έχουν υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση κατά την έννοια του στοιχείου κ΄ του άρθρου 34 του ν. 4375/2016.
Για τις περιπτώσεις α΄ και β΄, όταν ο αιτών εντοπισθεί
ή προσέλθει αυτοβούλως στην αρµόδια Αρχή, λαµβάνεται δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση, βασιζόµενη στους
λόγους της εγκατάλειψης, σχετικά µε την ανανέωση της
παροχής µερικών ή όλων των υλικών συνθηκών υποδοχής που είχαν περιορισθεί ή διακοπεί.

2. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής δύναται να περιορίζει τις
υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν διαπιστώνει ότι ο αιτών, χωρίς δικαιολογηµένη αιτία, δεν έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας το συντοµότερο ευλόγως δυνατόν, µετά την άφιξή του στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής δύναται να περιορίζει ή
να διακόπτει την πρόσβαση στις υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει αποκρύψει οικονοµικούς πόρους και έχει, κατά συνέπεια, επωφεληθεί
µε τρόπο αθέµιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής.
4. Η παροχή στέγασης διακόπτεται σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης του Κανονισµού λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, καθώς και όταν επιδεικνύεται ιδιαίτερα βίαιη συµπεριφορά.
5. Η απόφαση για περιορισµό ή διακοπή παροχής των
υλικών συνθηκών υποδοχής, λαµβάνεται από την αρµόδια Αρχή υποδοχής σε ατοµική και αντικειµενική βάση
και οφείλει να είναι αιτιολογηµένη. Κατά τη λήψη της απόφασης διακοπής ή περιορισµού των υλικών συνθηκών
υποδοχής λαµβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση του
προσώπου, ιδίως όταν πρόκειται για ευάλωτα πρόσωπα,
σύµφωνα µε το άρθρο 20. Η απόφαση περιορισµού ή διακοπής των υλικών συνθηκών υποδοχής δεν µπορεί να αφορά την πρόσβαση του αιτούντος σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση εκ µέρους των αιτούντων σε βασικά µέσα που εξασφαλίζουν
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οι αποφάσεις περιορισµού ή διακοπής της παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής γνωστοποιούνται στους αιτούντες σε γλώσσα
που κατανοούν.
6. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής δεν διακόπτονται ή
περιορίζονται πριν ληφθεί η απόφαση σύµφωνα µε την
παράγραφο 5.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 20
Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση
των ειδικών αναγκών υποδοχής
των ευάλωτων προσώπων
(άρθρα 21 και 22 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου
Β΄, λαµβάνεται υπόψη η ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι, ασυνόδευτοι ή µη, χωρισµένοι ανήλικοι, τα άτοµα µε αναπηρία, διανοητική
διαταραχή, ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, οι ηλικιωµένοι, οι
γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα, τα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού
ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης, τα θύµατα ακρωτηριασµού γεννητικών οργάνων και τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
2. Η εκτίµηση του κατά πόσον τα πρόσωπα που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις είναι ευάλωτα, γίνεται κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους κατά το άρθρο 9 του ν. 4375/2016 ανεξάρτητα από την εκτίµηση
των αναγκών διεθνούς προστασίας, βάσει του π.δ.
141/2013.
3. Οι ειδικές συνθήκες υποδοχής εφαρµόζονται για τα
πρόσωπα της παραγράφου 1 αµέσως µετά την υποβολή
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της αίτησης διεθνούς προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 4375/2016, ειδικά δε για τους ανηλίκους µετά την ταυτοποίηση, και η ειδική κατάσταση των αιτούντων, ακόµη
και εάν καταστεί εµφανής σε µεταγενέστερο στάδιο της
διαδικασίας εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας,
λαµβάνεται υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
αυτής, και η εξέλιξη της κατάστασής τους παρακολουθείται συστηµατικά.
4. Μόνο τα άτοµα της παραγράφου 1 θεωρούνται ότι
έχουν ειδικές ανάγκες υποδοχής και συνεπώς επωφελούνται των ειδικών συνθηκών υποδοχής.
5. Οι αρµόδιες Αρχές υποχρεούνται να ενηµερώνουν
άµεσα το Εθνικό Σύστηµα Αναγνώρισης και Παραποµπής
Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 4198/2013 (Α΄215), σε περίπτωση που εντοπίζουν
θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 21
Ανήλικοι
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Το βέλτιστο συµφέρον του ανήλικου αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των αρµόδιων Αρχών κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Στους ανήλικους διασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης για τη σωµατική, ψυχική, διανοητική, ηθική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Για την εκτίµηση του βέλτιστου συµφέροντος του
ανηλίκου λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, ζητήµατα ασφάλειας και
προστασίας, ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ο ανήλικος θύµα εµπορίας ανθρώπων, και οι απόψεις του ανηλίκου ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά του.
2. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν
την πρόσβαση ανηλίκων που είναι θύµατα κάθε µορφής
κακοποίησης, παραµέλησης, εκµετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή ένοπλων συγκρούσεων σε υπηρεσίες αποκατάστασης, καθώς και την παροχή σε αυτούς της κατάλληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευµένης θεραπείας, εφόσον τούτο απαιτείται.
3. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές µεριµνούν ώστε
οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνιδιών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε
την ηλικία και το φύλο τους, εντός των κέντρων φιλοξενίας, καθώς και σε δραστηριότητες ανοικτού χώρου.
Άρθρο 22
Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισµένοι ανήλικοι
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Οι αρµόδιες Αρχές στα σηµεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και κάθε αρµόδια Αρχή που διαπιστώνει την είσοδο στην Ελληνική Επικράτεια ασυνόδευτου ανηλίκου ή χωρισµένου ανήλικου ενηµερώνει αµελλητί την πλησιέστερη εισαγγελική αρχή και την αρµόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρισµένων ανήλικων.
2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και ταυτοποίηση των ασυνόδευτων ανηλίκων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά επίσης, µέσω του αρµόδιου Ει-

σαγγελέα, για την άµεση ανάθεση της φροντίδας του
χωρισµένου ανηλίκου στον ενήλικο συγγενή του, εφόσον αυτό κρίνεται ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον
του ανηλίκου. Ο συγγενής ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου του ανηλίκου για τις πράξεις που του αναθέτει ρητά
ο αρµόδιος Εισαγγελέας.
3. Αρµόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων
ανηλίκων και των χωρισµένων ανήλικων ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία:
α. Λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να
συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της, που προβλέπονται στο παρόν και να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρισµένων ανήλικων, προκειµένου να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωµάτων τους, καθώς και η συµµόρφωση µε
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
Προς τούτο προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για
το διορισµό εκπροσώπου µέσω του καθ’ ύλην και κατά
τόπον αρµόδιου Εισαγγελέα και ενηµερώνει αµέσως τον
ασυνόδευτο ανήλικο για τον ορισµό του εκπροσώπου
του. Σε περίπτωση ορισµού νοµικού προσώπου ως εκπροσώπου ορίζεται υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο
µέλος αυτού, για να επιτελεί τα καθήκοντα του εκπροσώπου. Η αρµόδια αρχή για την προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισµένων ανήλικων πραγµατοποιεί
σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολόγηση της καταλληλότητας των εκπροσώπων, καθώς και της διαθεσιµότητας των αναγκαίων µέσων για την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων.
β. Μεριµνά για την αναζήτηση των µελών της οικογένειας του ασυνόδευτου ανηλίκου και του χωρισµένου ανήλικου, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένων φορέων και
οργανώσεων, το συντοµότερο δυνατόν αφότου υποβληθεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Αν υπάρχει
κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαµένουν στη χώρα καταγωγής, η συλλογή, επεξεργασία και
διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω
πρόσωπα, γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µην διακυβεύεται η ασφάλειά τους.
γ. Μεριµνά για την τοποθέτηση ασυνόδευτων ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες και την εποπτεία τους.
δ. Μεριµνά για την παραποµπή και συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων ή σε άλλα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα διαµορφωµένοι προς τούτο χώροι για
όσο χρόνο διαρκεί η παραµονή τους στη χώρα ή έως ότου τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή σε εποπτευόµενα διαµερίσµατα. Οι µεταβολές του τόπου διαµονής
των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο
και µόνο εφόσον είναι αναγκαίες.
ε. Μεριµνά για τη στέγαση ανηλίκων µαζί µε τους ενήλικους συγγενείς τους ή άλλα ενήλικα πρόσωπα κατάλληλα, για να αναλάβουν τη φροντίδα τους, εφόσον αυτό
εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον των ανηλίκων και έχουν λάβει χώρα διαδικασίες ανάθεσης της φροντίδας
στα πρόσωπα αυτά σύµφωνα µε το νόµο.
στ. Διασφαλίζει την από κοινού στέγαση και συµβίωση
των αδελφών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο,
την ωριµότητα και γενικά το συµφέρον κάθε ανηλίκου.
ζ. Μεριµνά για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος σε ε-
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ποπτευόµενα διαµερίσµατα, χωρίς να θίγεται η προστασία της ανηλικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι εποπτεύοντες φορείς, οι ελάχιστες
προδιαγραφές και οι προβλεπόµενοι όροι και διαδικασίες για την επιλογή, παραποµπή, διαµονή και ολοκλήρωση της παρεχόµενης φιλοξενίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται µε υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισµένων ανήλικων διαθέτει και λαµβάνει συνεχώς κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες των ανηλίκων. Το προσωπικό
αυτό δεσµεύεται από κώδικα δεοντολογίας και έχει καθήκον εχεµύθειας για τα προσωπικά δεδοµένα των οποίων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών.
5. Ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανηλίκου που ορίζεται, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραράφου 1,
πρέπει να έχει τις αναγκαίες γνώσεις και την εµπειρία,
ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συµφέρον και τη συνολική ευηµερία του ανηλίκου. Δεν µπορεί να οριστεί ως εκπρόσωπος, πρόσωπο, τα συµφέροντα του οποίου συγκρούονται ή ενδέχεται να συγκρουστούν µε τα συµφέροντα
του ασυνόδευτου ανηλίκου. Το πρόσωπο που έχει οριστεί ως εκπρόσωπος αντικαθίσταται από την αρχή της
παραγράφου 1 µόνο σε περίπτωση αδυναµίας εκπροσώπησης για πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους.
Άρθρο 23
Θύµατα βασανιστηρίων και βίας
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Τα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβαρών
πράξεων βίας πιστοποιούνται µε ιατρική γνωµάτευση από
δηµόσιο νοσοκοµείο, στρατιωτικό νοσοκοµείο ή κατάλληλα εκπαιδευµένους ιατρούς δηµοσίων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των ιατροδικαστών και λαµβάνουν την αναγκαία περίθαλψη για τη βλάβη
που προκλήθηκε, ιδίως πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική
και ψυχολογική θεραπεία ή περίθαλψη.
2. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται µε υποθέσεις θυµάτων βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβαρών
πράξεων βίας, διαθέτει και συνεχίζει να λαµβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες αυτών και έχει καθήκον εχεµύθειας για τα προσωπικά δεδοµένα των οποίων
λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή
επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Άρθρο 24
Προσφυγές
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
1. Κατά της απόφασης που περιορίζει ή διακόπτει την
παροχή των συνθηκών υποδοχής, σύµφωνα µε το άρθρο
17, καθώς και κατά των αποφάσεων που λαµβάνονται κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6, οι θιγόµενοι
αιτούντες έχουν δικαίωµα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999).
2. Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αι-

τούντες λαµβάνουν δωρεάν νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του
ν. 3226/2004.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 (Α΄80) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2014
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 25
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η ενσωµάτωση στην
ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (EEL 157 της 27.5.2014).
Άρθρο 26
Συµπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 1
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
(άρθρο 3 της Οδηγίας)
Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 προστίθενται
περιπτώσεις ως εξής:
«ξ) Ενδοεταιρική µετάθεση: η προσωρινή απόσπαση, η
οποία έχει ως σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση πολίτη
τρίτης χώρας που, κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης
για άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης, διαµένει εκτός του εδάφους των κρατών-µελών της Ε.Ε. και διενεργείται από
επιχείρηση εγκατεστηµένη εκτός του εδάφους κράτουςµέλους και έναντι της οποίας ο πολίτης τρίτης χώρας δεσµεύεται µε σύµβαση εργασίας πριν από τη µετάθεση και
κατά τη διάρκειά της, προς οντότητα που ανήκει στην ανωτέρω επιχείρηση ή στον ίδιο όµιλο επιχειρήσεων, η οποία
είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, και, κατά περίπτωση, η
κινητικότητα µεταξύ των οντοτήτων υποδοχής που είναι εγκατεστηµένες σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη-µέλη.
ξα) Ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος: Κάθε πολίτης τρίτης
χώρας που διαµένει εκτός του εδάφους των κρατών-µελών της Ε.Ε. κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης και ο οποίος υπόκειται σε
ενδοεταιρική µετάθεση.
ξβ) Οντότητα υποδοχής: το νοµικό πρόσωπο, στο οποίο
µετατίθεται ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος, ανεξαρτήτως
της νοµικής µορφής του, που είναι εγκατεστηµένο, µε βάση το ελληνικό δίκαιο, στην Ελλάδα.
ξγ) Διευθυντικό στέλεχος: Πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της διαχείρισης
της οντότητας υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή καθοδήγηση κυρίως του διοικητικού συµβουλίου ή του συµβουλίου των µετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναµο όργανο· η
θέση αυτή περιλαµβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή τµήµατος ή υποκαταστήµατος της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζοµένων µε εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρµοδιότητες, την αρµοδιότητα να προτείνουν προσλήψεις,
απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό.
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ξδ) Εξειδικευµένος εργαζόµενος: Πρόσωπο που εργάζεται εντός του οµίλου επιχειρήσεων και που διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις ουσιώδους σηµασίας για τους τοµείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της οντότητας υποδοχής. Για την αξιολόγηση των εν λόγω
γνώσεων λαµβάνονται υπόψη, πέραν των ειδικών γνώσεων των σχετικών µε την οντότητα υποδοχής, τα υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριµένο τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές
γνώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης επαγγελµατικής πείρας, καθώς και της πιθανής ιδιότητας µέλους αναγνωρισµένων επαγγελµάτων.
ξε) Ασκούµενος εργαζόµενος: Πρόσωπο µε πανεπιστηµιακό πτυχίο που µετατίθεται σε οντότητα υποδοχής
για λόγους επαγγελµατικής εξέλιξης ή µε σκοπό την απόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή µεθόδους επιχειρήσεων και αµείβεται κατά τη διάρκεια της µετάθεσης.
ξστ) Άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης: Η άδεια που φέρει το ακρωνύµιο «ICT», η οποία παρέχει στον κάτοχό
της το δικαίωµα να διαµένει και να εργάζεται στο έδαφος του πρώτου κράτους - µέλους, και, κατά περίπτωση,
των δεύτερων κρατών - µελών, σύµφωνα µε τους όρους
των άρθρων 127Α και 127Β.
ξζ) Όµιλος επιχειρήσεων: Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγνωρίζεται ότι συνδέονται, µε βάση
το άρθρο 2 του ν. 4172/2013 (Α΄167) µε έναν από τους
ακόλουθους τρόπους: επιχείρηση σε άµεση ή έµµεση
σχέση µε άλλη επιχείρηση, η οποία κατέχει την πλειοψηφία του εγγεγραµµένου κεφαλαίου αυτής ή ελέγχει την
πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται µε το µετοχικό
της κεφάλαιο ή µπορεί να διορίζει περισσότερα από τα
µισά µέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού
οργάνου της επιχείρησης ή αµφότερες οι επιχειρήσεις
τελούν υπό την ενιαία διεύθυνση µιας µητρικής επιχείρησης.
ξη) Πρώτο κράτος-µέλος µετάθεσης: το κράτος-µέλος
το οποίο πρώτο εκδίδει σε πολίτη τρίτης χώρας άδεια
ενδοεταιρικής µετάθεσης.
ξθ) Δεύτερο κράτος-µέλος µετάθεσης: Οποιοδήποτε
κράτος-µέλος, στο οποίο ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το δικαίωµα κινητικότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 127Β του παρόντος, πλην
του πρώτου κράτους-µέλους.»
Άρθρο 27
Προσθήκη Τµήµατος Ζ΄ στο Μέρος Δεύτερο
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
Στο Μέρος Δεύτερο του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) µετά το
Τµήµα ΣΤ΄ προστίθεται Τµήµα Ζ΄ ως εξής:
«ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ΕΕ
Άρθρο 127Α
Πεδίο εφαρµογής και διαδικασία εισδοχής πολιτών
τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης
(άρθρα 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 και 15 της Οδηγίας)
1. Το παρόν Τµήµα εφαρµόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια, στο πλαίσιο ενδοεταιρι-

κής µετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου µε
σκοπό την ενδοεταιρική µετάθεση ή έχουν γίνει δεκτοί
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης ως
διευθυντικά στελέχη, ειδικευµένοι εργαζόµενοι ή ασκούµενοι εργαζόµενοι.
2. Το παρόν Τµήµα δεν εφαρµόζεται στους πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαµονής στην Ελλάδα ως ερευνητές, σύµφωνα µε τα άρθρα 57 έως 68 του
παρόντος Κώδικα,
β) απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας
ισότιµα µε εκείνα των πολιτών της Ένωσης, δυνάµει
συµφωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ αφενός της Ένωσης και των κρατών-µελών της και αφετέρου τρίτων
χωρών, ή εργάζονται σε επιχείρηση εγκατεστηµένη σε
εκείνες τις τρίτες χώρες,
γ) εµπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/2000 (Α΄ 190)
«Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών»,
δ) εκτελούν δραστηριότητες αυτοαπασχολούµενου
εργαζοµένου,
ε) τοποθετούνται από γραφεία απασχόλησης, γραφεία
εύρεσης προσωρινής εργασίας ή άλλη επιχείρηση που
διαθέτει εργατικό δυναµικό για εργασία υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης ή
στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτησης ή παρακολουθούν επιβλεπόµενη πρακτική εκπαίδευση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, ο πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής βάσει
των όρων του παρόντος άρθρου:
α) Προσκοµίζει διαβατήριο εν ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόµενα στην εθνική νοµοθεσία και φέρει εθνική θεώρηση εισόδου για
το σκοπό της ενδοεταιρικής µετάθεσης, εφόσον απαιτείται. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαµονής. Οι αρµόδιες προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούµενης θεώρησης.
β) Προσκοµίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη σε
τρίτη χώρα, ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όµιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του σηµείου ξζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος.
γ) Προσκοµίζει πρόσφατα πιστοποιητικά για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιµελητήριο ή
άλλη Δηµοσια Αρχή που θα βεβαιώνει τη νόµιµη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που
δεσµεύουν τις εταιρείες µε την υπογραφή τους.
δ) Προσκοµίζει αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής.
ε) Προσκοµίζει σύµβαση εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρµοδιοτήτων από τον εργοδότη, από τις οποίες να
προκύπτουν τα ακόλουθα:
αα. η διάρκεια της µετάθεσης και ο τόπος εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής,
ββ. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαµβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευµένου εργαζοµένου ή ασκούµενου εργαζοµένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής,
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γγ. το ύψος της αµοιβής, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε ηµεδαπούς, οι
οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία,
δδ. οι λοιποί όροι και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής µετάθεσης,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4, πλην του σηµείου
γ΄ του π.δ. 219/2000,
εε. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, µετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής µετάθεσης, θα µπορέσει
να µετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όµιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα.
στ) Προσκοµίζει αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων, τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς µήνες αµέσως πριν από την
ηµεροµηνία της ενδοεταιρικής µετάθεσης, όσον αφορά
τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευµένους εργαζόµενους και τουλάχιστον έξι (6) συνεχείς µήνες όσον αφορά τους ασκούµενους εργαζόµενους.
ζ) Προσκοµίζει τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας
διαθέτει τα επαγγελµατικά προσόντα και την εµπειρία
που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής, στην οποία
πρόκειται να µετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους
ή ειδικευµένου εργαζοµένου, ή όσον αφορά τους ασκούµενους εργαζόµενους, ότι διαθέτει τους απαιτούµενους
πανεπιστηµιακούς τίτλους.
η) Υποβάλλει, κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στο
οποίο αναφέρεται η αίτηση.
θ) Προσκοµίζει βεβαίωση ασφάλισης ασθενείας για το
σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδαπούς µε την επιφύλαξη των υφιστάµενων διµερών συµφωνιών ή ότι έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους, που συνήθως
καλύπτονται για τους ηµεδαπούς για τις περιόδους κατά
τις οποίες δεν του παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώµατα σε παροχές, λόγω της
σύµβασης εργασίας του ή σε συνδυασµό µε αυτήν.
Τα υπό σηµεία β΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
4. Εκτός από τα αποδεικτικά στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου, ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υποβάλλει
αίτηση εισδοχής ως ασκούµενος εργαζόµενος, προσκοµίζει συµφωνία επαγγελµατικής εκπαίδευσης σχετικά µε
την προετοιµασία του για τη µελλοντική θέση στην επιχείρηση ή στον όµιλο επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής του προγράµµατος επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι σκοπός της διαµονής του είναι να εκπαιδευθεί, προκειµένου να σταδιοδροµήσει ή να εκπαιδευθεί σε τεχνικές ή µεθόδους επιχειρήσεων, της διάρκειάς του, καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ασκείται η εποπτεία του ασκούµενου εργαζοµένου κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
5. Κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής µετάθεσης εφαρµόζονται στον υπήκοο τρίτης χώρας οι όροι και οι
συνθήκες εργασίας, πλην της αµοιβής, που ισχύουν για
τους εργαζόµενους σε παρόµοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελµατικούς κλάδους και καθορίζονται από την ελληνική εργατική νοµοθεσία (νόµοι, διατάγµατα,

υπουργικές αποφάσεις), την εθνική γενική συλλογική
σύµβαση εργασίας, καθώς και από τις ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις που
έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27). Η αµοιβή που παρέχεται στον πολίτη τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ενδοεταιρικής µετάθεσής του δεν µπορεί να
είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αµοιβή που παρέχεται σε
ηµεδαπούς που απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και τις ισχύουσες
συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις.»
6. Ο πολίτης τρίτης χώρας δεν γίνεται δεκτός για τους
σκοπούς του παρόντος αν αποτελεί απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος.
7. Ο αιτών κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές κάθε τροποποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της
αίτησης που επηρεάζει τα κριτήρια εισδοχής του παρόντος άρθρου.
8. Ο πολίτης τρίτης χώρας που επιθυµεί τη χορήγηση
«άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης» στην Ελλάδα, οφείλει, µετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη
της εθνικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της ενδοεταιρικής µετάθεσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της µαζί µε τα οριζόµενα στην απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 136 δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις
για τη χορήγηση και ανανέωση της «άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης» κατατίθενται και εξετάζονται από την
αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.
9. Η αίτηση για την άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης υποβάλλεται, εφόσον η πρώτη διαµονή στην Ελλάδα αποτελεί τη διαµονή της µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας
κατά τη διάρκεια της µετάθεσης στην Ε.Ε..
10. Εφόσον, µε βάση τα προσκοµισθέντα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις ενδοεταιρικής µετάθεσης, η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής χορηγεί την άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβολή
της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόµενο. Η άδεια εκδίδεται µε χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών». Στη θέση
«παρατηρήσεις» καταχωρείται η ένδειξη «ICT». Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν αναλυτική αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στην οντότητα
υποδοχής.
11. Η µέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής µετάθεσης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευµένους εργαζόµενους και το ένα (1) έτος για τους ασκούµενους εργαζόµενους. Μετά
την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που έχει οριστεί ως διάρκεια της άδειας, οι ενδοεταιρικώς µετατεθέντες υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ελλάδας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διευθυντικά
στελέχη και οι εξειδικευµένοι εργαζόµενοι µπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της Ε.Ε.», εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο
111 του ν. 4251/2014.
12. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήµατος εισόδου και
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διαµονής για τον ίδιο σκοπό πριν την παρέλευση έξι (6) µηνών από τη λήξη της µέγιστης διάρκειας µιας µετάθεσης.
13. Η ισχύς της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης είναι ετήσια ή ίση µε τη διάρκεια της µετάθεσης στην Ελλάδα, εφόσον αυτή είναι βραχύτερη και µπορεί να ανανεωθεί έως
τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο για τα διευθυντικά στελέχη
και τους ειδικευµένους εργαζοµένους και έως ένα (1) έτος
για τους ασκούµενους εργαζοµένους.
14. Ο αιτών δικαιούται να υποβάλει αίτηση ανανέωσης
της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης, κατά την παράγραφο 13, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών πριν από
τη λήξη ισχύος της.
15. Αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης απορρίπτεται ή η άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν δεν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 3 έως 7
του παρόντος άρθρου,
β) αν τα προσκοµισθέντα έγγραφα ή η άδεια έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως
νοθευτεί µε οποιονδήποτε τρόπο,
γ) αν η οντότητα υποδοχής έχει δηµιουργηθεί µε µοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς µετατιθεµένων,
δ) αν έχει συµπληρωθεί η µέγιστη διάρκεια διαµονής
που ορίζεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου,
ε) αν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν εκπληρώνουν τις νοµικές τους υποχρεώσεις σχετικά µε την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώµατα,
τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας,
στ) αν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύµφωνα µε
το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν ασκεί
πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα,
ζ) αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην
οντότητα εισδοχής για αδήλωτη εργασία ή παράνοµη απασχόληση, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος και των
άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 23, 24 και 25 του ν. 3996/2011
(Α΄ 170).
η) αν το αίτηµα υποβάλλεται πριν την παρέλευση έξι (6)
µηνών από τη λήξη της µέγιστης διάρκειας µιας µετάθεσης,
θ) εάν σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας
του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου είναι να παρέµβει ή
κατ’ άλλο τρόπο να επηρεάσει την έκβαση οποιασδήποτε διαφωνίας ή διαπραγµάτευσης µεταξύ των εργαζοµένων και της διοίκησης,
ι) όταν ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος διαµένει στο
οικείο κράτος - µέλος για σκοπούς άλλους από εκείνους
για τους οποίους του επιτράπηκε η διαµονή,
ια) όταν ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος δεν συµµορφώνεται µε τους κανόνες βραχείας και µακράς κινητικότητας του άρθρου 127Β.
16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εξωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για εξειδικευµένους εργαζοµένους και ασκούµενους εργαζοµένους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια εφαρµογής.

Άρθρο 127Β
Κινητικότητα ενδοεταιρικά µετατιθέµενων πολιτών
τρίτων χωρών εντός Ε.Ε.
(άρθρα 20, 21, 22, 23 και 26 της Οδηγίας)
1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης
άδειας ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου που έχει εκδοθεί
από άλλο πρώτο κράτος-µέλος µπορούν, βάσει της εν
λόγω άδειας και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου
και µε τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2
έως 10 και µε την επιφύλαξη των παραγράφων 11 και 12,
να εισέρχονται, να διαµένουν και να εργάζονται στην
Ελλάδα.
2. Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης
άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης που έχει εκδοθεί από
άλλο κράτος-µέλος δικαιούνται να διαµείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε κάθε άλλη οντότητα που είναι
εγκατεστηµένη σε αυτό και ανήκει στην ίδια επιχείρηση
ή όµιλο επιχειρήσεων, για χρονικό διάστηµα ενενήντα
(90) ηµερών κατ’ ανώτατο όριο, εντός οποιουδήποτε διαστήµατος εκατόν ογδόντα (180) ηµερών, στο πλαίσιο
βραχείας κινητικότητας, µε την επιφύλαξη των όρων του
παρόντος άρθρου.
3. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται η οντότητα υποδοχής του πρώτου κράτους-µέλους µετάθεσης να κοινοποιεί στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής την πρόθεση του
ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου να εργαστεί σε οντότητα
που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται:
α) είτε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος - µέλος µετάθεσης, αν η κινητικότητα προς
την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο,
β) είτε αφού ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος έχει γίνει
δεκτός στο πρώτο κράτος - µέλος µετάθεσης, µόλις εκδηλωθεί η πρόθεση άσκησης του δικαιώµατος κινητικότητας προς την Ελλάδα.
4. Στην κοινοποίηση πρέπει να επισυνάπτεται η σύµβαση εργασίας και η επιστολή ανάθεσης αρµοδιοτήτων, οι
οποίες προσκοµίστηκαν στο πρώτο κράτος - µέλος µετάθεσης και να προσδιορίζεται ειδικώς το χρονικό διάστηµα της µετάθεσης λόγω κινητικότητας, αν οι συγκεκριµένες ηµεροµηνίες δεν προκύπτουν από τα επισυναπτόµενα έγγραφα. Τα ανωτέρω πρέπει να είναι συντεταγµένα
στην ελληνική γλώσσα.
5. Αν η κοινοποίηση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 και όταν η αρµόδια
υπηρεσία δεν προβάλλει καµία αντίρρηση ενώπιον του
πρώτου κράτους-µέλους µετάθεσης, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, η κινητικότητα του
ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου προς την Ελλάδα µπορεί
να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος
της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης.
6. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση έχει λάβει χώρα
σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, η κινητικότητα µπορεί να αρχίσει µετά την κοινοποίηση στην
Ελλάδα, άµεσα ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, εντός της
διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης.
7. Εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη της κοινοποίησης, η αρµόδια αρχή µπορεί να διατυπώσει αντίρρηση
όσον αφορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου προς το έδαφός της, εφόσον:
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α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5, του άρθρου 127Α του παρόντος,
β) τα προσκοµισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί,
γ) έχει συµπληρωθεί η µέγιστη διάρκεια διαµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 127Α ή την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Η αντίρρηση γνωστοποιείται αµελλητί στις αρµόδιες
αρχές του πρώτου κράτους - µέλους µετάθεσης και στην
οντότητα υποδοχής του κράτους αυτού.
8. Αν η αντίρρηση για την κινητικότητα διατυπωθεί
πριν λάβει χώρα η κινητικότητα στην Ελλάδα, ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί
στη χώρα στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής µετάθεσης. Σε
περίπτωση που η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 15 και 16 του παρόντος άρθρου.
9. Όταν η άδεια του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου ανανεώνεται από το πρώτο κράτος - µέλος µετάθεσης εντός της µέγιστης διάρκειας που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 127Α, η ανανεωµένη άδεια συνεχίζει να επιτρέπει στον κάτοχό της να εργαστεί στη
χώρα, µε την επιφύλαξη της µέγιστης διάρκειας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
10. Οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι που θεωρείται ότι
συνιστούν απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαµείνουν στη χώρα.
11. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος - µέλος µετάθεσης και οι οποίοι προτίθενται να διαµείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστηµένη στην επικράτειά της και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όµιλο επιχειρήσεων, για διάστηµα άνω των ενενήντα (90) ηµερών, στο πλαίσιο µακράς κινητικότητας,
µπορούν να παραµείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα µε βάση την άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης που έχει
εκδοθεί από το πρώτο κράτος - µέλος και κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 10.
12. Αν ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος διέρχεται τα εξωτερικά ελληνικά σύνορα µε βάση άδεια ενδοεταιρικής
µετάθεσης που έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος µετάθεσης που δεν εφαρµόζει πλήρως το κεκτηµένο Σένγκεν,
πρέπει να υποβάλει στην αρµόδια ελληνική συνοριακή
αρχή αντίγραφο της κοινοποίησης της παραγράφου 3,
ως απόδειξη του ότι µετακινείται στην Ελλάδα µε σκοπό
την ενδοεταιρική µετάθεση.
13. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής ανακαλέσει, σύµφωνα µε την παράγραφο 15
του άρθρου 127Α, άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης, η οποία προβλέπει κινητικότητα σε δεύτερο κράτος - µέλος
µετάθεσης, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τις αρχές
του δεύτερου κράτους-µέλους.
14. Η οντότητα υποδοχής ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.
15. Ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος οφείλει να παύσει
πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει την Ελληνική Επικράτεια αν:
α) η αρµόδια αρχή δεν έχει λάβει κοινοποίηση σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 ή
β) η αρµόδια αρχή έχει διατυπώσει αντίρρηση για την

κινητικότητα, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου ή
γ) η άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης χρησιµοποιείται
για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε ή
δ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα δεν πληρούνται πλέον.
16. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος, ο οποίος έχει µετακινηθεί από την
Ελλάδα σε δεύτερο κράτος-µέλος µετάθεσης, παύσει
την εργασιακή δραστηριότητα στο δεύτερο κράτος - µέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήµατος του δεύτερου κράτους - µέλους, η επιστροφή στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου, καθώς και των µελών της οικογενείας του,
µέσα στα χρονικά όρια της παραγράφου 13 του άρθρου
127Α. Αυτό ισχύει επίσης αν η άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης που έχει εκδοθεί από την ελληνική αρµόδια αρχή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος - µέλος µετάθεσης.
17. Όταν ο κάτοχος άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης
διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, οι αρµόδιες αρχές συµβουλεύονται το Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρρηση για την κινητικότητα προσώπων τα οποία έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύµητοι στο Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν.
18. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται ως το
ελληνικό σηµείο επαφής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραλαβή και διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρµογή των παραγράφων 2 έως 17.
Άρθρο 127Γ
Κοινές ρυθµίσεις
(άρθρα 4, 9, 10, 19 και 23 της Οδηγίας)
1. Το παρόν Τµήµα ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της αφενός και µίας
ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνάπτονται
µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή περισσοτέρων
κρατών-µελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
2. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ελέγχους αναφορικά µε την τήρηση των προϋποθέσεων εισδοχής, διαµονής και κινητικότητας τόσο από τους ενδοεταιρικά µετατιθέµενους όσο και από τις οντότητες υποδοχής. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής επιβάλλει κυρώσεις στην οντότητα υποδοχής όταν διαπιστώσει
ότι:
α) η οντότητα υποδοχής παρέλειψε να κοινοποιήσει
την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 4 του άρθρου 127Β
ή
β) η άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης χρησιµοποιείται
για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε ή
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γ) η µεγαλύτερη διαµονή εντός του συνολικού χρόνου
ενδοεταιρικής µετάθεσης προβλέπεται να διανυθεί σε
άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ ή
δ) ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος δεν πληροί πλέον
τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων επετράπη η κινητικότητα και η οντότητα υποδοχής δεν κοινοποίησε στις αρµόδιες αρχές αυτή την αλλαγή ή
ε) ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος άρχισε να εργάζεται στην Ελλάδα, παρόλο που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κινητικότητας.
3. Οι κυρώσεις µπορεί να είναι µία ή περισσότερες εκ
των κάτωθι:
α) Άρνηση ανανέωσης (ή ανάκληση) όλων των ενδοεταιρικών µεταθέσεων για λογαριασµό της ίδιας οντότητας που βρίσκονται σε ισχύ.
β) Αποκλεισµός της οντότητας από τη δυνατότητα διενέργειας άλλης ενδοεταιρικής µετάθεσης για δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) έτη σε περίπτωση υποτροπής.
γ) Επιβολή προστίµου ύψους χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ ή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ανά µετατιθέµενο πολίτη τρίτης χώρας.
Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την οντότητα υποδοχής
σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής κυρώσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και την παρούσα παράγραφο.
4. Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις
πληροφορίες σχετικά µε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά µε την είσοδο και τη διαµονή, καθώς και
τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των ιδίων και των µελών της οικογενείας τους.
Καθιστούν, επίσης, εύκολα διαθέσιµες τις πληροφορίες
σχετικά µε τις διαδικασίες που ισχύουν για τη βραχεία
και τη µακρά κινητικότητα που αναφέρονται στο άρθρο
127Β του παρόντος. Οι πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
5. Τα άρθρα 69 έως 76 του παρόντος εφαρµόζονται
στους ενδοεταιρικώς µετατιθέµενους πολίτες τρίτων
χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα ή έχουν µετακινηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 127Β, µε την επιφύλαξη
των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται στην παρούσα παράγραφο.
α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 69 και της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του
παρόντος, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση ο κάτοχος της άδειας ενδοεταιρικής
µετάθεσης να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής και να έχει διετή ελάχιστη περίοδο διαµονής.
β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
3, του άρθρου 72 του παρόντος, οι άδειες διαµονής για
τα µέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της
πλήρους αίτησης. Η αρµόδια αρχή εξετάζει την αίτηση
άδειας διαµονής για τα µέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου ταυτόχρονα µε την αίτηση για
τη χορήγηση άδειας ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου, σε
περιπτώσεις όπου η αίτηση για άδεια διαµονής για µέλη
της οικογένειας του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου υποβάλλεται ταυτόχρονα. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις των
παραγράφων 10 και 14 του άρθρου 127Α εφαρµόζονται
αναλόγως.
γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου

1β του άρθρου 75 του παρόντος και µε την επιφύλαξη
της αρχής της προτίµησης των πολιτών της Ένωσης, όπως εκφράζεται στις σχετικές διατάξεις των αντίστοιχων πράξεων προσχώρησης, τα µέλη της οικογένειας
του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου, στα οποία έχει αναγνωρισθεί η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην απασχόληση µε εξαρτηµένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου.
Άρθρο 127Δ
Δικαιώµατα ενδοεταιρικώς µετατιθέµενων πολιτών
τρίτων χωρών
(άρθρα 17 και 18 της Οδηγίας)
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής
µετάθεσης, ο κάτοχός της έχει δικαίωµα:
α) ελεύθερης πρόσβασης σε ολόκληρη την επικράτεια
µε τον περιορισµό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου
21 του ν. 4251/2014,
β) άσκησης της συγκεκριµένης δραστηριότητας απασχόλησης για την οποία έχει λάβει την άδεια, σε οποιαδήποτε οντότητα υποδοχής εγκαταστηµένη στην Ελλάδα που ανήκει στην εργοδότρια επιχείρηση ή στον όµιλο
επιχειρήσεων.
2. Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας και µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 127Α, οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας Οδηγίας απολαύουν τουλάχιστον ίσης µεταχείρισης µε τους
αποσπασµένους εργαζόµενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του π.δ. 219/2000 σχετικά µε τους όρους
και τις συνθήκες απασχόλησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του σηµείου γ΄.
3. Οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι απολαύουν ίσης µεταχείρισης µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά:
α) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συµµετοχής σε οργάνωση εργαζοµένων ή
εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων
των πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, όπως δικαίωµα στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης και συµµετοχής σε απεργία, δικαίωµα διαπραγµάτευσης και σύναψης συλλογικών συµβάσεων και
υπό την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δηµόσια τάξη και τη δηµόσια ασφάλεια.
β) Την αναγνώριση των διπλωµάτων, πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελµατικών προσόντων, σύµφωνα µε τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες.
γ) Τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας σχετικά µε
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 του Συµβουλίου, εκτός εάν το δίκαιο της χώρας προέλευσης ισχύει δυνάµει διµερών συµφωνιών ή του εθνικού δικαίου
του κράτους - µέλους όπου παρέχεται η εργασία, εξασφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι καλύπτονται από τη νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης σε µία
από αυτές τις χώρες. Σε περίπτωση κινητικότητας εντός
της ΕΕ, και µε την επιφύλαξη διµερών συµφωνιών που
διασφαλίζουν ότι ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος καλύπτεται από την εθνική νοµοθεσία της χώρας προέλευσης, εφαρµόζεται αναλόγως ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ.
1231/2010.
δ) Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1231/2010 και των διµερών συµφωνιών, την καταβολή
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των εκ του νόµου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου βάσει της προηγούµενης απασχόλησης των ενδοεταιρικώς µετατιθεµένων, οι οποίες έχουν αποκτηθεί
από ενδοεταιρικώς µετατιθεµένους, που µετακοµίζουν
σε τρίτη χώρα ή τους νόµιµους κληρονόµους τους, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
883/2004, µε τις ίδιες συνθήκες και µε τον ίδιο συντελεστή, όπως και οι Έλληνες πολίτες όταν µετακοµίζουν
στην τρίτη χώρα.
ε) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο
κοινό, µε εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης, όπως προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο, µε την
επιφύλαξη της ελευθερίας των συµβάσεων σύµφωνα µε
το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και τις υπηρεσίες που
παρέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.
4. Το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 δεν θίγει το δικαίωµα των αρµόδιων
υπηρεσιών να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια διαµονής που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
Άρθρο 127Ε
Στατιστικές
(άρθρο 24 της Οδηγίας)
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής µία φορά
κάθε έτος και για πρώτη φορά µε έτος αναφοράς το
2017 και όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2018, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (EE L 199
της 31.7.2007), στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των
αδειών ενδοεταιρικής µετάθεσης που εκδόθηκαν για
πρώτη φορά και, ενδεχοµένως, των κοινοποιήσεων που
ελήφθησαν σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
127 Β, και στο µέτρο του δυνατού, για τον αριθµό των
ενδοεταιρικώς µετατιθεµένων, των οποίων η άδεια έχει
παραταθεί, ανανεωθεί ή ανακληθεί. Οι στατιστικές αυτές
κατανέµονται ανά ιθαγένεια, διάρκεια ισχύος της άδειας
και, στο µέτρο του δυνατού, ανά οικονοµικό τοµέα και
θέση του µετατιθεµένου.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 28
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 προστίθενται τέσσερα εδάφια ως εξής:
«Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή
του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής δύνανται να συνιστώνται οµάδες εργασίας από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αρχής Προσφυγών αντίστοιχα, οι οποίες λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, δυνητικά δε και εκτός έδρας, µε σκοπό την αύξηση του αριθµού αποφάσεων επί αιτηµάτων ασύλου και
κάθε συναφή υποστηρικτική δράση, κατόπιν αίτησης ή
συναίνεσης των υπαλλήλων. Η απόφαση αιτιολογείται
ειδικά και εντάσσεται στο πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων
ή συγχρηµατοδοτούµενων εθνικών, ενωσιακών και διε-

θνών προγραµµάτων. Η απόφαση της σύστασης οµάδας
εργασίας απαιτείται να περιγράφει λεπτοµερώς το παραδοτέο έργο, το χρόνο παράδοσης, να ορίζει υπόλογο
και κάθε άλλη συναφή λεπτοµέρεια. Για την αποζηµίωση
των οµάδων εργασίας ισχύουν οι παράγραφοι 1 και 2
του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»
2. To δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και σύµφωνα µε τη
διαδικασία επιλογής των παραγράφων 9 και 10.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Δικαστικοί Λειτουργοί, µέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών αντικαθίστανται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, µε την ίδια διαδικασία του ορισµού τους µετά
από αίτησή τους. Μπορούν επίσης να αντικαθίστανται µε
την ίδια διαδικασία σε περίπτωση σηµαντικών και αδικαιολόγητων καθυστερήσεων κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αιτούντων διεθνή προστασία, µε όµοια κοινή
υπουργική απόφαση, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.»
4. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής, στην
οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η εισήγηση τριών υποψηφίων για τη θέση του Διοικητικού
Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ως πρόεδρο, β) από έναν Σύµβουλο του ΑΣΕΠ και
τον αναπληρωτή του ως µέλος, γ) από ένα µέλος του Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού ΑΕΙ νοµικών, πολιτικών επιστηµών της χώρας ως µέλος και τον αναπληρωτή του µε όµοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την
Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες.
10. Τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής υποδεικνύονται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος εκ µέρους
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ή
σε περίπτωση που η επιτροπή δεν εκδώσει εισήγηση εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής.»
5. Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 34 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. «Τελεσίδικη απόφαση» είναι η απόφαση που ορίζει
εάν ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής αναγνωρίζεται ή όχι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, η οποία:
(α) εκδίδεται επί της ενδικοφανούς προσφυγής της παρ.
5 του άρθρου 7 ή (β) δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση της
ως άνω προσφυγής, λόγω παρόδου απράκτων των προθεσµιών άσκησής της. Κατά της τελεσίδικης απόφασης
µπορεί να ασκηθεί η αίτηση ακύρωσης του άρθρου 64.»
6. Το α΄ εδάφιο του στοιχείου κ΄ του άρθρου 34 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«κ. «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παρο-

15
χή διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται µετά από απόφαση που δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση του ενδίκου
βοηθήµατος του άρθρου 64 ή απόφαση διακοπής της εξέτασης της αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 47.»
7. Στο άρθρο 36 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Αν υφίσταται επείγουσα ανάγκη, η Υπηρεσία Ασύλου µπορεί να επικουρείται από ελληνόγλωσσο προσωπικό που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο για τη διενέργεια των καταγραφών των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, την ανάλογη εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 60 και για κάθε άλλη διοικητική ενέργεια που αφορά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 47 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί πράξη διακοπής ο
αιτών έχει δικαίωµα µε αίτησή του, εντός εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης διακοπής,
να ζητήσει από την αρχή που έλαβε την απόφαση, τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσής του, εφόσον θεµελιώνει µε συγκεκριµένα στοιχεία ότι η πράξη
διακοπής εκδόθηκε υπό συνθήκες ανεξάρτητες από τη
θέλησή του.»
9. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών
στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας
ή τριάντα (30) ηµερών στις περιπτώσεις εφαρµογής της
ταχύρρυθµης διαδικασίας.»
10. Στο τέλος του άρθρου 53 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ειδικά κατά τη διαδικασία του άρθρου 60, οι Αρχές
Παραλαβής ή οι Αρχές Απόφασης, και ιδίως τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιµάκια Ασύλου, µπορούν να παραπέµπουν τον αιτούντα στο Κλιµάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την εκτίµηση της ευαλωτότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 14. Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής και
ψυχοκοινωνικής εκτίµησης, το Κλιµάκιο, µε εισήγησή
του, ενηµερώνει τον Προϊστάµενο του αρµόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Η εισήγηση κοινοποιείται και
στον Διοικητή του Κέντρου για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των αιτούντων.»
11. Το α΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η µεταγενέστερη αίτηση εξετάζεται εντός πέντε
(5) ηµερών κατ’ αρχάς σε προκαταρκτικό στάδιο, κατά το
οποίο ερευνάται εάν έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί
από τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία.»
12. Το α΄ εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 59 του
ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής:
«Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση της παραγράφου 2 προκύψουν ή υποβληθούν από τον αιτούντα νέα
ουσιώδη στοιχεία, τα οποία ο αιτών χωρίς υπαιτιότητά
του δεν µπόρεσε να επικαλεστεί κατά της εξέταση της
προγενέστερης αίτησης και τα οποία επηρεάζουν την
κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, η αίτηση
κρίνεται παραδεκτή, εξετάζεται περαιτέρω σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και του χορηγείται

δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία.»
13. Στο άρθρο 59 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Δεν επιτρέπεται η παραµονή στη χώρα ενός αιτούντος άσυλο που: α) υποβάλλει πρώτη µεταγενέστερη αίτηση η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη απλώς για να
καθυστερήσει ή να παρεµποδίσει την απόφαση εκτέλεσης αποµάκρυνσης ή β) υποβάλλει δεύτερη µεταγενέστερη αίτηση µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης µε
την οποία η πρώτη µεταγενέστερη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη ή αβάσιµη.»
14. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.
4 του άρθρου 60 του ν. 4375/2016 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Η προθεσµία της παραγράφου 6 του άρθρου 61 είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες.»
15. Η παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Οι προσφυγές κατατίθενται στις αρχές παραλαβής
και διαβιβάζονται στην Αρχή Προσφυγών αµελλητί, αρχικά µε τον ηλεκτρονικό και εν συνεχεία µε το διοικητικό
φάκελο.»
16. Η παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Αν η απόφαση του πρώτου βαθµού δεν επιδοθεί
για οποιονδήποτε λόγο, η προθεσµία της προσφυγής είναι τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης του
δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή, εφόσον η ισχύς
του δελτίου λήξει πριν την έκδοση της απόφασης, τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης.»
17. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο προσφεύγων και η Υπηρεσία Ασύλου δύνανται να
καταθέσουν συµπληρωµατικά στοιχεία ή υπόµνηµα επί
ποινή απαραδέκτου το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.»
18. Το α΄ εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 62 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσφυγές που έχουν υποβληθεί µετά την πάροδο
των προθεσµιών της παραγράφου 1 του άρθρου 61 συζητούνται κατά προτεραιότητα το αργότερο εντός δέκα
(10) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. Αν ο
προσφεύγων αποδείξει µε έγγραφα στοιχεία ότι η εκπρόθεσµη άσκηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας,
οι προσφυγές κρίνονται στην ουσία, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.»
19. Η παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί των προσφυγών ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν από την
κατάθεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση εντός
τριών (3) µηνών στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας ή σαράντα (40) ηµερών στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας.
Αν ο Πρόεδρος ή µέλος Επιτροπής κωλύεται να συµµετέχει σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόµενες συνεδριάσεις, είναι δυνατή η προσωρινή αντικατάστασή του
για τρεις (3) µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον
το κώλυµα εξακολουθεί. Για την αντικατάσταση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 για τον
ορισµό Προέδρου ή µέλους της Επιτροπής. Με την εκ
νέου ανάληψη καθηκόντων του κωλυοµένου Προέδρου
ή µέλους της Επιτροπής παύει η αντικατάσταση. Υποθέ-
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σεις, οι οποίες έχουν συζητηθεί από τον κωλυόµενο
Πρόεδρο ή µέλος και επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί απόφαση, εισάγονται προς επανασυζήτηση στην ίδια Επιτροπή µε αντικατάσταση ή αναπλήρωση του κωλυοµένου Προέδρου ή µέλους, η δε απόφαση εκδίδεται από τη
σύνθεση αυτή.»
20. Στην παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 4375/2016, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στις ανάλογες περιπτώσεις των παραγράφων
4 και 5 του άρθρου 40, η επίδοση µπορεί να γίνεται εναλλακτικά:
α. προς τον αντίκλητό του ή προς τον δικηγόρο, ο οποίος υπέγραψε την προσφυγή ή παρέστη κατά τη συζήτηση της προσφυγής ή κατέθεσε υπόµνηµα ενώπιον της
Επιτροπής Προσφυγών, ή
β. στον διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή στον προϊστάµενο της Δοµής Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας, όπου ο προσφεύγων έχει δηλώσει ότι διαµένει, ή
γ. µε ανάρτηση της απόφασης σε ειδικό ιστότοπο. Ο
προσφεύγων κατά την κατάθεση της προσφυγής λαµβάνει µοναδικό κωδικό για την πρόσβασή του και του γνωστοποιούνται, εγγράφως και σε γλώσσα που κατά δήλωσή του γνωρίζει, οι οδηγίες για την παρακολούθηση της
έκβασης της προσφυγής του. Η επίδοση θεωρείται ότι
συντελείται µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την
ανάρτηση.»
21. Στο άρθρο 62 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Αναποµπή της υπόθεσης στον πρώτο βαθµό επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61.»
22. Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Αν η ως άνω θητεία δεν παραταθεί µετά την 31η Δεκεµβρίου 2016 και ανεξάρτητα από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι ως άνω εκκρεµείς προσφυγές εξετάζονται από
τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του
π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), σύµφωνα µε τη διαδικασία του
παρόντος νόµου και υπό την αρµοδιότητα του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι ως άνω Επιτροπές διατηρούν παράλληλα την αρµοδιότητα της εξέτασης των
προσφυγών του π.δ. 114/2010, σύµφωνα µε την εκεί
προβλεπόµενη διαδικασία και υπό την αρµοδιότητα του
Υπουργού Εσωτερικών. Οι Επιτροπές µε τις αποκλειστικές αρµοδιότητες των προηγούµενων εδαφίων υπάγονται στην Αρχή Προσφυγών και, µέχρι την έναρξη λειτουργίας της, στην Αρχή Προσφυγών του µεταβατικού
σταδίου της παραγράφου 2. Οι σχετικές µε τη σύσταση,
τη λειτουργία τους και µε κάθε άλλη λεπτοµέρεια υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει τις Επιτροπές Προσφυγών µε προσωπικό
γραµµατειακής υποστήριξης που διατίθεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και µε παραχώρηση
χώρων για τη λειτουργία των Επιτροπών. Για το συντονισµό των Επιτροπών και του προσωπικού που δραστηριοποιείται σε αυτές, µε απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής διορίζεται Συντονιστής, ο οποίος είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανό-

τητα και εξειδίκευση ή εµπειρία στους τοµείς της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή του
διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου.»
23. Η παρ. 26 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής:
«26. Η εξαιρετική διαδικασία της παραγράφου 4 του
άρθρου 60 εφαρµόζεται έως τις 31.12.2018.»
24. H παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄51)
καταργείται.
25. Το στοιχείο δ.γγ΄ του άρθρου 41 του ν. 4375/2016
καταργείται.
Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 3068/2002 (Α΄ 274)
και του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.
1. Το α΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του
ν. 3068/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό
την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης, που κυρώθηκε µε
το άρθρο µόνο του ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του α.ν. 389/1968 (Α΄ 125).
Στις περιπτώσεις αυτές η δικάσιµος ορίζεται αµέσως και
δεν µπορεί να απέχει πέραν των σαράντα πέντε (45) ηµερών από την κατάθεση. Η σχετική απόφαση εκδίδεται
εντός δύο (2) µηνών από τη συζήτηση. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.»
2. Στο άρθρο 15 του ν. 3068/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στις ακυρωτικές διαφορές της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 3, µετά από αίτηση αναστολής εκτέλεσης
παρέχεται σε ένα στάδιο προσωρινή δικαστική προστασία από τον αρµόδιο πρόεδρο µε την έκδοση συνοπτικά
αιτιολογηµένης απόφασης. Εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κατάθεσή της η αίτηση κοινοποιείται µε
επιµέλεια του αιτούντος προς τον αρµόδιο Υπουργό ο οποίος οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να διαβιβάσει στο
δικαστήριο το φάκελο της υπόθεσης µέσα σε πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση. Μέσα στην ίδια
προθεσµία ο Υπουργός µπορεί να διατυπώσει τις απόψεις του και ο αιτών να προσκοµίσει τα αποδεικτικά
στοιχεία στα οποία στηρίζει τους ισχυρισµούς του. Η απόφαση του προέδρου επί της αίτησης εκδίδεται µέσα
σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών, εφόσον έχει προσκοµιστεί στο δικαστήριο το οικείο αποδεικτικό κοινοποίησης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ.
18/1989.»
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών
λειτουργών» (Α΄ 35) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) Στα διοικητικά εφετεία, στα οποία λειτουργούν
τουλάχιστον πέντε (5) τµήµατα, δύναται να συνιστώνται,
µε απόφαση του τριµελούς συµβουλίου διεύθυνσης ή
του προϊσταµένου του δικαστηρίου, ειδικά τµήµατα για
την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας για παροχή διεθνούς προστασίας
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω στο
δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄, καθώς και
στην περίπτωση β΄.»
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ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
1. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:
«Τον Διευθυντή που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Συντονισµού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Συντονισµού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί τα καθήκοντα του παραπάνω εδαφίου
σε περίπτωση παύσης ή λήξης της θητείας του Διευθυντή
και µέχρι το διορισµό νέου Διευθυντή.»
β. Η υποπαράγραφος α΄ ισχύει από 1.1.2018.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο Διοικητής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Διευθυντής της υπηρεσίας µε απόφασή του
ορίζει αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.»
3. Το β΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις δοµές αυτές προΐσταται υπάλληλος του Δηµοσίου
ή ιδιώτης, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε ικανότητα και
εµπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ή συµβάλλεται µε το Δηµόσιο µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας
ενός (1) έτους που µπορεί να ανανεώνεται έως δύο (2) φορές, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή.»
4. Η παρ. 14 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιµων ηµερών, µε το
σύστηµα εναλλαγής βαρδιών. Με απόφαση του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται τα ειδικότερα
καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθµιση υπερωριακής απασχόλησης, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά τα εκάστοτε προβλεπόµενα από ειδικές νοµοθετικές διατάξεις ανώτατα χρονικά όρια εργασίας, καθώς και τα ειδικότερα
ζητήµατα, πλην των περιπτώσεων που µε την αλλαγή του
ωραρίου απασχόλησης προκαλείται επιπλέον δαπάνη, οπότε απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Οικονοµικών συνιστώνται ή καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.»
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το
π.δ. 220/2007 (Α΄ 251) µε εξαίρεση την παράγραφο 1 του
άρθρου 19, που διατηρείται σε ισχύ.

Άρθρο 31
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
1. Το στοιχείο λε΄ του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη:
(α) ο/η σύζυγος,
(β) ο/η σύντροφος µε τον/την οποίο/α ο/η Έλληνας πολίτης έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης εφόσον τούτο
καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής,
(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς
εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων ή των συντρόφων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄ κατά την ανωτέρω διάκριση, ως
προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση,
(δ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι συντηρούµενοι απευθείας ανιόντες, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή
του/της συντρόφου, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄,
(ε) κάθε άλλο µέλος της οικογένειας Έλληνα πολίτη ή
του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εµπίπτει στα αναφερόµενα στις
ανωτέρω περιπτώσεις πρόσωπα, εφόσον το µέλος τούτο
συντηρείται από Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων και σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του
εν λόγω µέλους της οικογένειας από τον Έλληνα πολίτη.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 της περίπτωσης Α΄
του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως µέλη της οικογένειας νοούνται:
(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων µε
τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης,
(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων
κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου
των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος
σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,
(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄
του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως µέλη της οικογένειας νοούνται:
(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων µε
τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης,
(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων
κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου
των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος
σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,
(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή των συντρόφων.»
4. Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 19 του
ν. 4251/2014, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
µπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαµονής διάρκει-
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ας τριών (3) ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα. Η άδεια διαµονής 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.
2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας
που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραµονή του αιτούντος στη χώρα, τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γονική σχέση, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
3. Σε πολίτες τρίτων χωρών που αποδεικνύουν ότι διαµένουν στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συναπτά έτη,
χορηγείται απόδειξη παραλαβής αιτήµατος στην οποία
αναγράφεται, ότι κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) για
το χρόνο που θα απαιτηθεί µέχρι την εξέταση του αιτήµατος.
4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι:
α) Η κατοχή διαβατηρίου, µε εξαίρεση τους πολίτες
τρίτων χωρών αντικειµενικά στερούµενων διαβατηρίου,
οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για
την υφιστάµενη προσωρινή ή µόνιµη αντικειµενική αδυναµία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν. Στην περίπτωση αυτή, άδεια διαµονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής
αδυναµίας εφοδιασµού του ενδιαφερόµενου µε διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της αρµοδίας Επιτροπής.
β) Η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
γ) Η µη συνδροµή στο πρόσωπο των αιτούντων λόγων
που τους καθιστούν επικίνδυνους για την δηµόσια τάξη
και ασφάλεια. Τυχόν εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ και επιβολή
µέτρου απαγόρευσης εισόδου, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 26 του ν. 3907/2011, για λόγους προηγούµενης
µη νόµιµης διαµονής ή εξαιτίας µη συµµόρφωσης σε απόφαση επιστροφής που εκδόθηκε για τον ίδιο λόγο,
δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για την έκδοση της άδειας διαµονής. Με την έκδοση της άδειας διαµονής η
εγγραφή παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
5. Οι άδειες διαµονής του παρόντος άρθρου παρέχουν
στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας παρέχεται µόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαµονής κατείχε προηγουµένως άδεια διαµονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαµονής του προηγουµένου εδαφίου θα
εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης
αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 7 του ν. 4251/2014.»

5. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α΄ του
ν. 4251/2014 καταργείται.
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄
του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως µέλη της οικογένειας νοούνται:
(α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων µε
τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης στην Ελλάδα,
(β) τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων
κάτω των 21 ετών,
(γ) τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου
των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος
σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,
(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.»
7. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του
ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κάθε µεταβολή της προσωπικής του κατάστασης,
ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάµου ή συµφώνου συµβίωσης ή τη γέννηση τέκνου.»
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4251/2014 προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ) η ονοµατοδοσία του άρθρου 15 του ν.1438/1984
(Α΄ 60) όταν οι γονείς, πολίτες τρίτων χωρών, στερούνται νοµιµοποιητικών εγγράφων».
9. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάµου ή σύναψης συµφώνου συµβίωσης στην Ελλάδα µεταξύ πολιτών τρίτων
Χωρών που διαµένουν στη Χώρα µε άδεια διαµονής,
στον ένα εκ των συζύγων ή συντρόφων και στα µέλη της
οικογένειάς τους, που διαµένουν ήδη νόµιµα στη Χώρα
µπορεί να χορηγηθεί άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση.»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα πολίτη, που επιθυµεί τη χορήγηση Δελτίου Διαµονής, κατά την παράγραφο 1, οφείλει να καταθέσει αίτηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 στις υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας, σε διάστηµα τριών (3) µηνών, από την ηµεροµηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός δύο
(2) µηνών από την ηµεροµηνία σύναψης του γάµου ή του
συµφώνου συµβίωσης που καταρτίστηκε στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση µη υποβολής της αίτησης εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία εισόδου ή την ηµεροµηνία του ληξιαρχικού γεγονότος του γάµου ή του
συµφώνου συµβίωσης ή της γέννησης τέκνου, επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
µε τα οποία:
α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση
µε τον Έλληνα πολίτη,
β. αποδεικνύει στις υποπεριπτώσεις γ΄ και δ΄ της περίπτωσης λε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ότι συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούµενου µέλους, δηλαδή
ότι υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων που είναι πολίτης
τρίτης Χώρας,
γ. αποδεικνύει στην υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης
λε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος ότι
συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούµενου µέλους και
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της συνδροµής σοβαρών λόγων υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω µέλους της οικογένειας από τον Έλληνα πολίτη.»
11. Οι περιπτώσεις β΄, γ΄και δ΄της παρ. 1 του άρθρου
84 του ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου ή λυθεί το σύµφωνο
συµβίωσης και ο γάµος ή το σύµφωνο συµβίωσης διήρκεσε τρία (3) τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή αίτησης αγωγής διαζυγίου, ή πριν την διάσταση των συντρόφων, εκ των οποίων το ένα (1) έτος στην Ελλάδα ή η επιµέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νοµίµως σε έναν από
τους συζύγους/συντρόφους που είναι πολίτης τρίτης
Χώρας,
γ. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας κατέστη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος ή
το σύµφωνο συµβίωσης,
δ. ο ένας εκ των συζύγων ή συντρόφων απολαύει νοµίµως του δικαιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο,
υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την
έγγραφη συµφωνία των συζύγων ή συντρόφων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγµατοποιούνται
στην Ελλάδα και για όσο διάστηµα απαιτείται.»
12. Η παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Πολίτες τρίτων χωρών που διέµεναν νόµιµα στην
Ελλάδα για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα
και µετά τη σύναψη γάµου ή συµφώνου συµβίωσης µε έτερο πολίτη τρίτης χώρας ή Έλληνα πολίτη µετέβαλλαν
το καθεστώς διαµονής τους και έλαβαν είτε άδεια διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο
διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο προηγούµενο καθεστώς διαµονής τους, εφόσον:
α. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει και
δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα
δικαίωµα διαµονής,
β. εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή λύσης του συµφώνου συµβίωσης και
δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα
δικαίωµα διαµονής.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα
µέλη της οικογένειας τους διέµεναν νόµιµα στη χώρα
και µετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαµονής τους.»
13. Η παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο/η σύζυγος/σύντροφος ανεξαρτήτως ιθαγένειας
και οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων/συντρόφων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 82, που κατέχουν Δελτίο
Διαµονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελµατική δραστηριότητα.»
14. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«γ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάµος, η υιοθεσία, η αναγνώριση τέκνων ή το σύµφωνο
συµβίωσης, έχει συναφθεί µε κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού, προκειµένου να αποκτηθεί το Δελτίο Διαµονής ή Μόνιµης Διαµονής.
Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για
το σκοπό αυτόν ιδίως, όταν δεν υπάρχει συµβίωση των
µελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα επι-

κοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος/σύντροφος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του ετέρου συζύγου/συντρόφου.»
15. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του
ν. 4251/2014 (80 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που άλλο κράτος-µέλος ζητεί την
παροχή των ως άνω πληροφοριών, το σηµείο επαφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 104, απαντά εντός µηνός από
την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών.»
16. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 98 του
ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«11. Σε περίπτωση που άλλο κράτος-µέλος ζητήσει από την Ελλάδα να τροποποιήσει την παρατήρηση που αναγράφεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 90, εφόσον η ευθύνη για τη διεθνή προστασία του επί µακρόν διαµένοντος έχει µεταφερθεί στο άλλο κράτος-µέλος, το αρµόδιο όργανο εκδίδει εντός
τριών (3) µηνών, την άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, τροποποιηµένη κατά το σκέλος της παρατήρησης
της παρ. 5 του άρθρου 90.
12. Αν χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας σε
πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο άλλο κράτος-µέλος έχει προηγουµένως χορηγήσει καθεστώς επί µακρόν διαµένοντος, το σηµείο επαφής, όπως ορίζεται στο άρθρο
104, ζητεί από το κράτος-µέλος που έχει εκδώσει την άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος να την τροποποιήσει ούτως ώστε να περιληφθεί και η παρατήρηση που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 90.»
17. Το άρθρο 134 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 134
Επιτροπές
1. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνιστώνται τρεις (3) Επιτροπές Μετανάστευσης. Οι Επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής µε την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος,
τα µέλη και οι γραµµατείς, τακτικοί και αναπληρωµατικοί. Με όµοια απόφαση µπορεί να συγκροτούνται επιπλέον Επιτροπές, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
Οι Επιτροπές αποτελούνται από:
α. Δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκ των οποίων ο ένας (1) ορίζεται ως
Πρόεδρος.
β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών.
γ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών,
που προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδος.
Γραµµατείς ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης
ασκούν υπάλληλοι του αρµόδιου Τµήµατος του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που χειρίζονται τους
σχετικούς φακέλους.
Οι Επιτροπές Μετανάστευσης γνωµοδοτούν για κάθε
θέµα που παραπέµπεται σε αυτές και αφορά στη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαµονής που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
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2. Σε κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνιστάται πενταµελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία
αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους της αρµόδιας
υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από τους οποίους ο ένας (1) είναι ο Προϊστάµενός της, ο οποίος και
προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνοµικής
αρχής. Για την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής συνιστάται µία (1) Επιτροπή για κάθε αρµόδια υπηρεσία. Με
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη της, ο γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, µαζί µε τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο
γραµµατέας είναι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας.
Με αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αττικής και Μακεδονίας και Θράκης, αντίστοιχα, µπορεί να συνιστώνται, σε κάθε αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής και στο
Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Μακεδονίας και Θράκης, µέχρι δύο (2) επιπλέον Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την
ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους.
Η συγκρότηση των Επιτροπών, σε κάθε Νοµό Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µπορεί να γίνεται και µε υπαλλήλους της, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του
ίδιου νοµού, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αντίστοιχης αρµόδιας υπηρεσίας.
3. Έργο των Επιτροπών Μετανάστευσης των προηγούµενων παραγράφων είναι:
α. Περιπτώσεις γάµων, καταχωρισµένης συµβίωσης,
υιοθεσίας ή αναγνώρισης ανήλικου ηµεδαπού τέκνου,
που ενέχουν στοιχεία καταχρηστικότητας.
β. Συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας
στο πρόσωπο ενδιαφερόµενου που αποδεικνύει δεσµούς µε τη χώρα.
γ. Η διερεύνηση της ύπαρξης προσωρινής ή µόνιµης αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης διαβατηρίου. Κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επιτροπή
λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη το βαθµό ένταξης του ενδιαφερόµενου στη χώρα.
δ. Άλλες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν εξατοµικευµένης προσέγγισης, οι οποίες παραπέµπονται µε εισήγηση του αρµόδιου Προϊστάµενου Τµήµατος.»
18. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
καταργείται η αριθµ. 23443/2011 (Β΄2225) κοινή υπουργική απόφαση. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαµονής, που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την αριθµ.
23443/2011 κοινή υπουργική απόφαση και εκκρεµούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, εξετάζονται από την ίδια υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
19. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους που υποβλήθηκαν και εκκρεµούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή στις Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων της χώρας, µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος εξετάζονται από την αρχή στην οποία υποβλήθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Κατά την εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων, πλην αυτών
που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 19 του

ν. 4251/2014, όπως τροποποιείται δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του παρόντος.
20. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών διαµονής, που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 και εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, εξετάζονται από τη ίδια υπηρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεσης.
21. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται ως ο εθνικός
συντονιστής της συµµετοχής της Ελλάδας στο Διεθνή
Οργανισµό Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες
(Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum
and Refugees).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Εξωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες ανάληψης και άσκησης της σχετικής αρµοδιότητας από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς επίσης και ο τρόπος αντιµετώπισης των δαπανών που απορρέουν από τη συµµετοχή της χώρας
στον ως άνω Διεθνή Οργανισµό.
Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η παύση της συµµετοχής της Ελλάδας στις εργασίες του Διεθνούς Οργανισµού Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες.
Άρθρο 32
Τροποποίηση του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. «µέλος της οικογένειας»:
α) ο/η σύζυγος,
β) ο/η σύντροφος µε τον/την οποίο/α ο/η πολίτης της
Ένωσης έχει σχέση καταχωρισµένης συµβίωσης, βάσει
της νοµοθεσίας κράτους-µέλους, εφόσον η νοµοθεσία
του κράτους-µέλους υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση
καταχωρισµένης συµβίωσης ως ισοδύναµη προς το γάµο, και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην
οικεία νοµοθεσία του κράτους-µέλους υποδοχής,
γ) οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι συντηρούµενοι, καθώς
και εκείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, όπως
ορίζεται στο στοιχείο β΄, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως
προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση,
δ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας οι απευθείας ανιόντες του
πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή
του/της συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο β΄, εφόσον είναι συντηρούµενοι.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη τυχόν ατοµικού δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής των ενδιαφεροµένων, χορηγείται άδεια διαµονής διετούς διάρκειας σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, των ακόλουθων προσώπων:
α) Κάθε άλλου µέλους της οικογένειας του πολίτη της
Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εµπίπτει
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στα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 πρόσωπα, εφόσον το µέλος τούτο συντηρείται από τον έχοντα ίδιο δικαίωµα διαµονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό
τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί
λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω µέλους της οικογένειας από
τον πολίτη της Ένωσης, ή συντηρεί τον έχοντα δικαίωµα
διαµονής πολίτη της Ένωσης και
β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, του/της συντρόφου, µε
τον οποίο ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση,
προσηκόντως αποδεδειγµένη.»
Άρθρο 33
Οι περιορισµοί της παρ. 14 του άρθρου 86 του
ν. 3528/2007 δεν έχουν ισχύ στις περιπτώσεις που υπάλληλος επιθυµεί να µεταταχθεί σε υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις του ν. 4375/2016 λόγω
έκδοσης Οργανισµού Μεταναστευτικής Πολιτικής
1. Το στοιχείο γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 καταργείται.
2. Το στοιχείο στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης που ασκεί τις αρµοδιότητες της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 25 του π.δ. 122/2017 (Α΄149).»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 25 του
π.δ. 122/2017 (Α΄146) που συνιστάται µε το άρθρο 8 του
παρόντος.»
4. Τα άρθρα 27 και 28 του ν. 4375/2016 καταργούνται.
5. Η παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 καταργείται.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄ 149)

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 26 του π.δ. 122/2017 προστίθεται περίπτωση κζ΄ ως εξής:
«κζ. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 45 του π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Σε όλα τα τµήµατα των Διευθύνσεων Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών και Οικονοµικής
Διαχείρισης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.»
6. Η παρ. 9 του άρθρου 45 του π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής πλην του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ
Κοινωνιολόγων. Στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Διεύθυνση
Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Στο Τµήµα Ενιαίου Σηµείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Αδειών Διαµονής προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών. Στο Τµήµα Διασφάλισης Ποιότητας
Βιοµετρικών Δεδοµένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών
Αδειών Διαµονής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και
ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ. Στο Τµήµα Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήµατος Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Αδειών Διαµονής προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής.»
Άρθρο 36

1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 του
π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο έχει ως
στρατηγικό σκοπό την εφαρµογή της εθνικής πολιτικής
για την υποδοχή αιτούντων διεθνή προστασία κατά την
έννοια του ενωσιακού δικαίου, κυρίως µέσω του σχεδιασµού, της παρακολούθησης και της υλοποίησης προγραµµάτων προστασίας του εν λόγω πληθυσµού µε ιδιαίτερη έµφαση στις ευάλωτες εξ αυτών περιπτώσεις, όπως περιγράφονται στο π.δ. 141/2013 (Α΄ 226), πλην
των ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισµένων ανηλίκων.»
2. Η περίπτωση βγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τη διασφάλιση κατάλληλων υλικών συνθηκών υποδοχής και διαδικαστικών εγγυήσεων κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου σε ευάλωτες κατηγορίες αιτούντων
και δικαιούχων διεθνή προστασία σύµφωνα µε το
π.δ. 141/2013, πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισµένων ανηλίκων.»
3. Η περίπτωση κα΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του
π.δ. 122/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«κα. Την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισµού της
Υπηρεσίας Ασύλου.»

Ζηµίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νοµικών προσώπων: α) στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας
Χίου και της Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου του Δήµου Χίου και β) στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος
Μόριας του Δήµου Λέσβου, οι οποίες οφείλονται σε
πράξεις προσφύγων ή µεταναστών και έχουν καταγραφεί και αποτιµηθεί: α) στο 11751/6.4.2017 πρακτικό της
Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 105/2017 απόφαση του Δηµάρχου Χίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 270/2017 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου Χίου, και β) στο από 31.3.2017 πρακτικό της Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2706/2016 απόφαση του Δηµάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 272/2017 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου Λέσβου αποζηµιώνονται από πιστώσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί
τους δήµους αυτούς µε τα αντίστοιχα ποσά για την καταβολή τους στους δικαιούχους. Οι εν λόγω πιστώσεις
προέρχονται από εισπραττόµενα έσοδα του άρθρου 132
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). Εκ των περιλαµβανοµένων στα
πρακτικά εξαιρούνται:
α) οι καλυπτόµενες από ασφαλιστικό συµβόλαιο σε ι-
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σχύ αποζηµιώσεις οικιών, επαγγελµατικών χώρων, οχηµάτων, µηχανηµάτων κάθε είδους,
β) οι αποζηµιώσεις από κλοπές σε οικίες και επαγγελµατικούς χώρους και
γ) αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.
Άρθρο 37
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25)
1. Το άρθρο 18 του ν. 2121/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση
1. Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δηµιουργού και χωρίς αµοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου που έχει νοµίµως δηµοσιευθεί, εφόσον η αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική
χρήση εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο µιας επιχείρησης ή µιας υπηρεσίας ή ενός οργανισµού.
2. Η ελευθερία της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση
δεν ισχύει όταν µε την αναπαραγωγή εµποδίζεται η κανονική εκµετάλλευση του έργου ή βλάπτονται τα νόµιµα
συµφέροντα των δηµιουργών και ιδίως: α) όταν αναπαράγεται αρχιτεκτονικό έργο σε µορφή κτιρίου ή άλλης
παρεµφερούς κατασκευής, β) όταν αναπαράγεται, µε τεχνικά µέσα, έργο των εικαστικών τεχνών, που κυκλοφορεί σε περιορισµένο αριθµό ή η γραφική παράσταση µουσικού έργου.
3. Εάν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για
ιδιωτική χρήση χρησιµοποιούνται τεχνικά µέσα, όπως
συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,
µαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για
την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής, ιδίως CD-RW, CD-R, DVD και άλλα αποθηκευτικά µέσα χωρητικότητας άνω των 4GB, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητές ηλεκτρονικές συσκευές ταµπλέτες (tablets), έξυπνα κινητά τηλέφωνα
(smartphones), συσκευές ή εξαρτήµατα ανεξάρτητα εάν
λειτουργούν σε συνάρτηση ή µη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιµοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, µετεγγραφή ή µε άλλο τρόπο αναπαραγωγή, φωτοτυπικές συσκευές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες,
σαρωτές και εκτυπωτές, οφείλεται εύλογη αµοιβή στον
δηµιουργό του έργου και στους κατά την παρούσα διάταξη δικαιούχους συγγενικών δικαιωµάτων, µε εξαίρεση
τα προς εξαγωγή είδη.
Η εύλογη αµοιβή καθορίζεται ως εξής:
α) Η αµοιβή για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τις
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές - ταµπλέτες (tablets),
και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) ορίζεται
σε 2% της αξίας τους. Η αµοιβή κατανέµεται στους
πνευµατικούς δηµιουργούς, στους ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες, στους παραγωγούς γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή άλλων γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και στους εκδότες εντύπων. Η κατανοµή των ποσοστών της εύλογης αµοιβής επί των τεχνικών µέσων του προηγούµενου εδαφίου
στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε
κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, καθώς και ο
τρόπος είσπραξης και καταβολής καθορίζονται σύµφωνα

µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 9.
β) Η αµοιβή για τις συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, µαγνητικές ταινίες ή άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή
εικόνας ή ήχου και εικόνας, τους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και τα άλλα αποθηκευτικά µέσα χωρητικότητας άνω των 4GB, όπως επίσης η αµοιβή για συσκευές ή εξαρτήµατα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε
συνάρτηση ή µη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιµοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, µετεγγραφή
ή µε άλλο τρόπο αναπαραγωγή ορίζεται σε 6% της αξίας. Η αµοιβή για τους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και για τα άλλα αποθηκευτικά µέσα, καθώς και
για τις συσκευές ή εξαρτήµατα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή µη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και χρησιµοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, µετεγγραφή ή µε άλλο τρόπο αναπαραγωγή, κατανέµεται
στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που εκπροσωπούν τους δικαιούχους των πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στην παράγραφο 9. Η αµοιβή για τις συσκευές εγγραφής
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, µαγνητικές ταινίες ή
άλλους υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας κατανέµεται κατά 55% στους πνευµατικούς δηµιουργούς, 25% στους
ερµηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και 20% στους
παραγωγούς γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή άλλων
γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας.
γ) Η αµοιβή για τις φωτοτυπικές συσκευές, τους σαρωτές, τους εκτυπωτές και για χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες ορίζεται σε 4% της αξίας τους. Η αµοιβή κατανέµεται εξ ηµισείας µεταξύ των πνευµατικών δηµιουργών και των εκδοτών εντύπων. Στην έννοια των φωτοτυπικών συσκευών συµπεριλαµβάνεται και κάθε πολυµηχάνηµα, το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.
Σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω ο υπολογισµός
της αξίας γίνεται κατά την εισαγωγή ή τη διάθεση από το
εργοστάσιο. Η αµοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους παραγωγούς των αντικειµένων αυτών,
αναγράφεται στο τιµολόγιο και εισπράττεται από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν µε έγκριση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και καλύπτουν εν όλω ή εν µέρει την ενδιαφερόµενη κατηγορία των δικαιούχων.
4.α) Όποιος εισάγει ή αποκτά ενδοκοινοτικά ή παράγει
και διαθέτει τεχνικά µέσα ή/και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες που, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, υπόκεινται
στην καταβολή εύλογης αµοιβής, υποχρεούται εντός
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού
τριµήνου να δηλώνει εγγράφως και υπευθύνως κατά το
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) προς τον ΟΠΙ:
αα) την ποσότητα και τη συνολική αξία των τεχνικών
µέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες που
κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή
παρήγαγε και διέθεσε κατά το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού
µέσου και
ββ) ότι αυτή είναι πράγµατι η ποσότητα και συνολική
αξία χωρίς καµία απόκρυψη.
β) Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης έχει το
δικαίωµα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη, κοινοποιώντας του σχετική γραπτή πρόσκληση,
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να δηλώσει εγγράφως και υπευθύνως κατά το
ν. 1599/1986 προς τον ΟΠΙ:
αα) την ποσότητα και συνολική αξία των τεχνικών µέσων ή/και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία ανά κατηγορία και τύπο τεχνικού µέσου αναλυτικά που, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3, υπόκεινται στην καταβολή εύλογης αµοιβής και τα οποία κατά περίπτωση εισήγαγε ή απόκτησε ενδοκοινοτικά ή παρήγαγε και διέθεσε,
ββ) ότι αυτή είναι πράγµατι η ποσότητα και συνολική
αξία χωρίς καµία απόκρυψη.
Μέσα σε έναν (1) µήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει
στον ΟΠΙ την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη
από τον ίδιο, όταν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση, ή από τον κατά το καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρεία.
5. Αν ο οφειλέτης δεν συµµορφωθεί µε την υποχρέωση υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου
4, το Μονοµελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, διατάσσει αυτόν που έχει κληθεί για άµεση υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης,
µε την καταδίκη, σε κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσής
του, χρηµατικής ποινής υπέρ του αιτούντος οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης, τριών χιλιάδων (3.000) έως
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύµφωνα µε την παρ.
2Γ του άρθρου 54 του ν. 4481/2017.
6. Κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης µε δικές
του δαπάνες, δικαιούται να ζητήσει τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχοµένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης από έναν ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται από τον
ΟΠΙ. Σε περίπτωση άρνησης του οφειλέτη να δεχθεί τον
ανωτέρω έλεγχο, η διενέργειά του διατάσσεται από το
Μονοµελές Πρωτοδικείο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται παραπάνω. Η εκάστοτε έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κατατίθεται στον ΟΠΙ και αντίγραφο αυτής δικαιούται να λάβει κάθε οργανισµός συλλογικής διαχείρισης. Η διενέργεια νέου ελέγχου κατ’ αίτηση άλλων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης για την ίδια δήλωση αποκλείεται.
7. Τα δικαιώµατα των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους έχουν κατ’ αλλήλων και όλες οι επιχειρήσεις που
εισάγουν, παράγουν, διαθέτουν ή πωλούν τεχνικά µέσα
και υλικούς φορείς που υπόκεινται στην αµοιβή του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, η σχετική δαπάνη βαρύνει την επιχείρηση που ζήτησε τη διενέργειά του.
8. Σε περίπτωση κατά την οποία για την καταβολή της
εύλογης αµοιβής είναι υπόχρεος ο εισαγωγέας, είτε
πρόκειται για εισαγωγή είτε για ενδοκοινοτική απόκτηση
των αναφεροµένων στην παράγραφο 3 υλικών φορέων
ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας ή άλλων τεχνικών µέσων, η αµοιβή υπολογίζεται επί της αξίας που αναγράφεται στο τιµολόγιο του ξένου οίκου, η δε προβλεπόµενη
από το παρόν άρθρο σηµείωση επί του τιµολογίου γίνεται επί του τιµολογίου διάθεσης των εν λόγω υλικών φορέων και τεχνικών µέσων και αναφέρει ότι στην τιµή διάθεσης περιλαµβάνεται και η υπολογισθείσα επί της ανωτέρω αξίας αµοιβή της παραγράφου 3. Η αµοιβή καθίσταται απαιτητή τρεις (3) µήνες από την εισαγωγή.
9. Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισµοί συλλογικής
διαχείρισης και η συµφωνία για τη µεταξύ τους κατανοµή του ποσοστού της εύλογης αµοιβής δεν έχει επιτευχθεί µέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η κατανοµή

των ποσοστών της εύλογης αυτής αµοιβής στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή
υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζεται µε απόφαση του ΟΠΙ. Η απόφαση του ΟΠΙ διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις απόψεις των ενδιαφερόµενων οργανισµών συλλογικής διαχείρισης, την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούµενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισµοί
συλλογικής διαχείρισης που δεν συµφωνούν µε την απόφαση του ΟΠΙ, µπορούν να ζητήσουν από το Μονοµελές
Πρωτοδικείο δικάζον, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, να καθορίσει άλλη κατανοµή, οι οφειλέτες
όµως υποχρεούνται να καταβάλουν στους οργανισµούς
συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αµοιβή µε βάση την
απόφαση του ΟΠΙ. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους.
10. Αλλοδαπές, µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες, που έχουν ειδικώς αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε την
παράγραφο 4α του άρθρου 29 του Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α΄ 265), όπως αυτή εισήχθη µε το
ν. 4132/2013 (Α΄ 59) και την υπουργική απόφαση
1126/12.6.2013 (Β΄ 1420), δεν είναι υπόχρεες για την
καταβολή της ανωτέρω εύλογης αµοιβής για τα προϊόντα που εισάγουν υπό το καθεστώς αναστολής καταβολής του οφειλόµενου Φ.Π.Α.. Η οφειλόµενη στους δικαιούχους εύλογη αµοιβή καταβάλλεται από τον πρώτο εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή που
αποκτά τα προϊόντα από τις αδειοδοτηθείσες, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4α του άρθρου 29 του Τελωνειακού
Κώδικα, αλλοδαπές εταιρείες, προκειµένου να τα διαθέσει στο εσωτερικό της χώρας και σηµειώνεται ως ποσοστό και ποσό στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τις ανωτέρω εταιρείες κατά την παράδοση των ανωτέρω προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας και εισπράττεται από οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, όπως
στο παρόν άρθρο ορίζεται. Οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στους δικαιούχους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης τα στοιχεία των παραδόσεών τους στο εσωτερικό της χώρας, µε πλήρη στοιχεία
αγοραστή, ποσότητας, αξίας, κωδικού είδους, ηµεροµηνία αγοράς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την είσπραξη της αµοιβής, µε τριµηνιαίες καταστάσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 8. Με απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού µπορεί να
ρυθµίζονται λεπτοµέρειες που αφορούν στην εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
11. Οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης οφείλουν
να προβλέπουν και να αναρτούν στον ιστότοπό τους σύντοµη και αποτελεσµατική διαδικασία επιστροφής της
εύλογης αµοιβής, την οποία έχουν εισπράξει επί των τεχνικών µέσων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, εφόσον υποβάλλεται αίτηση από επιχείρηση ή επαγγελµατία και ο αιτών αποδεικνύει ότι τα µέσα αυτά προδήλως προορίζονται για χρήσεις άλλες από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Αίτηµα επιστροφής υποβάλλεται µόνο από επιχείρηση ή επαγγελµατία και όχι από τρίτους εισαγωγείς ή εµπόρους. Η διαδικασία επιστροφής
της εύλογης αµοιβής προβλέπει µεταξύ άλλων και σε
ποιόν οργανισµό συλλογικής διαχείρισης θα υποβάλλεται η αίτηση για καθεµία από τις περιπτώσεις α΄ έως γ΄
της παραγράφου 3.»
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν αναδροµικά από τη θέση
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σε ισχύ του ν. 4481/2017 (Α΄ 100). Για τις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεµείς δίκες που αφορούν
στο άρθρο 18 του ν. 2121/1993 και έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, συνεχίζει να ισχύει το άρθρο 18
του ν. 2121/1993, όπως ίσχυε µέχρι την τροποποίησή
του µε την παράγραφο 1.
Άρθρο 38
Τροποποίηση του π.δ 141/2017 («Οργανισµός Υπουργείου Εσωτερικών» Α΄ 180)
1. α. Στο άρθρο 46 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), υπό τον
τίτλο «Διάρθρωση Υπηρεσιών», προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Στο φορέα λειτουργούν επίσης, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις:
α. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
β. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
β. Η ισχύς της παραγράφου 1α αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του π.δ 141/2017.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ή της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
- Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ
Γεωτεχνικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Πληροφορικής.»
3. Το προβλεπόµενο, στα άρθρα 54 παρ. 2 περίπτωση
β΄ και 63 παρ. 25 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), «Τµήµα
Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής» µετονοµάζεται σε «Τµήµα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Απόδηµου Ελληνισµού».
Άρθρο 39
Τροποποίηση του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74)
Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 26 του π.δ.
46/2016 (Α΄ 74) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Για την απόλυση των µαθητών της Γ΄ τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ απαιτείται γενικός Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και
πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει:
α) Για τη Γ΄ τάξη Ηµερησίου ΓΕΛ από τον Μ.Ο. των
βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων, µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής,
β) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού ΓΕΛ από τον Μ.Ο. των
βαθµών ετήσιας επίδοσης του µαθητή όλων των γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων.
3. α) Οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ηµερησίου
ΓΕΛ και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Εσπερινού ΓΕΛ,
που δεν επιτυγχάνουν το γενικό Μ.Ο. της παραγράφου
1, παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο, που
διενεργείται σύµφωνα µε τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος από εννέα και
πέντε δέκατα (9,5). Οι µαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν το γενικό
Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.

β) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ και της
Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ που δεν επιτυγχάνουν το
γενικό Μ.Ο. της παραγράφου 2 παραπέµπονται το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα µαθήµατα
στα οποία ο βαθµός επίδοσης είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Για τα µαθήµατα της Οµάδας
Α΄ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Για τα µαθήµατα των Οµάδων Β΄, Γ΄ και Δ΄ της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ και για τα µαθήµατα των Οµάδων Β΄ και Γ΄
της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ
δεν αξιολογούνται στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ως
πρόεδρος και δύο καθηγητές που είτε έχουν την ίδια ειδικότητα είτε διδάσκουν κατ’ ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα.
γ) Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερησίου ΓΕΛ και της
Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν το γενικό
Μ.Ο. απόλυσης παραπέµπονται στην ειδική εξεταστική
περίοδο του Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που περιγράφεται στην περίπτωση β΄, για να εξεταστούν στα µαθήµατα στα οποία ο βαθµός επίδοσής τους
είναι µικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι
µαθητές, που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου δεν επιτυγχάνουν το Μ.Ο. απόλυσης, επαναλαµβάνουν τη φοίτηση.
4. Ειδικώς, οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Ηµερήσιου
ΓΕΛ και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ, οι οποίοι δεν
επιθυµούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται
να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αµέσως επόµενο ή οποιοδήποτε άλλο
σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη.
Οι µαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε
όλα τα γραπτώς και µη γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα,
µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ τάξη
Ηµερήσιου ΓΕΛ, και στην ύλη που εξετάζονται οι µαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Ηµερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄
τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το συγκεκριµένο σχολικό έτος. Η
προφορική και γραπτή εξέταση διενεργείται από τριµελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συµµετέχουν ο Διευθυντής ως
πρόεδρος και δύο καθηγητές που είτε έχουν την ίδια ειδικότητα είτε διδάσκουν κατ’ ανάθεση το αντίστοιχο µάθηµα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα
ανωτέρω ισχύουν και για τους µαθητές που φοίτησαν
κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ΄ τάξη του Ηµερήσιου ΓΕΛ και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΓΕΛ και δεν
έχουν απολυθεί.
5. Μαθητής του Ηµερησίου ΓΕΛ ή του Εσπερινού ΓΕΛ
µε απορριπτικό βαθµό σε κλάδο ή κλάδους µαθήµατος
και απορριπτικό συνολικό βαθµό στο ίδιο µάθηµα, που
συνάγεται ως µέσος όρος των βαθµών των οικείων κλάδων, εξετάζεται µόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του
µαθήµατος που έλαβε τον απορριπτικό βαθµό.»
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Άρθρο 40
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων του
άρθρου 22 και των παραγράφων 1 έως 7, 9 έως 14 και 18 έως
20 του άρθρου 31 και του άρθρου 32, οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.

Αθήνα,

2018
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