ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΔ΄, 28 Νοεµβρίου 2018,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά µε τα αρχεία επιβατών - προσαρµογή της νοµοθεσίας
στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρών εγκληµάτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις
περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
8.

Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η προσαρµογή της
νοµοθεσίας στην Οδηγία (EE) 2016/681 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 σχετικά µε τη χρήση των δεδοµένων που περιέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR) για την
πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων (EE L 119).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρα 1 και 2 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στη
διαβίβαση από τους αεροµεταφορείς των δεδοµένων
που περιέχονται στα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNRpassenger name record) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε, ή
απογειώνονται από, ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδοµένων αυτών, µε τα υπόλοιπα κράτη-µέλη. Η επεξεργασία των δεδοµένων
PNR που συλλέγονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, γίνεται µόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών και σοβα-

Άρθρο 3
Ορισµοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι εξής
ορισµοί:
α) «αεροµεταφορέας»: επιχείρηση αεροµεταφορών µε
ισχύουσα άδεια εκµετάλλευσης ή ισοδύναµο της τελευταίας που επιτρέπει την αεροπορική µεταφορά επιβατών,
β) «Αεροπορική Αρχή»: η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας
του άρθρου 1 του ν. 4427/2016,
γ) «αποπροσωποποίηση µέσω κάλυψης των δεδοµένων»: η διαδικασία µε την οποία ορισµένα στοιχεία των
δεδοµένων, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν
στην άµεση ταυτοποίηση του υποκειµένου, καθίστανται
µη ορατά στους χρήστες,
δ) «επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων
των µετεπιβιβαζοµένων (transfer) και διερχοµένων
(transit) προσώπων µιας πτήσης, που µεταφέρεται ή πρόκειται να µεταφερθεί µε αεροσκάφος µε τη συγκατάθεση
του αεροµεταφορέα, η οποία εκφράζεται µε την καταχώριση του επιβάτη στον κατάλογο επιβατών. Στην έννοια
του επιβάτη δεν περιλαµβάνονται τα µέλη του πληρώµατος της πτήσης που εκτελεί το αεροσκάφος,
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ε) «Oνοµαστικό Αρχείο Επιβάτη» ή «Passenger Name
Record» (PNR): ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαµβάνει τις απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων πληροφορίες από
τους αεροµεταφορείς που πραγµατοποιούν την κράτηση
ή συµµετέχουν στη µεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτοµο ή για λογαριασµό του, ανεξάρτητα από το αν ο φάκελος περιλαµβάνεται σε συστήµατα κράτησης ή συστήµατα ελέγχου
αναχωρήσεων που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο επιβατών, πριν επιβιβασθούν στο αεροπλάνο ή ισοδύναµα
συστήµατα µε τις ίδιες λειτουργίες,
στ) «µέθοδος προώθησης» («push method»): η µέθοδος µε την οποία οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν δεδοµένα PNR του άρθρου 5 στη βάση δεδοµένων της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών,
ζ) «πτήση εκτός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή µη τακτική
πτήση εκτελούµενη από αεροµεταφορέα που αναχωρεί
από τρίτη χώρα και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους-µέλους ή αναχωρεί από το έδαφος κράτους-µέλους και προβλέπεται να προσγειωθεί σε τρίτη
χώρα, συµπεριλαµβανοµένων, σε αµφότερες τις περιπτώσεις πτήσεων µε τυχόν ενδιάµεσες στάσεις στο έδαφος κρατών-µελών ή τρίτων χωρών,
η) «πτήση εντός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή µη τακτική
πτήση εκτελούµενη από αεροµεταφορέα, η οποία αναχωρεί από το έδαφος κράτους-µέλους και προβλέπεται
να προσγειωθεί στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων από
τα λοιπά κράτη-µέλη, χωρίς ενδιάµεσες στάσεις στο έδαφος τρίτης χώρας,
θ) «σοβαρά εγκλήµατα»: οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, οι οποίες τιµωρούνται, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους-µέλους, µε
στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφάλειας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3)
ετών,
ι) «συστήµατα κράτησης»: το εσωτερικό σύστηµα του
αεροµεταφορέα, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδοµένα
PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων,
ια) «τροµοκρατικά εγκλήµατα»: οι αξιόποινες πράξεις,
όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 187Α
ΠΚ (άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ),
ιβ) «δεδοµένα API» (Advance Passenger Information):
τα στοιχεία επιβατών που συλλέγονται από τους αεροµεταφορείς και διαβιβάζονται στις αρµόδιες εθνικές αρχές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο π.δ. 53/2008
(Α΄ 84),
ιγ) «περίοδος»: το χρονικό διάστηµα είτε µεταξύ της
τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου και του τελευταίου
Σαββάτου του Οκτωβρίου (θερινή περίοδος) είτε µεταξύ
της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου και του τελευταίου Σαββάτου του Μαρτίου (χειµερινή περίοδος) κάθε
έτους,
ιδ) «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών»: η Υπηρεσία του άρθρου 6.

Άρθρο 4
Σοβαρά εγκλήµατα
(Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας)
Ως σοβαρά εγκλήµατα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 3, νοούνται οι εξής αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται, σύµφωνα είτε µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, όταν τη χορήγηση δεδοµένων
αιτείται η ελληνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ή οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 9, είτε µε το δίκαιο του κράτους-µέλους που αιτείται τη χορήγηση δεδοµένων PNR,
µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφάλειας, διάρκειας τουλάχιστον
τριών (3) ετών:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
β) εµπορία ανθρώπων και σωµατεµπορία,
γ) προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής ανηλίκων, πορνογραφία ή πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων,
δ) παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων
ουσιών,
ε) παράνοµη εµπορία και διακίνηση όπλων, πυροµαχικών και εκρηκτικών,
στ) δωροληψία ή δωροδοκία πολιτικών αξιωµατούχων,
υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών,
ζ) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου και των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η) νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
θ) εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα, συµπεριλαµβανοµένου του ευρώ,
ι) ηλεκτρονικό έγκληµα και έγκληµα στον κυβερνοχώρο,
ια) εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένου του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων ζωικών ειδών και του παράνοµου εµπορίου απειλούµενων
φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
ιβ) διευκόλυνση της παράνοµης εισόδου και διαµονής
στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών ή εξόδου από αυτή ή της παράνοµης µεταφοράς τους,
ιγ) ανθρωποκτονία µε πρόθεση και βαριά σωµατική
βλάβη,
ιδ) παράνοµο εµπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών,
ιε) απαγωγή, παράνοµη κατακράτηση και περιαγωγή
σε οµηρία,
ιστ) οργανωµένη και ένοπλη ληστεία,
ιζ) παράνοµη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαµβανοµένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,
ιη) παράνοµη αποµίµηση και πειρατεία προϊόντων,
ιθ) πλαστογραφία δηµόσιων εγγράφων και διακίνηση
πλαστών δηµόσιων εγγράφων,
κ) λαθρεµπόριο ορµονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,
κα) λαθρεµπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,
κβ) βιασµός,
κγ) εγκλήµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
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κδ) αεροπειρατεία και πειρατεία,
κε) δολιοφθορά,
κστ) εµπορία κλεµµένων οχηµάτων,
κζ) βιοµηχανική κατασκοπεία.
Άρθρο 5
Δεδοµένα PNR
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας)
Τα ονοµαστικά αρχεία επιβατών (PNR), στο µέτρο που
έχουν συλλεχθεί από τους αεροµεταφορείς, περιλαµβάνουν τα εξής δεδοµένα:
α) κωδικό ανεύρεσης φακέλου PNR,
β) ηµεροµηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου,
γ) προβλεπόµενη/ες ηµεροµηνία/ες ταξιδιού,
δ) ονόµατα,
ε) διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (αριθµός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου),
στ) όλα τα στοιχεία πληρωµής, στα οποία περιλαµβάνεται και η διεύθυνση χρέωσης,
ζ) πλήρες δροµολόγιο για το συγκεκριµένο φάκελο
PNR,
η) πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα τακτικού επιβάτη,
θ) ταξιδιωτικό πρακτορείο / ταξιδιωτικός πράκτορας,
ι) ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συµπεριλαµβανοµένων των επιβεβαιώσεων κράτησης, του ελέγχου εισιτηρίων, πληροφοριών σχετικά µε τη µη εµφάνιση του επιβάτη ή µε την αγορά εισιτηρίου την τελευταία στιγµή,
χωρίς κράτηση,
ια) διαχωρισµένες/κατανεµηµένες πληροφορίες PNR,
ιβ) γενικές πληροφορίες που περιλαµβάνουν όλες τις
διαθέσιµες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους
κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, όπως όνοµα και φύλο του
ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που οµιλεί, ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεµόνα κατά την
αναχώρηση και σχέση µε τον ανήλικο, ονοµατεπώνυµο
και στοιχεία επικοινωνίας κηδεµόνα κατά την άφιξη και
σχέση µε τον ανήλικο, καθώς και τις διαθέσιµες πληροφορίες για τον πράκτορα αναχώρησης και άφιξης,
ιγ) πληροφορίες σχετικά µε την έκδοση των εισιτηρίων, που περιλαµβάνουν τον αριθµό εισιτηρίου, την ηµεροµηνία έκδοσης, τα εισιτήρια απλής µετάβασης και
τα πεδία αυτόµατης αναγραφής ναύλου (Automated
Ticket Fare Quote),
ιδ) αριθµό θέσης και άλλες πληροφορίες για τη θέση,
ιε) πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού,
ιστ) όλες τις πληροφορίες για τις αποσκευές,
ιζ) αριθµό και άλλα ονόµατα ταξιδιωτών του φακέλου
PNR,
ιη) τυχόν εκ των προτέρων συλλεχθέντα δεδοµένα για
τους επιβάτες (δεδοµένα API), µεταξύ άλλων, είδος εγγράφου, αριθµός εγγράφου, χώρα έκδοσης, ηµεροµηνία
λήξεως ισχύος του εγγράφου ταυτότητας, ιθαγένεια, επώνυµο, όνοµα, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθµός πτήσης, ηµεροµηνία αναχώρησης,
ηµεροµηνία άφιξης, αερολιµένας αναχώρησης, αερολιµένας άφιξης, ώρα αναχώρησης και ώρα άφιξης,
ιθ) ιστορικό όλων των µεταβολών των δεδοµένων
PNR, που απαριθµούνται στις περιπτώσεις α΄ έως ιη΄.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 6
Μονάδα Στοιχείων Επιβατών
(Άρθρα 4 και 20 της Οδηγίας)
1. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστάται Τµήµα µε
τον τίτλο «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών» (ΜΣΕ), µε σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τροµοκρατικών και σοβαρών εγκληµάτων. Η αρµοδιότητα
της ΜΣΕ εκτείνεται σε όλη τη χώρα. Το Τµήµα του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται ως η εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ).
2. Η ΜΣΕ είναι αρµόδια για:
α) τη συλλογή δεδοµένων PNR από τους αεροµεταφορείς, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβασή
τους ή του αποτελέσµατος της επεξεργασίας τους στις
αρµόδιες αρχές του άρθρου 9, καθώς και για τη διαβίβαση σε αυτές, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8, των πληροφοριών που λαµβάνονται
από τις αντίστοιχες ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών,
β) την ανταλλαγή τόσο των δεδοµένων PNR όσο και
του αποτελέσµατος της επεξεργασίας τους µε τις ΜΣΕ
άλλων κρατών-µελών και µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική
Υπηρεσία (Europol), σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 αντίστοιχα.
3. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέχει κάθε
χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία
για τα δεδοµένα PNR, τα οποία δεν περιλαµβάνουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα στατιστικά στοιχεία
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) το συνολικό αριθµό επιβατών για τους οποίους συλλέχθηκαν και ανταλλάχθηκαν δεδοµένα PNR,
β) τον αριθµό των επιβατών που ταυτοποιήθηκαν για
περαιτέρω έλεγχο.
4. Η ΜΣΕ στελεχώνεται από αστυνοµικό προσωπικό.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί
να αποσπάται στη ΜΣΕ προσωπικό των αρµόδιων αρχών
της παραγράφου 1 του άρθρου 9, µε εξαίρεση τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Στο προσωπικό που αποσπάται στη ΜΣΕ εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ.
7 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281), όπως εφαρµόζεται και για το αστυνοµικό προσωπικό της. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και, αν το διάταγµα
ρυθµίζει και θέµατα προσωπικού άλλων Υπουργείων και
µε πρόταση των συναρµόδιων Υπουργών, εξειδικεύονται
οι αρµοδιότητες και καθορίζονται τα µέσα λειτουργίας
της ΜΣΕ, καθώς και τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και τα
καθήκοντα του προσωπικού της και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με το προεδρικό διάταγµα του προηγούµενου εδαφίου και για τα θέµατα που ορίζονται στο
εδάφιο αυτό µπορεί να τροποποιούνται οι ισχύουσες
διατάξεις (καθώς και οι διατάξεις του παρόντος νόµου
που αφορούν τη ΜΣΕ).
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5. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενηµερώνει
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση
της λειτουργίας της ΜΣΕ.
Άρθρο 7
Υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων στη ΜΣΕ
(Άρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ ορίζει µέλος του προσωπικού της µε αποκλειστική απασχόληση, ως υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδοµένων
PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων. Η
επιλογή του υπεύθυνου προστασίας δεδοµένων γίνεται
µε κριτήριο τα επαγγελµατικά του προσόντα και, ιδίως,
τις ειδικές του γνώσεις στον τοµέα της προστασίας δεδοµένων.
2. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του. Επιπλέον, έχει πρόσβαση σε όλα δεδοµένα που επεξεργάζεται η ΜΣΕ και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, επιλαµβάνεται όλων των ζητηµάτων, τα οποία σχετίζονται µε την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Τα υποκείµενα των δεδοµένων έχουν δικαίωµα επικοινωνίας µε τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, ως
ενιαίο σηµείο επαφής για τη ΜΣΕ, σχετικά µε όλα τα ζητήµατα που συνδέονται µε την επεξεργασία των οικείων
δεδοµένων PNR, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
4. Η ΜΣΕ ενηµερώνει, αµέσως, την Αρχή Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το όνοµα, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου
προστασίας δεδοµένων και για κάθε τροποποίηση σχετικά µε τα στοιχεία αυτά.
5. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων ενεργεί ως
σηµείο επικοινωνίας µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνεργάζεται µε αυτή
για κάθε θέµα που σχετίζεται µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Αν ο υπεύθυνος προστασίας δεδοµένων θεωρεί ότι η επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδοµένων δεν ήταν νόµιµη, µπορεί να παραπέµψει το θέµα
στην Αρχή της Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Άρθρο 8
Επεξεργασία των δεδοµένων PNR
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ συλλέγει τα δεδοµένα PNR, που διαβιβάζονται από τους αεροµεταφορείς, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 10. Αν τα δεδοµένα που διαβιβάσθηκαν από τους
αεροµεταφορείς περιλαµβάνουν και άλλα δεδοµένα,
πλην εκείνων του άρθρου 5, η ΜΣΕ τα διαγράφει αµέσως
και µόνιµα µετά την παραλαβή τους.
2. Η ΜΣΕ επεξεργάζεται τα δεδοµένα PNR µόνο για
τους ακόλουθους σκοπούς:
α) αξιολόγηση των επιβατών, πριν από την προγραµµατιζόµενη άφιξή τους στη Χώρα ή την αναχώρηση από
αυτήν, προκειµένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που
πρέπει να εξεταστούν λεπτοµερέστερα από τις αρµό-

διες αρχές του άρθρου 9 και, εφόσον απαιτείται, από την
Ευρωπόλ, σύµφωνα µε το άρθρο 12, επειδή ενδέχεται να
εµπλέκονται σε τροµοκρατικό ή σοβαρό έγκληµα,
β) απάντηση, κατά περίπτωση, σε µία δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση που βασίζεται σε επαρκείς λόγους και απευθύνεται στη ΜΣΕ από τις αρµόδιες αρχές, για τη χορήγηση και την επεξεργασία δεδοµένων PNR, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, προς το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκληµάτων και γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, στην Ευρωπόλ των αποτελεσµάτων αυτής της επεξεργασίας
γ) ανάλυση των δεδοµένων PNR µε σκοπό την επικαιροποίηση ή τη δηµιουργία νέων κριτηρίων που θα χρησιµοποιούνται στις αξιολογήσεις που διενεργούνται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3, µε σκοπό
την ταυτοποίηση κάθε προσώπου, δυνάµενου να εµπλέκεται σε τροµοκρατικό ή σοβαρό έγκληµα.
3. Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της περίπτωσης α΄της παραγράφου 2, η ΜΣΕ µπορεί:
α) να αντιπαραβάλει τα δεδοµένα PNR µε βάσεις δεδοµένων, σχετικές µε τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών πράξεων και σοβαρών εγκληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
των βάσεων δεδοµένων για πρόσωπα ή αντικείµενα που
αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις, το ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική νοµοθεσία που ισχύει για τέτοιες
βάσεις δεδοµένων, ή
β) να επεξεργαστεί τα δεδοµένα PNR, σύµφωνα µε
προκαθορισµένα κριτήρια.
4. Κάθε αξιολόγηση των επιβατών, πριν από την προγραµµατισµένη άφιξή τους στη Χώρα ή την αναχώρηση
από αυτήν, σύµφωνα µε τα προκαθορισµένα κριτήρια της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, πραγµατοποιείται
χωρίς διακρίσεις. Τα προκαθορισµένα κριτήρια είναι στοχοθετηµένα, αναλογικά και ειδικά. Τα εν λόγω κριτήρια
καθορίζονται από τη ΜΣΕ, σε συνεργασία µε την Αρχή
Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και επανεξετάζονται, τακτικά, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
αρχές του άρθρου 9 και την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα κριτήρια δεν βασίζονται
στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήµατα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη
συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάσταση της υγείας, στη σεξουαλική ζωή ή στο σεξουαλικό
προσανατολισµό ενός ατόµου.
5. Κάθε θετικό αποτέλεσµα, που προκύπτει από αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων PNR, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2,
ελέγχεται µεµονωµένα µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα
για να εξακριβωθεί αν είναι απαραίτητη η παρέµβαση της
αρµόδιας αρχής του άρθρου 9.
6. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδοµένα PNR των προσώπων
που έχουν ταυτοποιηθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παραγράφου 2, ή τα αποτελέσµατα επεξεργασίας
των δεδοµένων αυτών, για περαιτέρω εξέταση στις αρµόδιες αρχές του άρθρου 9. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδοµένα αυτά µόνο κατά περίπτωση και όταν έχει γίνει αυ-
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τοµατοποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων PNR, έπειτα από µεµονωµένη επανεξέταση µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα.
7. Η διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων PNR από τη ΜΣΕ πραγµατοποιείται αποκλειστικά
σε ασφαλή χώρο της ΜΣΕ.
8. Οι συνέπειες των προβλεποµένων στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 2 αξιολογήσεων των επιβατών δεν
θίγουν το δικαίωµα εισόδου στην ελληνική επικράτεια
προσώπων που απολαύουν του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), µε το οποίο µεταφέρθηκε η Οδηγία 2004/38/ΕΚ. Οι συνέπειες των αξιολογήσεων σε σχέση µε πτήσεις εντός της ΕΕ µεταξύ Ελλάδας και άλλων
κρατών-µελών, στα οποία εφαρµόζεται ο Κανονισµός
(ΕΕ) 399/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 77) πρέπει να συνάδουν µε τον εν λόγω Κανονισµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ PNR
Άρθρο 9
Αρµόδιες αρχές
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Ως αρµόδιες αρχές, για να ζητούν ή να λαµβάνουν
δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των
δεδοµένων αυτών από τη ΜΣΕ, προκειµένου να εξετάζουν περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές ή να λαµβάνουν
τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τροµοκρατικών ή σοβαρών εγκληµάτων,
ορίζονται οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές, οι αρχές της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 του π.δ.135/2013
(απόφαση πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ), η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών και η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες.
2. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κοινοποιεί
τον κατάλογο των αρχών της παραγράφου 1 και κάθε
τροποποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Τα δεδοµένα PNR και τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, που λαµβάνονται από τη
ΜΣΕ, µπορεί να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από
τις αρµόδιες αρχές της παραγράφου 1 µόνο για τους συγκεκριµένους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης,
της διερεύνησης ή της δίωξης τροµοκρατικών πράξεων ή
σοβαρών εγκληµάτων.
4. Οι αρχές της παραγράφου 1 δεν λαµβάνουν ποτέ απόφαση που έχει δυσµενείς νοµικές συνέπειες για συγκεκριµένο πρόσωπο ή το θίγει σηµαντικά µε µόνο κριτήριο το αποτέλεσµα της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας δεδοµένων PNR. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη
τέτοιας απόφασης δεν λαµβάνεται υπόψη η φυλετική ή
εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, η κατάσταση της υγείας και η σεξουαλική ζωή ή ο σεξουαλικός προσανατολισµός του ατόµου.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των αεροµεταφορέων όσον αφορά
τις διαβιβάσεις δεδοµένων
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Οι αεροµεταφορείς που πραγµατοποιούν πτήσεις
που προσγειώνονται στη χώρα ή απογειώνονται από αυτήν, υποχρεούνται να διαβιβάζουν µε τη µέθοδο της
«προώθησης» τα δεδοµένα PNR του άρθρου 5, τα οποία
έχουν ήδη συγκεντρώσει κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών τους, στη βάση δεδοµένων της ΜΣΕ. Όταν η
πτήση εκτελείται µε κοινό κωδικό µεταξύ ενός ή περισσοτέρων αεροµεταφορέων, η υποχρέωση διαβίβασης
των δεδοµένων PNR όλων των επιβατών της πτήσης βαρύνει τον αεροµεταφορέα που εκτελεί την πτήση. Όταν
µία πτήση εκτός της ΕΕ περιλαµβάνει µία ή περισσότερες ενδιάµεσες στάσεις στα αεροδρόµια διαφορετικών
κρατών-µελών, οι αεροµεταφορείς της παραγράφου 1
διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR όλων των επιβατών στις
ΜΣΕ όλων των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών. Το αυτό
ισχύει και όταν µια πτήση εντός της ΕΕ περιλαµβάνει µία
ή περισσότερες ενδιάµεσες στάσεις στα αεροδρόµια
διαφορετικών µελών, αλλά µόνον όσον αφορά κράτη-µέλη τα οποία συλλέγουν δεδοµένα PNR από πτήσεις εντός της ΕΕ.
2. Αν οι αεροµεταφορείς έχουν συλλέξει εκ των προτέρων δεδοµένα για τους επιβάτες (API) που απαριθµούνται στην περίπτωση ιη΄ του άρθρου 5, αλλά δεν διατηρούν τα δεδοµένα αυτά µε τα ίδια τεχνικά µέσα όπως για
τα άλλα δεδοµένα PNR, διαβιβάζουν και τα δεδοµένα
αυτά στην ΜΣΕ µε τη µέθοδο της «προώθησης». Σε περίπτωση διαβίβασης τέτοιων δεδοµένων, όλες οι διατάξεις
του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και για τα δεδοµένα
API.
3. Οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR
µε ηλεκτρονικά µέσα, χρησιµοποιώντας τα κοινά πρωτόκολλα µετάδοσης και τους υποστηριζόµενους µορφότυπους δεδοµένων του άρθρου 18, ως εξής:
α) σε χρονικό διάστηµα µεταξύ 48 έως 24 ωρών, πριν
από τον προγραµµατισµένο χρόνο αναχώρησης της πτήσης,
β) αµέσως µετά το κλείσιµο της πτήσης, δηλαδή αφού
επιβιβαστούν οι επιβάτες στο αεροσκάφος που ετοιµάζεται να αναχωρήσει και δεν είναι πλέον δυνατή η επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών. Στην περίπτωση αυτή, οι αεροµεταφορείς µπορούν να περιορίζονται στην επικαιροποίηση των δεδοµένων που διαβιβάστηκαν κατά την
περίπτωση α΄.
4. Σε περιπτώσεις τεχνικής βλάβης, ή όταν πρόκειται
για αεροµεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις εντός ή
εκτός ΕΕ µε συγκεκριµένο και δηµοσιευµένο πρόγραµµα
και δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδοµή για να υποστηρίξουν τους µορφότυπους δεδοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης του άρθρου 18, οι ανωτέρω διαβιβάσεις
πραγµατοποιούνται µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο που εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας
των δεδοµένων.
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5. Όταν η πρόσβαση σε δεδοµένα PNR είναι αναγκαία
για να αντιµετωπιστεί συγκεκριµένη και πραγµατική απειλή σχετιζόµενη µε τροµοκρατικές πράξεις ή σοβαρά
εγκλήµατα του άρθρου 4, οι αεροµεταφορείς υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR και σε άλλες χρονικές στιγµές, µετά από σχετικό αίτηµα της ΜΣΕ.
Άρθρο 11
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών-µελών
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8, διαβιβάζει όλα τα συναφή και αναγκαία δεδοµένα PNR ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας τους, στις ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών, µόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8. Η ΜΣΕ, όταν λαµβάνει πληροφορίες για πρόσωπα ταυτοποιηµένα από
ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους, τα διαβιβάζει στις Αρµόδιες Αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1.
2. α. Η ΜΣΕ µπορεί, αν χρειασθεί, να ζητήσει από ΜΣΕ
άλλου κράτους-µέλους να της γνωστοποιήσει δεδοµένα
PNR που διατηρεί στη βάση δεδοµένων της και αυτών
που δεν έχουν ακόµα αποπροσωποποιηθεί µέσω κάλυψης στοιχείων των δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 14,
καθώς επίσης, αν χρειάζεται, το αποτέλεσµα επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, εάν έχει ήδη γίνει σύµφωνα
µε το άρθρο 8. Μια τέτοια αίτηση γνωστοποίησης αιτιολογείται δεόντως από τη ΜΣΕ και µπορεί να θεµελιώνεται σε οποιοδήποτε µεµονωµένο στοιχείο δεδοµένων ή
σε συνδυασµό τέτοιων στοιχείων, ανάλογα µε αυτό που
η ΜΣΕ κρίνει απαραίτητο σε µια συγκεκριµένη υπόθεση
πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τροµοκρατικών ή σοβαρών εγκληµάτων.
β. Αν αρµόδια ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους ζητεί από
τη ΜΣΕ τη γνωστοποίηση δεδοµένων της περίπτωσης
α΄, η ΜΣΕ παρέχει τις ζητούµενες πληροφορίες το συντοµότερο δυνατόν, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄.
γ. Αν τα ζητούµενα δεδοµένα έχουν αποπροσωποποιηθεί µέσω κάλυψης σύµφωνα µε το άρθρο 14, η ΜΣΕ
γνωστοποιεί τα πλήρη δεδοµένα µόνον εφόσον εκτιµάται εύλογα ότι είναι αναγκαίο για το σκοπό του άρθρου 2
και µόνον εφόσον εξουσιοδοτηθεί από Αρµόδια Αρχή όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.
3. Οι Αρµόδιες Αρχές του άρθρο 9 µπορεί να ζητήσουν
απευθείας από τη ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους να τους
γνωστοποιήσει δεδοµένα PNR που διατηρεί στη βάση
δεδοµένων της, µόνον όταν απαιτείται σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης και υπό τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2. Οι αιτήσεις των αρµόδιων
αρχών είναι αιτιολογηµένες. Αντίγραφο της αιτήσεως αποστέλλεται πάντοτε στη ΜΣΕ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι Αρµόδιες Αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους µέσω της ΜΣΕ.
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η πρόσβαση σε
δεδοµένα PNR είναι αναγκαία για να αντιµετωπιστεί συγκεκριµένη και πραγµατική απειλή που έχει σχέση µε
τροµοκρατικά ή σοβαρά εγκλήµατα, η ΜΣΕ έχει το δικαί-

ωµα να ζητήσει από τη ΜΣΕ άλλου κράτους-µέλους δεδοµένα PNR σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
10. Υπό τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου η
ΜΣΕ ζητεί από τον αεροµεταφορέα δεδοµένα της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και τα χορηγεί στη ΜΣΕ άλλου
κράτους-µέλους που τα έχει ζητήσει.
5. Η ανταλλαγή πληροφοριών από τη ΜΣΕ και τις Αρµόδιες Αρχές, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται αµελλητί, µε τη χρήση των υφιστάµενων διαύλων συνεργασίας µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών των κρατών-µελών
και σε γλώσσα που χρησιµοποιείται για τον επιλεγόµενο
δίαυλο. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται µέσω του σηµείου επαφής
που ορίζεται για το σκοπό αυτόν από τη ΜΣΕ. Τα στοιχεία του σηµείου επαφής και οποιαδήποτε αλλαγή σ΄
αυτά γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 12
Προϋποθέσεις πρόσβασης της Ευρωπαϊκής
Αστυνοµικής Υπηρεσίας (Europol) σε δεδοµένα PNR
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Europol), εντός
των ορίων των αρµοδιοτήτων της και για την εκτέλεση
των καθηκόντων της, µπορεί να ζητήσει δεδοµένα PNR
ή το αποτέλεσµα της επεξεργασίας αυτών από τη ΜΣΕ.
Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται µέσω του ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας SIENA και σύµφωνα µε τον
Κανονισµό (ΕΕ) 794/2016 (ΕΕ L 135 της 24.5.2016). Η
γλώσσα, που χρησιµοποιείται στην αίτηση και κατά την
ανταλλαγή πληροφοριών, είναι εκείνη που χρησιµοποιείται για τον δίαυλο SIENA.
2. Η ως άνω ανταλλαγή πληροφοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη
ΜΣΕ, µέσω της Εθνικής Μονάδας Europol, όταν η διαβίβαση είναι απολύτως απαραίτητη για την υποστήριξη και
την ενίσχυση της δράσης των κρατών-µελών για την
πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση µιας συγκεκριµένης
τροµοκρατικής πράξης ή ενός σοβαρού εγκλήµατος, εφόσον εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Europol, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 794/2016. Η
αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους
η Europol θεωρεί ότι η διαβίβαση δεδοµένων PNR ή των
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας δεδοµένων PNR συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη, ανίχνευση ή διερεύνηση
της σχετικής αξιόποινης πράξης.
Άρθρο 13
Διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτες χώρες
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Οι Αρµόδιες Αρχές του άρθρου 9 αιτούνται, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 διαδικασία, µόνο για συγκεκριµένη περίπτωση δεδοµένα PNR και το αποτέλεσµα της
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, που έχουν αποθηκευτεί από τη ΜΣΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 14, προκειµένου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις να τα διαβιβάσουν σε τρίτη χώρα και εφόσον:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της α-
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πόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συµβουλίου
(ΕΕ L 350 της 30.12.2008) ή των αντίστοιχων εθνικών
διατάξεων που ισχύουν για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,
β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του
άρθρου 2,
γ) η τρίτη χώρα συµφωνεί να διαβιβάσει δεδοµένα σε
άλλη τρίτη χώρα, µόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς του άρθρου 2 και µόνο µε τη
ρητή έγκριση της αποστέλλουσας Αρχής,
δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.
2. Οι διαβιβάσεις δεδοµένων PNR, χωρίς προηγούµενη έγκριση του κράτους-µέλους από το οποίο ελήφθησαν, επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων
[στην παρ. 2 του άρθρου 13 της απόφασης-πλαισίου
2008/977/ΔΕΥ], σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνον εφόσον:
α) η διαβίβαση των δεδοµένων είναι αναγκαία για την
αντιµετώπιση συγκεκριµένης και πραγµατικής απειλής,
που συνδέεται µε τροµοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήµατα, εντός ενός κράτους-µέλους ή τρίτης χώρας,
και
β) η προηγούµενη έγκριση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εγκαίρως.
Το αρµόδιο για την παροχή της έγκρισης κράτος-µέλος ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση και η διαβίβαση
καταγράφεται δεόντως και µπορεί να υποβληθεί σε έλεγχο εκ των υστέρων.
3. Τα δεδοµένα PNR διαβιβάζονται στις Αρµόδιες Αρχές των τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου και µόνον όταν διασφαλίζεται ότι ο
σκοπός της χρήσης τους από τους παραλήπτες συνάδει
µε τους όρους και τις εγγυήσεις των διατάξεων αυτών.
4. Η Αρµόδια Αρχή, που διαβιβάζει δεδοµένα PNR,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ενηµερώνει κάθε φορά τον
υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων της ΜΣΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 14
Περίοδος διατήρησης και αποπροσωποποίηση των δεδοµένων
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Η ΜΣΕ διατηρεί τα δεδοµένα PNR, που διαβιβάζουν
οι αεροµεταφορείς, σε βάση δεδοµένων που λειτουργεί
σε αυτή για περίοδο πέντε (5) ετών µετά τη διαβίβασή
τους.
2. Έξι (6) µήνες µετά τη διαβίβαση της παραγράφου 1,
τα δεδοµένα PNR αποπροσωποποιούνται µε την κάλυψη
των παρακάτω στοιχείων, που µπορούν να χρησιµεύσουν για την άµεση ταυτοποίηση, του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται:
α) το όνοµα (ή τα ονόµατα), συµπεριλαµβανοµένων
των ονοµάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον
φάκελο PNR, καθώς και του αριθµού επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι περιλαµβάνονται στον φάκελο
PNR,

β) η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας,
γ) όλα τα στοιχεία πληρωµής, στα οποία συµπεριλαµβάνεται η διεύθυνση χρέωσης, εφόσον περιλαµβάνουν
πληροφορίες που µπορεί να χρησιµεύσουν για την άµεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται
τα δεδοµένα PNR, ή άλλων προσώπων,
δ) πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα τακτικού επιβάτη,
ε) γενικές παρατηρήσεις στο µέτρο που περιλαµβάνουν πληροφορίες που µπορεί να χρησιµεύσουν για την
άµεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδοµένα PNR,
στ) οποιαδήποτε δεδοµένα API που έχουν συλλεχθεί.
3. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 2, η άρση της αποπροσωποποίησης, µέσω αποκάλυψης του συνόλου των δεδοµένων PNR, εγκρίνεται µόνον εφόσον εκτιµάται εύλογα ότι είναι αναγκαία
για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 8, έχει ενηµερωθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδοµένων και έχει εγκριθεί από την κατά περίπτωση αρµόδια Δικαστική ή Εισαγγελική Αρχή.
4. Τα δεδοµένα PNR διαγράφονται µόνιµα µετά την
πάροδο του χρονικού διαστήµατος της παραγράφου 1.
Εξαιρούνται τα δεδοµένα PNR συγκεκριµένης υπόθεσης, τα οποία έχουν διαβιβαστεί και χρησιµοποιούνται από Αρµόδια Αρχή στο πλαίσιο έρευνας για την πρόληψη,
ανίχνευση, διερεύνηση ή δίωξη τροµοκρατικών πράξεων
ή σοβαρών εγκληµάτων και τα οποία διατηρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που καθορίζουν τις αρµοδιότητές
της ή διέπουν τη λειτουργία της.
5. Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας, που προβλέπεται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8,
διατηρείται από τη ΜΣΕ µόνο για όσο χρονικό διάστηµα
είναι απαραίτητο, ώστε να ενηµερωθούν για την ύπαρξη
θετικού αποτελέσµατος τόσο οι αρµόδιες αρχές όσο και
οι ΜΣΕ των άλλων κρατών-µελών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11. Αν µετά τη µεµονωµένη επανεξέταση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 µε µη αυτοµατοποιηµένα µέσα, το αποτέλεσµα
µιας αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας αποδειχθεί αρνητικό, αυτό µπορεί να αποθηκευτεί για όσο χρονικό διάστηµα δεν έχουν ακόµη διαγραφεί τα σχετικά δεδοµένα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4, προκειµένου να αποφευχθούν στο µέλλον ανακριβή αποτελέσµατα από αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία.
Άρθρο 15
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Ο επιβάτης του οποίου τα δεδοµένα PNR υπόκεινται
σε επεξεργασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, έχει ως υποκείµενο αυτών, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εξής δικαιώµατα:
α) πρόσβασης,
β) διόρθωσης,
γ) διαγραφής και περιορισµού, και
δ) αποζηµίωσης και δικαστικής προστασίας, για κάθε
παραβίαση των διατάξεων που διέπουν την προστασία
των προσωπικών του δεδοµένων.
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2. Η ΜΣΕ εφαρµόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται ο
απόρρητος χαρακτήρας της επεξεργασίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση µε τους κινδύνους
που παρουσιάζουν η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων.
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την εφαρµογή άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από
την ισχύουσα νοµοθεσία και βαρύνουν τους αεροµεταφορείς κατά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και, ιδίως, τις υποχρεώσεις τους να λαµβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε
να προστατεύονται η ασφάλεια και η εµπιστευτικότητα
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η επεξεργασία δεδοµένων PNR που αποκαλύπτουν
τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισµό ενός ατόµου απαγορεύεται. Αν παραληφθούν από τη ΜΣΕ δεδοµένα PNR που αποκαλύπτουν τέτοιους είδους πληροφορίες, αυτά διαγράφονται αµέσως.
5. Η ΜΣΕ διατηρεί τεκµηρίωση όλων των συστηµάτων
και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη της, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) το όνοµα και τα στοιχεία επικοινωνίας της ΜΣΕ και
του προσωπικού της, που έχουν επιφορτιστεί µε την επεξεργασία των δεδοµένων PNR και τα διαφορετικά επίπεδα άδειας πρόσβασης,
β) τα αιτήµατα των Αρµόδιων Αρχών και των ΜΣΕ άλλων κρατών-µελών,
γ) όλες τις αιτήσεις και τις διαβιβάσεις δεδοµένων
PNR προς τρίτη χώρα.
Η ΜΣΕ καθιστά όλη την τεκµηρίωση διαθέσιµη, κατόπιν αιτήµατος, στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6. Η ΜΣΕ τηρεί για πέντε (5) έτη αρχεία καταγραφής
τουλάχιστον για τις ακόλουθες πράξεις επεξεργασίας:
συλλογή, αναζήτηση δεδοµένων PNR, άρση της αποπροσωποποίησης, κοινοποίηση και διαγραφή. Ειδικότερα, τα αρχεία καταγραφής της αναζήτησης πληροφοριών και της άρσης της αποπροσωποποίησης περιλαµβάνουν: το σκοπό, την ηµεροµηνία και την ώρα των εν λόγω πράξεων και, εφόσον είναι δυνατό, την ταυτότητα
του προσώπου που αναζήτησε πληροφορίες ή κοινοποίησε τα δεδοµένα αυτά, καθώς και την ταυτότητα των αποδεκτών των εν λόγω δεδοµένων. Τα αρχεία καταγραφής χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξακρίβωσης, αυτοελέγχου και κατοχύρωσης της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδοµένων, ή για σκοπούς ελέγχου. Κατόπιν αιτήµατος, η ΜΣΕ παρέχει πρόσβαση
στα συγκεκριµένα αρχεία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Όταν µια παραβίαση προσωπικών δεδοµένων ενδέχεται να ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την προστασία των
δεδοµένων αυτών, ή να θίξει την ιδιωτικότητα του υποκειµένου τους, η ΜΣΕ γνωστοποιεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, την παραβίαση στο υποκείµενο των δεδοµένων και στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 16
Κυρώσεις
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Αν ο αεροµεταφορέας δεν διαβιβάζει τα δεδοµένα
PNR στη ΜΣΕ ή δεν τα διαβιβάζει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 10 και 18, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιµένα, ύστερα από εισήγηση της ΜΣΕ, επιβάλλεται στον αεροµεταφορέα χρηµατικό πρόστιµο ύψους πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ ανά πτήση. Για κάθε νέα παράβαση, µέσα
στην ίδια περίοδο, µπορεί µε όµοια απόφαση να επιβληθεί το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου στο διπλάσιο, καθώς και απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους µέχρι την πληρωµή του προστίµου ή την κατάθεση
ισόποσης εγγυητικής επιστολής ηµεδαπής ή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγόρευση εκτελείται από την κοινοποίηση της απόφασης
στον κυβερνήτη ή στον εκµεταλλευόµενο το αεροσκάφος ή σε νόµιµο αντιπρόσωπό του.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών και
Μεταφορών, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από εισήγηση της Αεροπορικής Αρχής, µπορεί να
αναπροσαρµόζεται το πρόστιµο της παραγράφου 1. Σε
περίπτωση αναπροσαρµογής το ύψος του ανώτατου ορίου του προστίµου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, µέσα στην ίδια περίοδο, µπορεί, ύστερα από σχετική εισήγηση του Προϊσταµένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιµένα ή της
αρµόδιας διεύθυνσης της κεντρικής υπηρεσίας της Αεροπορικής Αρχής, να επιβάλλονται, µε απόφαση του Διοικητή της Αεροπορικής Αρχής, οικονοµικές ή άλλης
µορφής κυρώσεις, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία.
4. Αν η διαβίβαση των δεδοµένων PNR δεν καθίσταται
τεχνικά δυνατή λόγω βλάβης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος των αεροµεταφορέων. Η απόδειξη της συγκεκριµένης αδυναµίας διαβίβασης των δεδοµένων PNR
βαρύνει τον αεροµεταφορέα.
5. Οι αεροµεταφορείς που θίγονται µπορούν να ασκήσουν την προσφυγή του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ( ν. 2690/1999, Α΄ 45) και, σε περίπτωση απόρριψής της, να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια. Η προθεσµία και η άσκηση της διοικητικής προσφυγής και των ενδίκων µέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Τα πρόστιµα εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων και τις σχετικές διαδικασίες της
Αεροπορικής Αρχής.
Άρθρο 17
Εποπτική Αρχή
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη για την παροχή συµβουλών και την
παρακολούθηση ή την εποπτεία της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου για κάθε επεξεργασία δε-
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δοµένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται σε
αυτόν και µεριµνά για την προστασία των θεµελιωδών
δικαιωµάτων σε σχέση µε την επεξεργασία αυτή.
2. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
α) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από
κάθε υποκείµενο δεδοµένων, ερευνά την υπόθεση και ενηµερώνει τα υποκείµενα των δεδοµένων για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
β) ελέγχει τη νοµιµότητα της επεξεργασίας των δεδοµένων και διεξάγει έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους,
είτε αυτεπαγγέλτως είτε βάσει καταγγελίας, σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄.
3. Η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συµβουλεύει, ύστερα από αίτηµα, το υποκείµενο
των δεδοµένων σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων
που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18
Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόµενοι
µορφότυποι δεδοµένων
[Άρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτηµα
της υπ’ αριθµ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 113 της 29.4.2017)]
1. Όλες οι διαβιβάσεις δεδοµένων PNR από αεροµεταφορείς στη ΜΣΕ για τους σκοπούς του παρόντος νόµου
γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα µέτρα τεχνικής ασφάλειας και
οργάνωσης της επεξεργασίας που πρέπει να διενεργηθεί. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, τα δεδοµένα PNR
µπορεί να διαβιβασθούν µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο, εφόσον διατηρείται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας
και υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε την ενωσιακή νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων.

2. Όταν οι αεροµεταφορείς διαβιβάζουν στη ΜΣΕ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, δεδοµένα PNR χρησιµοποιούν έναν από τους µορφότυπους δεδοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης που απαριθµούνται στα σηµεία 1 και 2 του Παραρτήµατος της παραγράφου 5. Αντίθετα, αν διαβιβάζουν στη ΜΣΕ, χωριστά από
τα δεδοµένα PNR για την ίδια πτήση, δεδοµένα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
10, χρησιµοποιούν το µορφότυπο του σηµείου 3 του Παραρτήµατος της παραγράφου 5.
3. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 , οι αεροµεταφορείς, που δεν εκτελούν πτήσεις
εντός και εκτός ΕΕ, σύµφωνα µε συγκεκριµένο και δηµοσιευµένο πρόγραµµα, και δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδοµή για να υποστηρίξουν τους µορφότυπους δεδοµένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης του παραρτήµατος της παραγράφου 5 διαβιβάζουν τα δεδοµένα PNR µε
ηλεκτρονικά µέσα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, όσον αφορά στα µέτρα τεχνικής ασφάλειας και τα οποία
καθορίζονται µε διµερή συµφωνία του αεροµεταφορέα
και της ΜΣΕ.
4. Τα πρωτόκολλα της παραγράφου 2 είναι κοινά για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια
των δεδοµένων PNR κατά τη διαβίβαση. Τα δεδοµένα
PNR διαβιβάζονται µε υποστηριζόµενο µορφότυπο δεδοµένων, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης των δεδοµένων από όλους τους ενδιαφεροµένους.
Όλοι οι αεροµεταφορείς είναι υποχρεωµένοι να επιλέγουν και να γνωστοποιούν στη ΜΣΕ το κοινό πρωτόκολλο και τον µορφότυπο δεδοµένων που προτίθενται να
χρησιµοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους από τους προβλεπόµενους στα σηµεία 1 και 2 του Παραρτήµατος της
παραγράφου 5. Η ΜΣΕ λαµβάνει τα απαραίτητα τεχνικά
µέτρα για να την υποστήριξη των ανωτέρω κοινών πρωτοκόλλων και µορφοτύπων δεδοµένων.
5. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος νόµου το Παράρτηµα που ακολουθεί:
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Άρθρο 19
Στο άρθρο 83 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) προστίθενται
παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3. Η Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος στεγάζεται στις δοµές του 251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας και παρέχει τις υπηρεσίες της στους
δικαιούχους του Νοσοκοµείου (πλην των ιπτάµενων). Οι
υπηρετούντες στην Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί να µετακινούνται µε διαταγή
του Αρχηγού Π.Σ. στις ανά την επικράτεια υγειονοµικές
υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Εφεξής στο 251 Γενικό Νοσοκοµείο Αεροπορίας
µπορεί να υπηρετεί το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών
Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονοµικού, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθµό και θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
5. Το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο µετατάσσεται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονοµικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 1339/1983 (Α΄ 35) και τοποθετείται στην Υγειονοµική
Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον δεν έχει αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας, ασκείται για
την απόκτηση τίτλου σε ιατρική ειδικότητα, η οποία καθορίζεται από τον Αρχηγό Π.Σ., µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση του Διευθυντή της Υγειονοµικής Υπηρεσίας
του Π.Σ.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 11Α του ν. 3649/2008 (Α΄ 39)
Στο άρθρο 11Α του ν. 3649/2008 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας διορισµού ή πρόσληψης του πολιτικού προσωπικού της
Ε.Υ.Π., ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει παράβολο ύψους
τριών (3) ευρώ µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής
και παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ µε την υποβολή
ένστασης κατά των αποτελεσµάτων του οικείου διαγωνισµού. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται σ’ αυτόν που το κατέβαλε. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού
και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµικών.»
Άρθρο 21
Τροποποίηση του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2)
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 1/2017 η φράση «, Αυτοτελή Γραφεία και Γραµµατείες,» αντικαθίσταται ως εξής «και Αυτοτελή Γραφεία,».
2. Το άρθρο 2 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «και των Γραφείων του
Νοµικού Συµβούλου και του Εισαγγελέα» αντικαθίστανται ως εξής «του Τµήµατος Ελεγκτικού και του Γραφείου Εισαγγελέα».
β) Στην παράγραφο 2 µετά τις λέξεις «Ξένες Υπηρεσίες Πληροφοριών» προστίθενται τα εξής «, καθώς και
για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου».
γ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών.
Είναι αρµόδια για τη συλλογή πληροφοριών από και µε
ηλεκτρονικά µέσα, την αξιολόγηση και πιστοποίηση διαβαθµισµένων συσκευών (κρυπτοσυσκευών) και αλγορίθµων, καθώς και την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάµεων
(Ε.Δ.) και των Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα σε θέµατα κρυπτασφάλειας.»
δ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Είναι αρµόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των συστηµάτων πληροφορικής και των δικτύων
επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Μονάδων και άλλων συνεργαζόµενών φορέων.»
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 καταργείται.
β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) Οι Προϊστάµενοι των Κλιµακίων των Περιφερειακών Μονάδων εξοµοιώνονται µε Προϊσταµένους Αυτοτελών Γραφείων».
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 1/2017 µετά τη
φράση «Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης» προστίθεται η φράση «Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισµό ή Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό».
5. Το άρθρο 44 του π.δ. 1/2017 τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Τριµελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία
αποτελείται από τον Υποδιοικητή που είναι αρµόδιος για
θέµατα προσωπικού, µε αναπληρωτή τον έτερο Υποδιοικητή, ένα (1) µέλος του Α.Σ.Ε.Π. µε αναπληρωτή µέλος
του Α.Σ.Ε.Π., προτεινόµενα από τον Πρόεδρο του
Α.Σ.Ε.Π., και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π., µε
αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης και Υποδοµών της Ε.Υ.Π..»
β) Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ζ) Καταρτίζει το πρόγραµµα ψυχοτεχνικών δοκιµασιών και καλεί να συµµετέχουν σε αυτές από τις πρώτες
κατά σειρά θέσεις των Πινάκων Κατάταξης της περίπτωσης η΄ αριθµός υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων για κάθε Κατηγορία, Κλάδο και
Ειδικότητα. Υποψήφιοι που κρίνονται ακατάλληλοι κατά
την ψυχοτεχνική δοκιµασία ή δεν παρουσιάζονται, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξέτασης, αποκλείονται από το
διαγωνισµό και καλούνται οι αµέσως επόµενοι στον πίνακα κατάταξης µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού των
διοριστέων.»
γ) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης η΄
της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις: «που κρίθηκαν κατάλληλοι από την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή».
δ) Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται
ως εξής:
«θ) Καταρτίζει τους πίνακες διοριστέων και επιλαχόντων ανά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα, βάσει των
Πινάκων Κατάταξης και της κρίσης περί καταλληλότητας
των υποψηφίων από τις προβλεπόµενες Επιτροπές της
παραγράφου 3. Οι πίνακες υπογράφονται από τα µέλη
της Τριµελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού και υποβάλλονται µε µέριµνα του Προέδρου της µαζί µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της Ε.Υ.Π.»
ε) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Μία ή περισσότερες Τριµελείς Ειδικές Επιστηµονικές Επιτροπές προς διαπίστωση των διανοητικών και ψυχικών προσόντων των υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από αξιωµατικούς Υγειονοµικού των Ενόπλων Δυνάµεων (Ε.Δ.) ή των Σωµάτων Ασφαλείας ειδικότητας
ψυχιάτρου ή ψυχολόγου, µε ισάριθµους αναπληρωτές,
κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονοµικού του ΓΕΕΘΑ ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονοµικού του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., αντιστοίχως. Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος αξιωµατικός.»
Άρθρο 22
1. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61)
και του πίνακα επιτυχόντων-επιλαχόντων Δοκίµων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων που κυρώθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 76746 οικ. Φ300.2/11.12.2015 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (Γ΄ 1308) παρατείνεται από τη λήξη τους και
µέχρι τις 31.12.2019.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσες και επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, µπορούν να
προσλαµβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, υποψήφιοι από
τους πίνακες επιτυχόντων της παραγράφου 1 κατά τη
σειρά επιτυχίας τους και εφόσον έχουν, κατά το χρόνο
πρόσληψής τους, τα προσόντα που προβλέπονται από
την οικεία προκήρυξη, εκτός της ηλικίας, την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
3. Εάν κατά το χρόνο πρόσληψης στο Πυροσβεστικό
Σώµα δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας µε τις αρχικώς προκηρυχθείσες θέσεις,
οι ως άνω επιτυχόντες διορίζονται σε ισάριθµες προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας κατηγορίας που συνιστώνται
µε την απόφαση της παραγράφου 2.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
καθορίζονται τα θέµατα εκπαίδευσης και κατάταξης των
προσώπων που προσλαµβάνονται µε τη διαδικασία του
παρόντος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια και σχετικό θέµα.
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος
Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων της περίπτωσης β΄ της παρούσας
παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων
β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος µειώνεται σταδιακά σε είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2019, σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%)
για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2020, σε είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2021 και σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2022 και εποµένων.

β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 1 της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).»
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται
και η αξία των δικαιωµάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου
πόλης ή οικισµού.»
2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 2Α, ως εξής:
«2Α. Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της
ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ανέρχεται µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει από την εφαρµογή των
άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ,
για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της µείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) µειώνεται κατά επτά δέκατα
(0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν µπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ.»
Άρθρο 25
Ειδικές ρυθµίσεις τρόπου δόµησης
για την αποκατάσταση και ανάπλαση
της πυρόπληκτης περιοχής
των Δήµων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερµίου
Για την ανάπλαση των περιοχών των Δήµων Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερµίου της Περιφέρειας Αττικής,
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν οριοθετηθεί µε την υπ’ αριθµ.
ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325 (Β΄ 3255) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, την αντιµετώπιση των συνεπειών της φυσικής καταστροφής και τη διαµόρφωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος µε κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και για την εναρµόνιση της άµεσης αποκατάστασης των πληγέντων
κτηρίων µε τις αρχές κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού
Σχεδίου της περιοχής, καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι,
οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί δόµησης και αποκατάστασης:
1. Αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών δόµησης, εκτός από
τις εργασίες κατεδάφισης, µε δυνατότητα παράτασης
της αναστολής έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής, κατά
περίπτωση, ως εξής:
α) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κτήρια ή κατασκευές που βρίσκονται εντός απόστασης από τον υφιστάµενο άξονα των οδών ως εξής:
αα) Για τις οδούς: Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δηµοκρατίας, Μικράς Ασίας, σε απόσταση οκτώµιση (8,5) µέτρων από τον υφιστάµενο άξονα της οδού.
ββ) Για τις οδούς: Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυµη
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οδός νοητής επέκτασης του δυτικού τµήµατος της οδού
Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής, σε απόσταση οκτώ (8)
µέτρων από τον υφιστάµενο άξονα της οδού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, που εκδίδεται
εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται οι άξονες των ανωτέρω οδών σε
σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΕΓΣΑ ΄87.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να
τροποποιούνται οι ανωτέρω αποστάσεις, να προστίθενται τµήµατα οδών, να αίρεται η αναστολή ή να παρατείνεται η διάρκειά της, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κυκλοφοριακής µελέτης, όπως θα προκύψει κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, συνολικά για όλες τις οδούς ή κατά περίπτωση.
β) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε ακίνητα εκτός σχεδίου, ως εξής:
αα) Για κάθε αδόµητο γήπεδο.
ββ) Για κάθε προσθήκη επιφάνειας, πέραν της υφισταµένης την 23η Ιουλίου 2018, που προσµετράται στο συντελεστή δόµησης.
Ως «υφιστάµενη», ορίζεται η επιφάνεια που είτε έχει
καταγραφεί στα Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτηρίου, όταν πρόκειται για κατεδαφιστέα
ακίνητα, είτε αποτυπώνεται στο Εθνικό Κτηµατολόγιο ή
σε διοικητικές πράξεις που αφορούν το ακίνητο, όπως
οικοδοµικές άδειες ή στα σχέδια υπαγωγής του κτηρίου
σε νοµοθεσία αυθαιρέτων ή σε πρόσφατες αεροφωτογραφίες που το περιλαµβάνουν.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να παρατείνεται ή να αίρεται η διάρκεια της αναστολής, συνολικά ή κατά περίπτωση.
γ) Για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναστέλλεται κάθε εργασία ανακατασκευής κτηρίου και κάθε εργασία επισκευής ή ανακατασκευής µάνδρας, φράκτη ή περίφραξης που βρίσκεται στην περιοχή
που ορίζεται ανατολικά της οδού Ποσειδώνος από τη
συµβολή της µε την οδό Μικράς Ασίας έως τη συµβολή
της µε την οδό Δηµοκρατίας και, στη συνέχεια, ανατολικά της οδού Δηµοκρατίας από τη συµβολή της µε την οδό Ποσειδώνος έως τη διασταύρωσή της µε την οδό
Παύλου Μελά και προς την κατεύθυνση του αιγιαλού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να παρατείνεται ή να αίρεται η διάρκεια της αναστολής, συνολικά ή κατά περίπτωση.
δ) Έως την υλοποίηση των προβλεποµένων από τη µελέτη οριοθέτησης, αναστέλλεται η έκδοση οικοδοµικών
αδειών και απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών δόµησης
στα ακίνητα που βρίσκονται εντός ζώνης είκοσι (20) µέτρων εκατέρωθεν της βαθιάς γραµµής του ρέµατος Παππά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδεται
εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, εγκρίνεται ο καθορισµός της βαθιάς γραµµής του
ρέµατος Παππά, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής
διάταξης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, δύναται να αίρεται κατά περίπτωση η ανωτέρω αναστολή, σύµφωνα

µε τα στοιχεία της οριστικής µελέτης οριοθέτησης.
Από την αναστολή της παρούσας παραγράφου εξαιρείται η έκδοση οικοδοµικών αδειών επισκευής πληγέντων κτηρίων µε βλάβες τοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. οικ./5364/Δ/Β11/4.12.2015 (Β΄ 2774) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς του από 8.2.1979 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 130).
2. Για τα πληγέντα κτήρια που βρίσκονται, κατά σύνολο
ή τµήµα τους, σε χώρο ακινήτου που εµπίπτει στην περιοχή αναστολής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και
για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτηρίου ή έχουν κριθεί µη κατοικήσιµα,
εφόσον κατεδαφιστούν στο σύνολό τους πριν από τον καθορισµό της οικοδοµικής και ρυµοτοµικής γραµµής, χορηγείται στεγαστική συνδροµή για όλη την επιφάνεια του
κτηρίου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου
Μόνου της κ.υ.α. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/8706/Α325/2018 (Β΄ 3255).
Μετά τον καθορισµό της οικοδοµικής και ρυµοτοµικής
γραµµής και προκειµένου για την εφαρµογή τους, χορηγείται η στεγαστική συνδροµή επισκευής για το µη ρυµοτοµούµενο τµήµα του κτηρίου, ενώ το εµβαδόν της έκτασης του ακινήτου που ρυµοτοµείται αφαιρείται από τη
συνολική οφειλόµενη εισφορά του ακινήτου σε γη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καταβάλλεται το
ποσό της χορηγούµενης στεγαστικής συνδροµής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, που συντάσσεται για κάθε ακίνητο, ύστερα από
µελέτη ιδιώτη µηχανικού, µε την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου.
3. Για τα πληγέντα κτήρια, για τα οποία έχει εκδοθεί
Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµορρόπου Κτηρίου είτε έχουν κριθεί ως µη κατοικήσιµα και κωλύουν
την εφαρµογή των προβλεποµένων της οριστικής οριοθέτησης του ρέµατος Παππά ή βρίσκονται σε εκτάσεις
που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
χορηγείται έκτακτο κοινωνικό επίδοµα στέγασης µετά
την κατεδάφισή τους, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής διάταξης, εφόσον αποτελούν κύρια και
µοναδική κατοικία των ιδιοκτητών και έχουν κατασκευαστεί προ της 28.7.2011.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών καθορίζεται το ποσό του έκτακτου κοινωνικού επιδόµατος στέγασης και η διαδικασία χορήγησής του, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος, που συντάσσεται για κάθε ακίνητο, ύστερα από
µελέτη ιδιώτη µηχανικού, µε την οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου, συνοδευόµενης από έκθεση
δικηγόρου για τον έλεγχο τίτλου ιδιοκτησίας και βεβαίωσης µεταγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλάκειο.
4. Η στεγαστική συνδροµή των προηγούµενων παραγράφων χορηγείται για την υφιστάµενη επιφάνεια, όπως
αυτή ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.
5. Για την εκτέλεση έργων διαµόρφωσης του οδικού
δικτύου και τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων της περιοχής της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, όπως θα
καθοριστούν µε το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, εφαρµόζονται
τα εξής:
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α) Για την κήρυξη των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001,
Α΄17). Τυχόν καταβαλλόµενα ποσά των παραγράφων 2
και 3 του παρόντος άρθρου συνυπολογίζονται στην αναλογούσα αποζηµίωση του κτηρίου λόγω απαλλοτρίωσης.
β) Για τη διαδικασία εκτίµησης των στρατηγικών επιπτώσεων του Σχεδίου και την περιβαλλοντική του έγκριση, καθώς και κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων ή δραστηριοτήτων, οι προθεσµίες
που είναι άνω των πέντε (5) ηµερών και έως είκοσι (20)
ηµέρες µειώνονται κατά πέντε (5) ηµέρες και οι προθεσµίες που είναι άνω των είκοσι (20) ηµερών µειώνονται
κατά δέκα (10) ηµέρες.
γ) Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου της παρούσας παραγράφου, αρκεί
η κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και η υπαγωγή τους στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.
δ) Διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος προσβάλλονται µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών. Η αίτηση συζητείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την άσκησή της
και η απόφαση εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη συζήτηση. Αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόµενης πράξης χορηγείται µόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι, από τη χορήγησή της δεν θίγεται το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον της θωράκισης
της περιοχής από την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινοµένων.
Η παρούσα παράγραφος, καθώς και η παράγραφος 3 εφαρµόζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και έχουν οριοθετηθεί
σύµφωνα µε την κ.υ.α. ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/8706/Α325/2018
(Β΄ 3255).

Άρθρο 26
Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος
1. Κατά το έτος 2018 καταβάλλεται ποσό επτακοσίων
δέκα εκατοµµυρίων (710.000.000) ευρώ για την εφάπαξ
παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανοµή Κοινωνικού
Μερίσµατος προς στήριξη των οικονοµικά αδύναµων
προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.
2. Το κοινωνικό µέρισµα, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και
στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το καταβαλλόµενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές συνθήκες κατά
το χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας, διαµονής ή άλλα για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσµατος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισµού και το ακριβές ποσό του διανεµόµενου Κοινωνικού Μερίσµατος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι
επιµέρους αρµοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου
των εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη
χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
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Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

