
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή της ελληνικής νοµο-
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υ-
ποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπω-
ση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίη-
ση του ν. 4251/2014 (Α΄80) για την προσαρµογή της ελ-
ληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και δια-
µονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και
άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΜΕΡΟΣ Α΄

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προ-

σαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις α-
παιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προ-
στασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013).

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Στο Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος µέρους του σχεδίου

νόµου εισάγονται γενικές διατάξεις σχετικές µε την ε-
φαρµογή του παρόντος σχεδίου νόµου: 
Με το άρθρο 1 (άρθρο 1 της Οδηγίας) καθορίζεται ο

σκοπός των εισαγόµενων διατάξεων, ο οποίος είναι η
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου «σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή των
αιτούντων διεθνή προστασία».
Με το άρθρο 2 (άρθρο 2 της Οδηγίας) διευκρινίζεται το

περιεχόµενο των όρων που χρησιµοποιούνται για την ε-
φαρµογή του σχεδίου νόµου
Με το άρθρο 3 διευκρινίζεται το περιεχόµενο συµπλη-

ρωµατικών όρων που χρησιµοποιούνται για την εφαρµο-
γή του σχεδίου νόµου και που δεν υπάρχουν στην υπό
ενσωµάτωση οδηγία.
Με το άρθρο 4 (άρθρο 3 της Οδηγίας) καθορίζεται θε-

τικά και αρνητικά το πεδίο εφαρµογής των εισαγόµενων
διατάξεων. Συγκεκριµένα καθορίζεται σε ποιες περιπτώ-
σεις πολιτών τρίτων χωρών εφαρµόζονται οι διατάξεις
του παρόντος νοµοθετήµατος και σε ποιες αποκλείο-
νται. Αναφέρεται επίσης ότι οι διατάξεις του νοµοσχεδί-
ου εφαρµόζονται και στους ανήλικους ασυνόδευτους ή
µη και στους χωρισµένους ανήλικους ανεξαρτήτως του
γεγονότος της υποβολής ή µη αιτήµατος υπαγωγής σε
καθεστώς διεθνούς προστασίας.
Με το Κεφάλαιο Β' του παρόντος µέρους του σχεδίου

νόµου, προβλέπονται διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα
σχετικά µε τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων διε-
θνή προστασία. Συγκεκριµένα: 
Με το άρθρο 5 (άρθρο 5 της Οδηγίας) προβλέπεται η

παροχή ενηµερωτικού υλικού στους πρόσφυγες σχετικά
µε τις συνθήκες υποδοχής και µε τις προσφερόµενες πα-
ροχές.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 προβλέπεται η ε-

ντός συγκεκριµένης προθεσµίας υποχρέωση των αρχών,
στις οποίες υποβάλλεται αίτηση διεθνούς προστασίας,
να ενηµερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του αναφορικά µε τις συνθήκες υποδοχής
του στην Ελλάδα και τις προβλεπόµενες παροχές, χορη-
γώντας σε αυτόν ενηµερωτικό έντυπο σε γλώσσα που
κατανοεί. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 ορίζεται ότι η αρ-

µόδια αρχή υποδοχής εκδίδει το έντυπο παροχής πληρο-
φοριών και ορίζεται το περιεχόµενο του. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 προβλέπεται ο τρό-

πος ενηµέρωσης του αιτούντος σε περίπτωση που αυτός
δεν κατανοεί τις γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί το
προαναφερθέν ενηµερωτικό έντυπο ή εάν είναι αναλφά-
βητος. 
Με το άρθρο 6 (άρθρο 6 της Οδηγίας) προβλέπονται τα

επίσηµα έγγραφα που χορηγούνται στους αιτούντες διε-
θνή προστασία. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 προβλέπεται η χο-

ρήγηση σε αυτούς δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία,
υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορι-
σµούς που τίθενται στις διατάξεις του τρίτου µέρους του
ν. 4375/2016. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 προβλέπεται η δυ-

νατότητα χορήγησης ταξιδιωτικού εγγράφου στους αι-
τούντες διεθνή προστασία, εφόσον η παρουσία τους σε
άλλο κράτος υπαγορεύεται από ανθρωπιστικούς λόγους,
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25  του π.δ. 141/2013
και εφόσον στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν επιτακτι-
κοί λόγοι δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης ή δεν
εκκρεµεί σε βάρος του η διαδικασία εφαρµογής ρήτρας
αποκλεισµού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέ-
ντος καθεστώτος. 
Με το άρθρο 7 (άρθρο 7 της Οδηγίας) προβλέπεται το

δικαίωµα των αιτούντων διεθνή προστασία να κυκλοφο-
ρούν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια ή σε µια συ-
γκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 προβλέπεται η δυ-
νατότητα περιορισµού της ελεύθερης κυκλοφορίας κα-
θώς και οι δικλείδες ασφαλείας του εν λόγω περιορι-
σµού
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 αναφέρονται οι λό-

γοι περιορισµού και η υποχρέωση να µνηµονεύονται οι
περιορισµοί στο δελτίο αίτησης διεθνούς προστασίας. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 αναφέρεται η υπο-

χρέωση παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής προς τους
αιτούντες διεθνή προστασία, στους οποίους έχει επιβλη-
θεί κατά τα ανωτέρω γεωγραφικός περιορισµός, καθώς
και οι περιπτώσεις παύσης της συγκεκριµένης παροχής. 
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 προβλέπεται η δυ-

νατότητα προσωρινής αποµάκρυνσης του αιτούντος που
υπόκειται σε γεωγραφικό περιορισµό από τον τόπο δια-
µονής τους, εφόσον κατόπιν αιτήµατος του χορηγηθεί
σχετική άδεια. Η τελευταία δεν απαιτείται όταν καλείται
να παρουσιαστεί ενώπιον ελληνικών δηµόσιων αρχών. 
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 προβλέπεται η υ-

ποχρέωση των αιτούντων διεθνή προστασία, και για όσο
χρόνο εκκρεµεί η εξέταση της αίτησής τους, να γνωστο-
ποιούν στις αρχές που είναι αρµόδιες για την παραλαβή
και την εξέταση της αίτησής τους κάθε µεταβολή της δι-
εύθυνσης κατοικίας τους. Η καθιέρωση της συγκεκριµέ-
νης υποχρέωσης έχει ως στόχο έχει να καθιστά δυνατή
την επικοινωνία των εν λόγω αρχών µε τους αιτούντες
και ιδίως η κοινοποίηση σε αυτούς εγγράφων που τους



αφορούν. Εφόσον ο αιτών δεν υπόκειται σε γεωγραφικό
περιορισµό κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6, η αλ-
λαγή της διεύθυνσης διαµονής του δεν προϋποθέτει την
έγκριση των αρµόδιων αρχών. 
Το άρθρο 8 (άρθρα 8 έως 11 της Οδηγίας) παραπέµπει

στις διατάξεις των παρ. 1 έως 9 και 11 του άρθρου 46
του ν. 4375/2016 µε τις οποίες είχαν ήδη ενσωµατωθεί
τα άρθρα 8 έως 11 της Οδηγίας.
Με τις παραγράφους 10 και 11 ορίζονται οι χώροι κρά-

τησης αιτούντων άσυλο και η διαδικασία που ακολουθεί-
ται µετά τη λήξη της κράτησης.
Με το άρθρο 9 (άρθρο 10 της Οδηγίας) ρυθµίζονται οι

συνθήκες κράτησης των αιτούντων διεθνούς προστα-
σίας. Προβλέπεται ο διαχωρισµός των κρατούµενων αι-
τούντων από τις υπόλοιπες κατηγορίες κρατουµένων. Α-
ναφέρεται στο δικαίωµά τους σε προαυλισµό, τη δυνα-
τότητα πρόσβασης της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες στους χώρους κράτησης, στη διασφά-
λιση της δυνατότητας επικοινωνίας του αιτούντος υπό
κράτηση µε µέλη της οικογένειας του, τον εκπρόσωπο,
τους νοµικούς συµβούλους ή συνηγόρους του, στους ο-
ποίου επιτρέπεται η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις κρά-
τησης του αιτούντος. Στο ίδιο προτεινόµενο άρθρο 9
διασφαλίζεται και η πρόσβαση των δηµόσιων φορέων ή
πιστοποιηµένων κοινωνικών φορέων στις εγκαταστά-
σεις κράτησης αιτούντων για την παροχή συγκεκριµέ-
νων υπηρεσιών προς αυτούς, ενώ λαµβάνεται ιδιαίτερη
µέριµνα σε περίπτωση που µεταξύ των αιτούντων υφί-
σταται ευάλωτα πρόσωπα ή πρόσωπα µε ειδικές ανά-
γκες υποδοχής. Τέλος προβλέπεται η ενηµέρωση των αι-
τούντων που τελούν υπό κράτηση σε γλώσσα που κατα-
νοούν σχετικά µε τους λόγους και τη διάρκεια της κρά-
τησής τους, τον κανονισµό λειτουργίας των εγκαταστά-
σεων κράτησης, το δικαίωµά τους να προσβάλλουν την
απόφαση κράτησης και το δικαίωµα τους για δωρεάν νο-
µική συνδροµή. 
Με το προτεινόµενο άρθρο 10 (άρθρο 11 της Οδηγίας)

εισάγονται ρυθµίσεις για την κράτηση ευάλωτων ατό-
µων και αιτούντων µε ειδικές ανάγκες υποδοχής. Επιβε-
βαιώνεται ότι η υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της ψυχι-
κής υγείας των αιτούντων υπό κράτηση που είναι ευάλω-
τα άτοµα, αποτελεί πρώτιστο µέληµα της Πολιτείας.
Σχετικά µε τους ανήλικους λαµβάνεται µέριµνα ώστε να
µην κρατούνται, παρά µόνο σε έσχατη ανάγκη, πάντα µε
γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον τους, και εφόσον απο-
δειχθεί ότι δεν µπορούν να εφαρµοστούν εναλλακτικά
και λιγότερο περιοριστικά µέτρα. Η κράτηση διαρκεί έως
την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραποµπής τους σε
κέντρα φιλοξενίας κατάλληλα για ανηλίκους και ποτέ σε
σωφρονιστικά ιδρύµατα. Ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση
το διάστηµα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρα-
ποµπής των ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Αν, λόγω ε-
ξαιρετικών περιστάσεων, όπως η σηµαντική αύξηση του
αριθµού των ανηλίκων που εισέρχονται στο έδαφος της
ελληνικής επικράτειας, και παρά τις εύλογες προσπάθει-
ες των αρµόδιων αρχών δεν έχει καταστεί εφικτή η α-
σφαλής παραποµπή των ανηλίκων εντός του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος των είκοσι πέντε (25) ηµερών, η
κράτηση µπορεί να παραταθεί για διάστηµα είκοσι (20) η-
µερών. Επίσης λαµβάνεται ειδική πρόνοια για ανήλικους
που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και για α-

συνόδευτους και χωρισµένους ανήλικους ώστε να κρα-
τούνται χωριστά από ενήλικες. Για τους ανήλικους προ-
βλέπεται η δυνατότητα να ασχολούνται µε δραστηριότη-
τες ελεύθερου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παι-
χνιδιών και των εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δρα-
στηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλικία τους. Προβλέπε-
ται επίσης η δυνατότητα να παρέχεται στις οικογένειες
υπό κράτηση ξεχωριστό κατάλυµα µε τη συγκατάθεση ό-
λων των ενήλικων µελών τους, υπό συνθήκες που δια-
σφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής και οικογενεια-
κής ζωής, Ορίζεται, τέλος ότι οι γυναίκες υπό κράτηση
πρέπει να στεγάζονται χωριστά από άντρες, εκτός εάν
οι τελευταίοι αποτελούν µέλη της οικογένειάς τους.
Με το άρθρο 11 (άρθρο 12 της Οδηγίας) ρυθµίζεται η

λήψη κατάλληλων µέτρων από την αρµόδια αρχή υποδο-
χής, κατά την παροχή στέγασης, µε σκοπό τη διατήρηση
της οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνή προ-
στασία που ευρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Τα εν
λόγω µέτρα ορίζεται ρητά ότι εφαρµόζονται µε τη συναί-
νεσή των αιτούντων. 
Με το άρθρο 12 (άρθρο 13 της Οδηγίας) ρυθµίζεται η

υποχρεωτική υποβολή των παράτυπα εισερχόµενων στη
χώρα µας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών σε ιατρι-
κές εξετάσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίη-
σής τους κατά το άρθρο 9 του ν. 4375/2016, και σύµφω-
να µε τις σχετικές έγγραφες οδηγίες των αρµόδιων για
την πρόληψη µετάδοσης νοσηµάτων υπηρεσιών του Υ-
πουργείου Υγείας. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι

οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν για τη λήψη των αναγκαί-
ων µέτρων πρόληψης και θεραπείας, τα οποία είναι απα-
ραίτητα για την προάσπιση της δηµόσιας υγείας, και δια-
χειρίζονται τα ιατρικά δεδοµένα των ασθενών σύµφωνα
µε την αρχή της εµπιστευτικότητας. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι ο

ιατρικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε σεβασµό στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έµφαση δίνεται στην υποχρέω-
ση σεβασµού της προσωπικότητας και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας κατά την πραγµατοποίηση του ιατρικού ε-
λέγχου, και ιδίως στην προηγούµενη κατάλληλη ενηµέ-
ρωση σχετικά µε τους λόγους και µε τη θεραπευτική α-
γωγή που τυχόν θα ακολουθηθεί. 
Με το άρθρο 13 (άρθρο 14 της Οδηγίας) ρυθµίζεται η

πρόσβαση των ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθα-
γενών στο ελληνικό δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα κα-
τά τη διάρκεια της παραµονής τους στη χώρα µας. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 προβλέπεται η α-

ναλογική εφαρµογή των προϋποθέσεων πρόσβασης στη
δηµόσια εκπαίδευση που ισχύουν για τους Έλληνες πο-
λίτες, και επί των ανωτέρω ανήλικων πολιτών τρίτων χω-
ρών ή ανιθαγενών. Σε περίπτωση αδυναµίας υποβολής
όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών, προβλέπεται
η διευκόλυνση των εν λόγω ανηλίκων κατά την εγγραφή
τους, ενώ διευκρινίζεται ότι το εν λόγω δικαίωµα παρέ-
χεται για όσο χρονικό διάστηµα δεν είναι εκτελεστό µέ-
τρο αποµάκρυνσης κατά των ιδίων ή των γονέων τους.
Τέλος, ορίζεται ότι αποκλειστικά και µόνο η ενηλικίωση
δεν αποτελεί λόγο απώλειας του δικαιώµατος παρακο-
λούθησης δευτεροβάθµιων σπουδών. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 κατοχυρώνεται η

γρήγορη ένταξη των προσώπων που ανήκουν στο πεδίο
εφαρµογής του εν λόγω άρθρου στο εκπαιδευτικό σύ-
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στηµα, µε την καθιέρωση του τριµήνου ως του µέγιστου
χρονικού διαστήµατος το οποίο δύναται να µεσολαβεί
µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της ταυτοποίη-
σης του ανηλίκου και της ένταξής του στο δηµόσιο εκ-
παιδευτικό σύστηµα. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 κατοχυρώνεται η

δυνατότητα παροχής εκπαιδευτικών δράσεων για τη δι-
ευκόλυνση ένταξης των ανηλίκων στο δηµόσιο εκπαι-
δευτικό σύστηµα. 
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 προβλέπεται η

δυνατότητα λήψης µέτρων που θα διευκολύνουν την
πρόσβαση του ανηλίκου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στηµα όταν αυτή καθίσταται αδύνατη για λόγους που α-
φορούν τον ανήλικο.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 παρέχεται εξου-

σιοδότηση προς τους καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς,
ήτοι τους Υπουργούς Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ερ-
γασίας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, να εκδί-
δουν κοινή υπουργική απόφαση µε την οποία θα ρυθµί-
ζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις εφαρµογής
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 12. 
Με το άρθρο 14 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβα-

σης των ενηλίκων στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Με το άρθρο 15 (άρθρο 15 της Οδηγίας) ρυθµίζονται

ζητήµατα που αφορούν στην απασχόληση των αιτού-
ντων διεθνή προστασία. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 καθιερώνονται οι

όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αιτούντων διε-
θνή προστασία στην εργασία µε παραποµπή στις διατά-
ξεις του άρθρου 71 του ν. 4375/2016. Η παραποµπή αυτή
έχει την έννοια ότι αµέσως µόλις οι αιτούντες διεθνή
προστασία ολοκληρώσουν τη διαδικασία κατάθεσης αί-
τησης διεθνούς προστασίας και αποκτήσουν το «δελτίο
αιτούντος διεθνή προστασία» ή το «δελτίο αιτήσαντος
άσυλο αλλοδαπού» έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην ερ-
γασία µέσω εξαρτηµένης εργασίας ή έργου ή παροχής
υπηρεσιών. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 διευκρινίζεται τι ι-

σχύει σχετικά µε τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας σε περίπτωση που ο αιτών διεθνή προστασία
προσφύγει κατά απόφασης που απορρίπτει την αίτησή
του.
Με το άρθρο 16 (άρθρο 16 της Οδηγίας) εισάγεται ει-

δική πρόβλεψη για το δικαίωµα των αιτούντων να εγγρά-
φονται και να παρακολουθούν προγράµµατα επαγγελµα-
τικής κατάρτισης.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 προβλέπεται η

δυνατότητα πρόσβασης στην εγγραφή και παρακολού-
θηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης µε
τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες πολίτες. Διευκρινί-
ζεται ότι η πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση
που συνδέεται µε σύµβαση απασχόλησης προϋποθέτει
τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15.
Με την παράγραφο 2 του παρόντος προβλέπεται η έκ-

δοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθορίζει
τους όρους αξιολόγησης

Με το άρθρο 17 (άρθρα 17 και 19 της Οδηγίας) κατο-
χυρώνεται η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στους
αιτούντες, µε ειδική µνεία στην παροχή ιατροφαρµακευ-
τικής περίθαλψης από το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 προβλέπεται η

παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες
διεθνούς προστασίας. Αναφέρεται η µορφή που µπορεί

να λαµβάνει προκειµένου να τους εξασφαλίζει ένα ε-
παρκές βιοτικό επίπεδο.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 αναφέρεται το δι-

καίωµα των αιτούντων διεθνούς προστασίας στην ελεύ-
θερη πρόσβαση στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας και σε νο-
σηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 τίθεται ως προϋ-

πόθεση για την πρόσβαση των αιτούντων στις προανα-
φερθείσες υλικές συνθήκες υποδοχής να µην εργάζο-
νται ή να µην τους αποφέρει η εργασία τους επαρκείς
πόρους, που να τους εξασφαλίζουν κατάλληλο βιοτικό
επίπεδο κατ' αναλογία των εισοδηµατικών ορίων που τί-
θενται µε το άρθρο 235 του ν. 4389/2016. 
Με το άρθρο 18 (άρθρο 18 της Οδηγίας) καθορίζονται

οι λεπτοµέρειες αναφορικά µε την παροχή των υλικών
συνθηκών υποδοχής των αιτούντων όταν αυτή παρέχε-
ται σε είδος και περιγράφονται όλες οι πρόνοιες ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια των διαµενόντων, η οικογε-
νειακή ενότητα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώ-
µατά τους.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 περιγράφεται η

µορφή που λαµβάνει η στέγαση των αιτούντων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 περιγράφονται οι

εγγυήσεις σχετικά µε τη διαµονή των αιτούντων.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 ορίζονται οι υπο-

χρεώσεις των εργαζοµένων στους χώρους φιλοξενίας.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 δίνεται το δικαίω-

µα στους αιτούντες να συµµετέχουν στη διαχείριση των
κέντρων φιλοξενίας προκειµένου να επιτευχθεί η καλύ-
τερη λειτουργία τους και να διασφαλιστεί η µεγιστοποίη-
ση της αυτόνοµης διαβίωσης των αιτούντων.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 δίνεται το δικαίω-

µα στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατ’ εξαί-
ρεση και αιτιολογηµένα, να θεσπίζει ειδικότερους όρους
σχετικά µε τις υλικές συνθήκες υποδοχής. 
Με το Κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος µέρους ρυθµίζονται

οι όροι και οι προϋποθέσεις περιορισµού ή διακοπής των
υλικών συνθηκών υποδοχής και συγκεκριµένα: 
Με το άρθρο 19 (άρθρο 20 της Οδηγίας) προβλέπεται

ο περιορισµός ή η διακοπή των υλικών συνθηκών υποδο-
χής που παρέχονται στους αιτούντες που διαµένουν ε-
ντός των κέντρων φιλοξενίας. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 αναφέρονται πε-

ριοριστικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν
για να λάβει χώρα ο περιορισµός ή η διακοπή των παρε-
χόµενων στους αιτούντες υλικών συνθηκών υποδοχής. 
Με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 19 αναφέ-

ρονται οι περιπτώσεις όπου η αρµόδια αρχή υποδοχής
δύναται να περιορίσει τις υλικές συνθήκες υποδοχής.
Με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 ρυθµίζο-

νται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την απόφαση για τον
περιορισµό ή τη διακοπή της παροχής υλικών συνθηκών
υποδοχής. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η αρχή που είναι
αρµόδια για τη λήψη αυτής της απόφασης λαµβάνει υπό-
ψη την ειδική κατάσταση του προσώπου που υφίσταται
τον περιορισµό ή τη διακοπή και εκδίδει αιτιολογηµένη
απόφαση σε περίπτωση περιορισµού ή διακοπής των υλι-
κών συνθηκών υποδοχής. Η απόφαση πρέπει να γνωστο-
ποιείται στον αιτούντα σε γλώσσα που κατανοεί.
Με το Κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος µέρους του σχεδίου

νόµου εισάγονται οι διατάξεις σχετικά µε τα ευάλωτα
πρόσωπα:
Με το άρθρο 20 (άρθρα 21 και 22 της Οδηγίας) προ-

βλέπεται ότι κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Κε-
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φαλαίου Β΄ του σχεδίου νόµου περί των συνθηκών υπο-
δοχής λαµβάνεται υπ’ όψιν η ειδική κατάσταση των ευά-
λωτων προσώπων. 
Με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 20 αναφέρο-

νται ενδεικτικά οι κυριότερες κατηγορίες ευάλωτων
προσώπων ή προσώπων που ανήκουν σε ιδιαίτερη κοινω-
νική οµάδα κατά την έννοια του άρθρου 10 του π.δ.
141/2013. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 ορίζεται ότι η υ-

παγωγή στην κατηγορία της ιδιαίτερης κοινωνικής οµά-
δας λαµβάνει χώρα κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 ορίζεται το χρονι-

κό σηµείο έναρξης εφαρµογής των ειδικών συνθηκών υ-
ποδοχής των ευάλωτων προσώπων ή των προσώπων
που ανήκουν σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα και αναφέρε-
ται ότι η ειδική κατάσταση των αιτούντων λαµβάνεται υ-
πόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του
αιτήµατος διεθνούς προστασίας και παρακολουθείται
συστηµατικά. 
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 προβλέπεται ότι

οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν άµεσα το Εθνικό Σύστη-
µα Αναγνώρισης και Παραποµπής Θυµάτων Εµπορίας
Ανθρώπων για τον εντοπισµό θυµάτων εµπορίας ανθρώ-
πων.
Με το άρθρο 21 (άρθρο 23 της Οδηγίας) γίνεται η προ-

σήκουσα µνεία στη µέριµνα των ανηλίκων. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 προβλέπεται ότι

κατά την εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου νόµου
πρωταρχικό µέληµα είναι η εξυπηρέτηση του βέλτιστου
συµφέροντος του ανηλίκου, για την εκτίµηση του οποίου
γίνεται ενδεικτική αναφορά των συνισταµένων που λαµ-
βάνονται υπ’ όψιν. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 προβλέπεται ότι

οι αρµόδιες Αρχές στους ανήλικους που είναι θύµατα
κάθε µορφής κακοποίησης, αµέλειας, εκµετάλλευσης,
βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
µεταχείρισης ή ενόπλων συγκρούσεων, εξασφαλίζουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης και παροχή κα-
τάλληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευµένης
θεραπείας, εφόσον τούτο απαιτείται. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 προβλέπεται ότι

οι αρµόδιες αρχές µεριµνούν ώστε οι ανήλικοι να έχουν
πρόσβαση σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου συµ-
βατές µε την ηλικία και το φύλο τους, εντός των κέ-
ντρων φιλοξενίας, καθώς και σε ανοικτούς χώρους.
Με το άρθρο 22 (άρθρο 24 της Οδηγίας) κατοχυρώνε-

ται η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χω-
ρισµένων ανηλίκων µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον
τους. Ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως η αρµόδια αρχή προ-
στασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρισµέ-
νων ανηλίκων. Η παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016
περί της σχετικής µεταβατικής αρµοδιότητας καταργεί-
ται και ρητά µε την παράγραφο 7 του άρθρου 34.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 προβλέπεται ότι

οι αρµόδιες αρχές στα σηµεία εισόδου στην ελληνική ε-
πικράτεια που διαπιστώνουν την είσοδο στην ελληνική ε-
πικράτεια ασυνόδευτου αλλοδαπού ενηµερώνουν αµελ-
λητί την πλησιέστερη εισαγγελική αρχή και την αρµόδια
αρχή για την προστασία των ανηλίκων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 περιγράφονται µε

χρονική σειρά οι ενέργειες που πραγµατοποιεί η Υπηρε-
σία Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την υποδοχή, ταυ-
τοποίηση και άµεση ανάθεση φροντίδας των ασυνόδευ-

των και των χωρισµένων ανηλίκων. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 περιγράφονται -

διακριτά από τις ενέργειες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης- οι ενέργειες της αρµόδιας αρχής για την
προστασία του ασυνόδευτου ανήλικου ώστε να διασφα-
λιστεί η παραποµπή του σε κατάλληλες δοµές φιλοξε-
νίας και να επιτραπεί η διαµονή µε µέλη της οικογένειάς
του. Επίσης καλύπτεται η ανάγκη για περισσότερες ε-
ναλλακτικές στέγασης για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα, κα-
θώς ο αριθµός τους έχει πενταπλασιαστεί κατά τη διάρ-
κεια του τελευταίου έτους. Το προτεινόµενο µοντέλο
στέγασης για ασυνόδευτους ανηλίκους άνω των δεκαέξι
(16) ετών εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία σε πολλές
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Ολλανδία, Σκανδι-
ναβικές χώρες, Ιταλία). Πρόκειται για ένα µοντέλο λιγό-
τερο δαπανηρό από το αντίστοιχο των Ξενώνων Φιλοξε-
νίας. 
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 22 αναφέρεται ότι το

προσωπικό των φορέων που ασχολείται µε τις υποθέ-
σεις των ασυνόδευτων ανηλίκων λαµβάνει συνεχώς κα-
τάρτιση σχετικά µε τις ανάγκες τους και δεσµεύεται από
κώδικα δεοντολογίας και από καθήκον εχεµύθειας.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 αναφέρονται τα

προσόντα του εκπροσώπου του ασυνόδευτου ανηλίκου
και ότι δεν µπορεί να ορίζεται εκπρόσωπος, πρόσωπο
του οποίου τα συµφέροντα του οποίου συγκρούονται ή
ενδέχεται να συγκρουστούν µε αυτά του ανηλίκου.
Με το άρθρο 23 (άρθρο 25 της Οδηγίας) εισάγονται

πρόνοιες για την προστασία των θυµάτων βασανιστη-
ρίων και σοβαρών πράξεων βίας. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 προβλέπεται ότι ο

χαρακτηρισµός «θύµα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων
σοβαρών πράξεων βίας» πιστοποιείται µε ιατρική γνωµά-
τευση από δηµόσιο νοσοκοµείο. Επίσης προβλέπονται οι
υπηρεσίες που παρέχονται στα προαναφερθέντα θύµα-
τα.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 προβλέπεται ότι

το προσωπικό των εµπλεκόµενων φορέων που ασχολεί-
ται µε υποθέσεις θυµάτων βασανιστηρίων, βιασµού ή άλ-
λων σοβαρών πράξεων βίας διαθέτει κατάλληλη κατάρ-
τιση την οποία και επικαιροποιεί και δεσµεύεται από κα-
θήκον εχεµύθειας σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα,
των οποίων το εν λόγω προσωπικό λαµβάνει γνώση κατά
την εκτέλεση ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης των καθηκόντων
του. 
Με το Κεφάλαιο Ε΄ του παρόντος µέρους του σχεδίου

νόµου ρυθµίζεται η διαδικασία προσφυγής των αιτού-
ντων ενώπιον της Διοίκησης και των δικαστηρίων.
Με το άρθρο 24 (άρθρο 26 της Οδηγίας) κατοχυρώνε-

ται το δικαίωµα των αιτούντων να προσφεύγουν κατά
της απόφασης διακοπής της παροχής των συνθηκών υ-
ποδοχής, καθώς και το δικαίωµα τους σε δωρεάν παροχή
νοµικής συνδροµής. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 προβλέπεται το

δικαίωµα των αιτούντων να προσφεύγουν ενώπιον των
Διοικητικών Δικαστηρίων κατά των αποφάσεων που πε-
ριορίζουν ή διακόπτουν τις υλικές συνθήκες υποδοχής.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 κατοχυρώνεται η

παροχή δωρεάν νοµικής συνδροµής και δικαστικής εκ-
προσώπησης στους αιτούντες που επιθυµούν να προ-
σφύγουν ενώπιον της Δικαιοσύνης ασκώντας την κατά
την προηγούµενη παράγραφο προσφυγή. Στην περίπτω-
ση αυτή δύνανται να λάβουν δωρεάν νοµική συνδροµή ε-
φόσον εµπίπτουν στις προϋποθέσεις του ν. 3226/2004. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄

Με το Μέρος Β΄ του σχεδίου νόµου ενσωµατώνεται
στην ελληνική έννοµη τάξη η 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 ενδοεται-
ρικής µετάθεσης.

Με τις ρυθµίσεις της εν λόγω Οδηγίας θεσπίζεται δια-
φανής και απλουστευµένη διαδικασία εισδοχής των εν-
δοεταιρικώς µετατιθεµένων, βασιζόµενη σε κοινούς ορι-
σµούς και εναρµονισµένα κριτήρια. Διαµορφώνεται, κα-
τά τον τρόπο αυτόν, ένα ενιαίο καθεστώς σε ολόκληρη
την ΕΕ για την προσέλκυση των προσώπων που µετακι-
νούνται µεταξύ εταιριών (intra-corporate transferees/
ICTs), ήτοι των διευθυντικών στελεχών (managers), εξει-
δικευµένων υπαλλήλων (specialists) και ασκούµενων
πτυχιούχων (graduate trainees), στο πλαίσιο µεταθέσεων
από εταιρείες εκτός της ΕΕ σε οντότητες που ανήκουν
σε αυτές ή σε όµιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστη-
µένες στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-µέλη. 
Το παρόν σχέδιο νόµου θεσπίζει τίτλο διαµονής µε δι-

καίωµα εργασίας και κοινή ανώτερη διάρκεια διαµονής
εντός ΕΕ έως τρία (3) έτη για διευθυντικά στελέχη και ε-
ξειδικευµένους εργαζόµενους και έως ενός (1) έτος για
πτυχιούχους ασκούµενους, ελκυστικούς όρους διαµο-
νής, όπως δέσµη εργατικών δικαιωµάτων, καθώς επίσης
δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης χωρίς διάστηµα α-
ναµονής. Προβλέπει, επίσης δικαίωµα κινητικότητας ε-
ντός ΕΕ, ήτοι δικαίωµα διαµονής και εργασίας σε άλλα
κράτη-µέλη, σε επιχειρήσεις του ιδίου οµίλου, υπό ό-
ρους. 
Ένα από τα κύρια σηµεία του παρόντος σχεδίου είναι η

ίση µεταχείριση των ICTs µε αποσπασµένους εργαζοµέ-
νους, βάσει της Οδηγίας 96/71/ΕΚ (η οποία αναφέρεται
στις αποσπάσεις εργαζοµένων από επιχειρήσεις εγκατε-
στηµένες σε κράτος-µέλος της ΕΕ σε επιχειρήσεις άλ-
λου κράτους-µέλους της ΕΕ, στο πλαίσιο διεθνικής πα-
ροχής υπηρεσιών), όσον αφορά τους όρους εργασίας, ε-
ξαιρουµένης της αµοιβής. Στον τοµέα της ίσης µεταχεί-
ρισης, διασφαλίζονται ανάλογοι όροι εργασίας σε σχέση
µε τους λοιπούς αποσπασµένους εργαζοµένους, βάσει
της Οδηγίας 96/71/ΕΚ και θέσπιση λοιπών εργασιακών
δικαιωµάτων ίσων µε αντίστοιχα για ηµεδαπούς συµπε-
ριλαµβανοµένης της αµοιβής.
Αναφορικά µε την κινητικότητα εντός ΕΕ, προβλέπε-

ται δυνατότητα διαµονής και εργασίας σε άλλα κράτη-
µέλη βάσει της άδειας διαµονής που έχει εκδοθεί στην
Ελλάδα, ως πρώτο κράτος-µέλος µετάθεσης. Αντιστρό-
φως, πολίτες τρίτης χώρας µε άδεια διαµονής εκδοθείσα
από άλλο κράτος-µέλος, έχουν δικαίωµα να διαµείνουν
µε σκοπό την εργασία στην Ελλάδα, εφόσον έχει κοινο-
ποιηθεί στις ελληνικές αρχές η απαιτούµενη πληροφό-
ρηση. 
Τέλος, οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας δεν θίγουν

την αρµοδιότητα του κράτους-µέλους να ρυθµίζει τις
προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στην επι-
κράτειά του, για τις περιπτώσεις που αυτές δεν ρυθµίζο-
νται από το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και να καθορίζει τον
όγκο εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την ερ-
γασία σύµφωνα άλλωστε και µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 79 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Λόγω της ιδιαίτερης
φύσης αυτής της µορφής προσωρινής µετανάστευσης,

δεν απαιτείται διεξαγωγή έρευνας αγοράς εργασίας. Ό-
σον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η Οδη-
γία θα πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη της αρχής της
προτίµησης των πολιτών της Ένωσης, όπως διατυπώνε-
ται στις σχετικές διατάξεις των αντίστοιχων πράξεων
προσχώρησης. 
Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι υφίσταται

στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας Μετανάστευσης
και Κοινωνικής Ένταξης» (ν. 4152/2014), εφεξής «Κώδι-
κας», µε τις διατάξεις του οποίου κωδικοποιήθηκε η νο-
µοθεσία για τη νόµιµη µετανάστευση, ώστε να χρησιµο-
ποιηθεί ως εργαλείο για την εδραίωση µιας ολοκληρωµέ-
νης εθνικής µεταναστευτικής πολιτικής, κρίθηκε ότι δεν
είναι απαραίτητη η µεταφορά των ρυθµίσεων της Οδη-
γίας µε αυτοτελές νοµοθέτηµα, αλλά η ενσωµάτωσή της
µε τροποποίηση και συµπλήρωση του Κώδικα, όπου α-
παιτείται. Κατά τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενότητα
και ασφάλεια δικαίου και διευκολύνεται τυχόν περαιτέ-
ρω µελλοντική κωδικοποίηση. 
Επισηµαίνεται ότι η ενσωµάτωση της εν λόγω Οδηγίας

στην εθνική έννοµη τάξη, η καταληκτική προθεσµία εν-
σωµάτωσης της οποίας έχει ήδη παρέλθει από τις
29.11.2016, γίνεται, εν µέρει, αφενός µέσω των διατάξε-
ων του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου για την είσο-
δο και διαµονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Ε-
πικράτεια, αφετέρου µέσω διατάξεων που περιλαµβάνο-
νται στο παρόν άρθρο και συνιστούν νέα ρύθµιση και δια-
τάξεων που τροποποιούν υφιστάµενες διατάξεις του
Κώδικα.
Παράλληλα, µετά την ψήφιση του προτεινόµενου σχε-

δίου νόµου, θα υπάρξει κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή των επεξηγηµατικών εγγράφων µε παράθεση
της αντιστοίχισης των διατάξεων της Οδηγίας, καθώς ε-
πίσης των ισχυουσών και νέων εθνικών διατάξεων που
ενσωµατώνουν το ενωσιακό νοµοθέτηµα. 

Ειδικότερα:
Με το άρθρο 25 προσδιορίζεται ο σκοπός του υποβλη-

θέντος νοµοθετήµατος, ήτοι η ενσωµάτωση της Οδηγίας
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέ-
σεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο
πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης. 
Με το άρθρο 26 εισάγονται νέοι ορισµοί µέσω της συ-

µπλήρωσης του άρθρου 1 του Κώδικα µε τα στοιχεία ξ΄
έως ξθ΄, τα οποία αναφέρονται στις έννοιες της ενδοε-
ταιρικής µετάθεσης, του ενδοεταιρικώς µετατιθέµενου,
της οντότητας υποδοχής, του διευθυντικού στελέχους,
του εξειδικευµένου εργαζόµενου, του ασκούµενου ερ-
γαζοµένου, της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης, του ο-
µίλου επιχειρήσεων και του πρώτου και δεύτερου κρά-
τους-µέλους µετάθεσης. 

Με το άρθρο 27 προστίθεται στο Μέρος Δεύτερο του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) τµήµα Ζ΄ «Εισδοχή πολιτών τρίτων
χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης», το οποίο
περιλαµβάνει τα άρθρα 127Α έως 127Ε. 

Ανάλυση κατ’ άρθρο 
Με το προτεινόµενο άρθρο 25 του παρόντος σχεδίου

νόµου προσδιορίζεται ο σκοπός του υποβληθέντος νο-
µοθετήµατος, ήτοι η ενσωµάτωση της Οδηγίας
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις προϋποθέ-
σεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών στο
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πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης.
Με το άρθρο 26 συµπληρώνεται το άρθρο 1 του

ν. 4251/2014 µε νέους ορισµούς, υπό τα στοιχεία ξ΄ έως
ξθ΄, τα οποία αναφέρονται στις έννοιες της ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης, του ενδοεταιρικώς µετατιθέµενου, της
οντότητας υποδοχής, του διευθυντικού στελέχους, του
εξειδικευµένου εργαζόµενου, του ασκούµενου εργαζο-
µένου, της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης, του οµίλου
επιχειρήσεων και του πρώτου και δεύτερου κράτους -
µέλους µετάθεσης. Πέραν αυτών, ο ορισµός «ενιαία δια-
δικασία υποβολής αίτησης» περιλαµβάνεται ήδη στο
ν. 4251/2014, καθώς επίσης και ο ορισµός «µέλη οικογε-
νείας» σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/86/ΕΚ, και ειδικό-
τερα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 σε συνδυα-
σµό µε την παράγραφο 5 αυτού. Περαιτέρω, ο ορισµός
«άδεια µακράς κινητικότητας» δεν έχει εφαρµογή διότι
προκρίθηκε η επιλογή του δικαιώµατος κινητικότητας
στην Ελλάδα, βάσει της - εκδοθείσας στο πρώτο κράτος
- µέλος µετάθεσης - άδειας διαµονής. 
Με το άρθρο 27 προστίθεται στο Μέρος Δεύτερο του

ν. 4251/2014 (Α΄ 80) τµήµα Ζ΄ «Εισδοχή πολιτών τρίτων
χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης», το οποίο
περιλαµβάνει τα άρθρα 127Α έως 127Ε. 
Το άρθρο 127Α παραθέτει τα πρόσωπα, τα οποία εµπί-

πτουν στο πεδίο εφαρµογής, καθώς και όσα αποκλείο-
νται από αυτό, και επίσης προσδιορίζει τις προϋποθέσεις
εισδοχής των πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοε-
ταιρικής µετάθεσης, καθώς και τη διαδικασία έκδοσης
της άδειας διαµονής για ενδοεταιρική µετάθεση. 
Το άρθρο 127Β περιλαµβάνει τους κανόνες που διέ-

πουν την βραχεία και µακρά κινητικότητα των ενδοεται-
ρικώς µετατιθέµενων πολιτών τρίτων χωρών εντός ΕΕ.
Η βραχεία κινητικότητα καλύπτει τη διαµονή σε κράτη
µέλη εκτός εκείνου που εξέδωσε την άδεια ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης, για χρονικό διάστηµα µέχρι 90 ηµέρες ε-
ντός περιόδου εκατόν ογδόντα (180) ηµερών ανά κρά-
τος - µέλος. Η µακρά κινητικότητα καλύπτει τη διαµονή
σε κράτη µέλη εκτός εκείνου που εξέδωσε την άδεια εν-
δοεταιρικής µετάθεσης, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτε-
ρο των ενενήντα (90) ηµερών ανά κράτος - µέλος. 
Το άρθρο 127Γ θεσπίζει τις κοινές ρυθµίσεις, στις ο-

ποίες περιλαµβάνονται η επιφύλαξη περί ευνοϊκότερων
διατάξεων, η πρόβλεψη διενέργειας ελέγχων σχετικά µε
τη τήρηση των όρων διαµονής και κινητικότητας καθώς
και επιβολής κυρώσεων, η υποχρέωση παροχής πληρο-
φοριών από τις αρµόδιες αρχές, καθώς και οι κανόνες οι-
κογενειακής επανένωσης των ενδοεταιρικώς µετατιθέ-
µενων προσώπων. 
Το άρθρο 127Δ περιγράφει τα δικαιώµατα των ενδοε-

ταιρικώς µετατιθέµενων πολιτών τρίτων χωρών και θε-
σπίζει την ίση µεταχείριση σε σειρά τοµέων. 
Το άρθρο 127Ε θεσπίζει την υποχρέωση συλλογής και

απόδοσης στατιστικών δεδοµένων.
Ανάλυση κατά παράγραφο των άρθρων 127Α έως

127Ε (άρθρο 27 του σχεδίου νόµου).

Άρθρο 127Α

Στην παράγραφο 1 ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των
ρυθµίσεων που ενσωµατώνουν την Οδηγία για τους
ICTs. Οι εν λόγω ρυθµίσεις εφαρµόζονται σε πολίτες
τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσο-
δος και διαµονή στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο
ενδοεταιρικής µετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση ει-

σόδου µε σκοπό την ενδοεταιρική µετάθεση ή έχουν γί-
νει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετά-
θεσης ως διευθυντικά στελέχη, εξειδικευµένοι εργαζό-
µενοι ή ασκούµενοι εργαζόµενοι. 
Στην παράγραφο 2 παρατίθενται οι κατηγορίες πολι-

τών τρίτων χωρών, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο ε-
φαρµογής και ειδικότερα, όσοι:

α) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαµονής στην Ελλά-
δα ως ερευνητές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος Κώδικα που ενσωµατώνουν την Οδηγία 2005/71/ΕΚ
της 12ης Οκτωβρίου 2005, «σχετικά µε ειδική διαδικασία
εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστηµο-
νικής έρευνας» (ΕΕ L 289 της 3ης.11.2005),
β) απολαµβάνουν δικαιώµατα ελεύθερης κυκλοφορίας

ισότιµα µε εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάµει συµ-
φωνιών που έχουν συναφθεί µεταξύ αφενός της Ένω-
σης και των κρατών-µελών της και αφετέρου τρίτων χω-
ρών, ή εργάζονται σε επιχείρηση εγκατεστηµένη σε ε-
κείνες τις τρίτες χώρες,
γ) αποσπώνται στο πλαίσιο της Οδηγίας 96/71/ΕΚ της

16ης Δεκεµβρίου 1996 σχετικά µε την απόσπαση εργα-
ζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, και συνεπώς,
εµπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/2000 (Α΄ 190), µε
το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην α-
νωτέρω Οδηγία και του π.δ. 101/2016 (Α΄ 178), µε το ο-
ποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία
2014/67/ΕΕ,
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 επο-
πτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης,
στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτη-
σης ή παρακολουθούν επιβλεπόµενη πρακτική εκπαίδευ-
ση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.
Η παράγραφος 3 περιλαµβάνει τα κριτήρια εισδοχής

και τα κατ’ αντιστοιχία δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει
να συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής
µε σκοπό την ενδοεταιρική µετάθεση. Ο ενδοεταιρικώς
µετατιθέµενος θα πρέπει να απασχολείται σε οντότητα
υποδοχής, η οποία θα ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όµι-
λο επιχειρήσεων µε την επιχείρηση που είναι εγκατεστη-
µένη σε τρίτη χώρα. Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι
δεξιότητες των ενδοεταιρικώς µετατιθεµένων είναι εκεί-
νες που απαιτούνται για την οντότητα υποδοχής, τα δι-
ευθυντικά στελέχη και οι ειδικευµένοι εργαζόµενοι θα
πρέπει να αποδεικνύουν δωδεκάµηνο συνεχές διάστηµα
πρότερης απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση της τρίτης
χώρας ή στον όµιλο επιχειρήσεων και οι ασκούµενοι ερ-
γαζόµενοι, έξι (6) συνεχείς µήνες. Από τη σύµβαση ερ-
γασίας του ενδοεταιρικώς µετατιθέµενου θα πρέπει να
προκύπτει το ύψος της αµοιβής, το οποίο δεν µπορεί να
είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε ηµεδαπούς,
οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και οι λοιποί όροι και
συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια
της ενδοεταιρικής µετάθεσης, όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 4 παράγραφος 1, πλην σηµείου γ΄, του
π.δ. 219/2000. Θα πρέπει επίσης ο αιτών να προσκοµίζει
αποδείξεις ότι το διοικητικό στέλεχος ή ο εξειδικευµέ-
νος εργαζόµενος από τρίτη χώρα κατέχει τα επαγγελµα-
τικά προσόντα και την κατάλληλη επαγγελµατική πείρα
που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής στην οποία
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πρόκειται να µετατεθεί. Όσον αφορά τους πολίτες τρί-
της χώρας που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ως ασκού-
µενοι εργαζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίζουν αποδεί-
ξεις πανεπιστηµιακού τίτλου σπουδών. Τα δικαιολογητι-
κά θα πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Η παράγραφος 4 προβλέπει την υποβολή συµφωνίας

επαγγελµατικής εκπαίδευσης για τους ασκούµενους, η
οποία θα περιλαµβάνει περιγραφή του προγράµµατος ε-
παγγελµατικής εκπαίδευσης, τη διάρκεια, καθώς και
τους όρους εποπτείας των ασκούµενων εργαζοµένων,
και η οποία θα αποδεικνύει ότι θα παρακολουθήσουν
πραγµατική επαγγελµατική εκπαίδευση και δεν θα χρη-
σιµοποιηθούν ως κανονικοί εργαζόµενοι.
Η παράγραφος 5 ορίζει ότι οι ενδοεταιρικώς µετατιθέ-

µενοι θα πρέπει να επωφελούνται τουλάχιστον από τους
ίδιους όρους και συνθήκες απασχόλησης µε τους απο-
σπασµένους εργαζοµένους στη χώρα υποδοχής, ο εργο-
δότης των οποίων είναι εγκατεστηµένος στο έδαφος
της Ένωσης, όπως ορίζεται από την Οδηγία 96/71/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Θε-
σπίζει, επίσης, ότι οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι θα έ-
χουν ίση µεταχείριση µε τους ηµεδαπούς που κατέχουν
ανάλογες θέσεις, όσον αφορά την αµοιβή που θα κατα-
βάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια της µετάθεσης. Σκοπός
της ρύθµισης αυτής είναι η προστασία των εργαζοµένων
και η διασφάλιση θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των επι-
χειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και
εκείνων που είναι εγκατεστηµένες σε τρίτη χώρα, διότι
εξασφαλίζεται ότι οι δεύτερες δεν θα µπορούν να επω-
φελούνται από χαµηλότερα πρότυπα εργασίας ώστε να
έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Η παράγραφος 6 ορίζει ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτός

πολίτης τρίτης χώρας, εφόσον αποτελεί απειλή για τη
δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.
Η παράγραφος 7 θεσπίζει την υποχρέωση κοινοποίη-

σης προς τις αρµόδιες αρχές κάθε τροποποίησης, κατά
τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, που επηρεάζει τα
κριτήρια εισδοχής.
Η παράγραφος 8 ορίζει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας

που επιθυµεί τη χορήγηση «άδειας ενδοεταιρικής µετά-
θεσης» στην Ελλάδα οφείλει, µετά την είσοδο του στη
χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισό-
δου για το σκοπό της ενδοεταιρικής µετάθεσης, να υπο-
βάλει αίτηση για τη χορήγησή της, συνοδευόµενη από
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις για τη χο-
ρήγηση και ανανέωση της «άδειας ενδοεταιρικής µετά-
θεσης» κατατίθενται και εξετάζονται από την αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής. 
Η παράγραφος 9 προβλέπει ότι η αίτηση για την άδεια

ενδοεταιρικής µετάθεσης υποβάλλεται εφόσον η πρώτη
διαµονή στην Ελλάδα αποτελεί τη διαµονή της µεγαλύ-
τερης χρονικής διάρκειας κατά τη διάρκεια της µετάθε-
σης.
Η παράγραφος 10 ορίζει ότι η Διεύθυνση Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής εξετάζει την αίτηση µε όλα τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προβλε-
πόµενες προϋποθέσεις εκδίδει, µέσα σε ενενήντα (90)
το αργότερο ηµέρες από την περιέλευση σε αυτήν του
συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σχετική α-
πόφαση χορήγησης «άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης».
Η εν λόγω άδεια εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία µε
χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονι-

σµό (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλίου της 13ης Ιου-
νίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου
τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως ισχύει. Στη
θέση «παρατηρήσεις», καταχωρείται η ένδειξη «ICT». Οι
απορριπτικές αποφάσεις περιλαµβάνουν αναλυτική αι-
τιολογία και κοινοποιούνται στον αιτούντα και στην ο-
ντότητα υποδοχής. 
Η παράγραφος 11 ορίζει τη µέγιστη διάρκεια της ενδο-

εταιρικής µετάθεσης. Δεδοµένου ότι η ενδοεταιρική µε-
τάθεση συνιστά προσωρινή µετανάστευση, η µέγιστη
διάρκεια µιας µετάθεσης στην Ένωση, συµπεριλαµβανο-
µένης της κινητικότητας µεταξύ κρατών-µελών, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα τρία έτη για τα διοικητικά στε-
λέχη και τους εξειδικευµένους εργαζόµενους και το ένα
έτος για τους ασκούµενους εργαζόµενους. Η µέγιστη
διάρκεια της µετάθεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει τις
σωρευµένες διάρκειες αδειών των ενδοεταιρικώς µετα-
τιθέµενων που έχουν εκδοθεί διαδοχικά. Μετά την παρέ-
λευση του αντίστοιχου, ανά κατηγορία, διαστήµατος, οι
πολίτες τρίτων χωρών εγκαταλείπουν το έδαφος της
Ελλάδας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διευθυντι-
κά στελέχη και οι εξειδικευµένοι εργαζόµενοι µπορούν
να αιτηθούν τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», εφό-
σον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 111 του ν. 4251/2014.
Η παράγραφος 12 επιβάλλει διάστηµα αναµονής έξι

(6) µηνών µετά τη λήξη του ανώτατου χρονικού διαστή-
µατος της ενδοεταιρικής µετάθεσης και της υποβολής
άλλης αίτησης σχετικά µε τον ίδιο πολίτη τρίτης χώρας
για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας στην Ελλάδα.
Σκοπός του εν λόγω περιορισµού, είναι να διασφαλίζεται
ο προσωρινός χαρακτήρας της ενδοεταιρικής µετάθεσης
και να αποφεύγονται οι καταχρήσεις. 
Η παράγραφος 13 προβλέπει τη διάρκεια ισχύος της ά-

δειας ενδοεταιρικής µετάθεσης, η οποία είναι ετήσια ή ί-
ση µε τη διάρκεια της µετάθεσης στην Ελλάδα, εφόσον
αυτή είναι βραχύτερη και µπορεί να ανανεωθεί έως τρία
έτη κατ’ ανώτατο όριο για τα διευθυντικά στελέχη και
τους εξειδικευµένους εργαζοµένους και έως ένα έτος
για τους ασκούµενους εργαζόµενους.
Η παράγραφος 14 ορίζει ότι εντός της προβλεπόµενης

περιόδου, ο αιτών έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης ανα-
νέωσης πριν από τη λήξη ισχύος της άδειας ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται µέσα
σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών πριν από τη λήξη ισχύος
της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης.
Η παράγραφος 15 προβλέπει τις περιπτώσεις κατά τις

οποίες η αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας
ενδοεταιρικής µετάθεσης απορρίπτεται ή η άδεια ενδοε-
ταιρικής µετάθεσης ανακαλείται. 
Η παράγραφος 16 προβλέπει τη δυνατότητα καθορι-

σµού του ανώτατου αριθµού θέσεων για εξειδικευµέ-
νους εργαζοµένους και ασκούµενους εργαζόµενους.

Άρθρο 127Β

Η παράγραφος 1 ορίζει ότι οι πολίτες τρίτων χωρών
που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικώς µετατι-
θεµένου που έχει εκδοθεί από άλλο πρώτο κράτος-µέ-
λος, µπορούν, βάσει της εν λόγω άδειας και ενός έγκυ-
ρου ταξιδιωτικού εγγράφου και υπό συγκεκριµένους ό-
ρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 10 και
µε την επιφύλαξη των παραγράφων 11 έως 12, να εισέρ-
χονται, να διαµένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα για
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βραχύ ή µακρό χρονικό διάστηµα.
Η παράγραφος 2 διευκρινίζει ότι οι πολίτες τρίτων χω-

ρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής µε-
τάθεσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-µέλος δικαι-
ούνται να διαµείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε
κάθε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστηµένη σε αυτή
και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όµιλο επιχειρήσεων
για διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών κατ’ ανώτατο όριο ε-
ντός οιουδήποτε διαστήµατος εκατόν ογδόντα (180) η-
µερών, µε την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρ-
θρου. 
Η παράγραφος 3 προβλέπει την υποχρέωση κοινοποί-

ησης από την οντότητα υποδοχής του πρώτου κράτους-
µέλους προς τις Ελληνικές Αρχές της πρόθεσης του εν-
δοεταιρικώς µετατιθεµένου να εργαστεί σε οντότητα
που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Στις περίπτωση
αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται είτε: α) κατά τη στιγµή
υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος - µέλος, όταν η
κινητικότητα προς την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό
το στάδιο είτε β) αφού ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος
έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος - µέλος, µόλις γίνει
γνωστή η πρόθεση άσκησης του δικαιώµατος κινητικότη-
τας προς την Ελλάδα. 
Η παράγραφος 4 ορίζει ότι η κοινοποίηση θα πρέπει να

περιλαµβάνει τη σύµβαση εργασίας και την επιστολή α-
νάθεσης αρµοδιοτήτων, οι οποίες προσκοµίστηκαν στο
άλλο κράτος - µέλος και όταν αυτό δεν προσδιορίζεται
σε κανένα από τα προηγούµενα έγγραφα, την προβλε-
πόµενη διάρκεια και τις ηµεροµηνίες της κινητικότητας.
Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα. 
Η παράγραφος 5 ορίζει ότι εάν η κοινοποίηση πραγµα-

τοποιείται κατά τη στιγµή υποβολής της αίτησης στο
πρώτο κράτος - µέλος και εφόσον η αρµόδια υπηρεσία
της Ελλάδας δεν προβάλλει καµία αντίρρηση ενώπιον
του πρώτου κράτους-µέλους, η κινητικότητα του ενδοε-
ταιρικώς µετατιθεµένου προς τη χώρα µπορεί να λάβει
χώρα οποτεδήποτε, εντός της διάρκειας ισχύος της ά-
δειας ενδοεταιρικής µετάθεσης. 
Η παράγραφος 6 ορίζει ότι σε περίπτωση που η κοινο-

ποίηση έχει λάβει χώρα σε στιγµή µεταγενέστερη της υ-
ποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος - µέλος, η κινη-
τικότητα µπορεί να αρχίσει µετά την κοινοποίηση στην
Ελλάδα, άµεσα ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, εντός της
διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης.
Η παράγραφος 7 παραθέτει τις περιπτώσεις όπου βά-

σει της κοινοποίησης από το πρώτο κράτος - µέλος, η
αρµόδια Αρχή µπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον α-
φορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς µετατιθεµέ-
νου προς το έδαφος της Ελλάδας, εντός είκοσι (20) ηµε-
ρών από την παραλαβή της κοινοποίησης. Η προθεσµία
των είκοσι (20) ηµερών θεωρείται κατ’ αρχήν αποκλειστι-
κή. Προβλέπει, επίσης, την υποχρέωση της αρµόδιας Ελ-
ληνικής Αρχής να ενηµερώνει αµελλητί τις αρµόδιες αρ-
χές του πρώτου κράτους - µέλους και την οντότητα υπο-
δοχής στο πρώτο κράτος - µέλος σχετικά µε την αντίρ-
ρησή της για την κινητικότητα. 
Η παράγραφος 8 ορίζει την απαγόρευση εργασίας στη

χώρα, εάν η Ελλάδα έχει αντίρρηση για την κινητικότητα
είτε αυτή δεν έχει λάβει ακόµα χώρα είτε έχει ήδη αρχί-
σει. 
Η παράγραφος 9 προβλέπει το δικαίωµα περαιτέρω

εργασίας στη χώρα, µε την επιφύλαξη της µέγιστης
διάρκειας διαµονής στην ΕΕ, εφόσον η εν λόγω άδεια
του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου ανανεώνεται από το
πρώτο κράτος - µέλος εντός της µέγιστης διάρκειας. 
Η παράγραφος 10 προβλέπει ότι οι ενδοεταιρικώς µε-

τατιθέµενοι 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. 
Η παράγραφος 11 ορίζει ότι οι πολίτες τρίτων χωρών

οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής µε-
τάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος - µέλος
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, δύνανται να παραµείνουν και να
εργαστούν στην Ελλάδα µε βάση την άδεια ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος -
µέλος και κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Στο σηµείο
αυτό αξιοποιείται η δυνητική διάταξη της Οδηγίας, η ο-
ποία δίδει τη δυνατότητα στα κράτη - µέλη να εφαρµό-
σουν µια απλή διαδικασία εισδοχής για διάστηµα άνω
των ενενήντα (90) ηµερών αποφεύγοντας την διοικητική
επιβάρυνση λόγω της έκδοσης πρόσθετης άδειας διαµο-
νής για την µακρά κινητικότητα. 
Η παράγραφος 12 αναφέρεται στην περίπτωση όπου η

άδεια ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου έχει εκδοθεί από
κράτος- µέλος που δεν εφαρµόζει πλήρως το κεκτηµένο
Σένγκεν και ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος διέρχεται ε-
ξωτερικά σύνορα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υ-
ποβάλλει στην αρµόδια συνοριακή αρχή ως απόδειξη
του ότι µετακινείται στην Ελλάδα µε σκοπό την ενδοε-
ταιρική µετάθεση, αντίγραφο της κοινοποίησης που απέ-
στειλε η οντότητα υποδοχής στην αρµόδια Αρχή. 
Η παράγραφος 13 ορίζει ότι σε περίπτωση που η αρµό-

δια υπηρεσία ανακαλέσει την άδεια ενδοεταιρικής µετά-
θεσης, ενηµερώνει αµελλητί τις αρχές του δεύτερου
κράτους-µέλους. 
Η παράγραφος 14 εισάγει την υποχρέωση της οντότη-

τας υποδοχής να ενηµερώνει την αρµόδια Αρχή για κάθε
τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει
των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα. 
Η παράγραφος 15 περιλαµβάνει τις περιπτώσεις όπου

ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος οφείλει να παύσει πά-
ραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλεί-
ψει την Ελληνική Επικράτεια. 
Η παράγραφος 16 προβλέπει ότι σε περίπτωση που

πολίτης τρίτης χώρας, ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος, ο
οποίος έχει µετακινηθεί από την Ελλάδα σε δεύτερο
κράτος-µέλος, παύσει την εργασιακή δραστηριότητα στο
δεύτερο κράτος - µέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήµατος
του δεύτερου κράτους - µέλους, η επιστροφή στην Ελ-
λάδα, χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση του ιδί-
ου, καθώς και των µελών της οικογενείας του, εντός των
προβλεπόµενων χρονικών ορίων. 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. 
Η παράγραφος 17 θεσπίζει υποχρέωση των αρµοδίων

αρχών να συµβουλεύονται το Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν, όταν ο κάτοχος άδειας ενδοεταιρικής µετάθε-
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σης διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, και να
αρνούνται την είσοδο ή να διατυπώνουν αντίρρηση για
την κινητικότητα προσώπων τα οποία έχουν καταχωρη-
θεί ως ανεπιθύµητοι στο Σύστηµα Πληροφοριών Σέν-
γκεν. 
Με την παράγραφο 18 ορίζεται η Διεύθυνση Μετανα-

στευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής ως το ελληνικό σηµείο επαφής µε τις αντίστοι-
χες αρµόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραλαβή και διαβίβαση
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρµογή
των διατάξεων περί κινητικότητας. 

Άρθρο 127Γ

Η παράγραφος 1 περιέχει επιφύλαξη περί της ισχύς
ευνοϊκότερων διατάξεων της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας ή
στη βάση διµερών ή πολυµερών συµφωνιών.
Η παράγραφος 2 ορίζει ότι η Διεύθυνση Μεταναστευ-

τικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής διενεργεί ελέγχους αναφορικά µε την τήρηση των
προϋποθέσεων εισδοχής, διαµονής και κινητικότητας τό-
σο από τους ενδοεταιρικά µετατιθέµενους όσο και από
τις οντότητες υποδοχής. Προβλέπει, επίσης, ότι ο Υ-
πουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής επιβάλλει κυρώ-
σεις στην οντότητα υποδοχής σε συγκεκριµένες περι-
πτώσεις. 
Η παράγραφος 3 παραθέτει τις ανωτέρω κυρώσεις, οι

οποίες µπορεί να είναι άρνηση ανανέωσης όλων των εν-
δοεταιρικών µεταθέσεων για λογαριασµό της ίδιας οντό-
τητας που βρίσκονται σε ισχύ, αποκλεισµός της οντότη-
τας από τη δυνατότητα διενέργειας άλλης ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης για δύο (2) ή τέσσερα (4) έτη σε περίπτω-
ση υποτροπής ή και επιβολή προστίµου ύψους χιλίων πε-
ντακοσίων (1.500) ευρώ ή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
σε περίπτωση υποτροπής, ανά µετατιθέµενο πολίτη τρί-
της χώρας.
Η παράγραφος 4 προβλέπει ότι οι αρµόδιες αρχές πα-

ρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά µε ό-
λα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή
της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά µε την είσοδο
και τη διαµονή, καθώς και τα δικαιώµατα, τις υποχρεώ-
σεις 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 κινητικότητα (έως ενενήντα
(90) ηµέρες) και µακρά κινητικότητα (άνω των ενενήντα
(90) ηµερών) που αναφέρονται στο άρθρο 17Β του παρό-
ντος. Ενηµερώνουν, επίσης, την οντότητα υποδοχής
σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής κυρώσεων.
Η παράγραφος 5 περιλαµβάνει τις παρεκκλίσεις από

τις γενικές διατάξεις περί οικογενειακής επανένωσης, οι
οποίες εφαρµόζονται στους ενδοεταιρικά µετατιθέµε-
νους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει στη
χώρα ή έχουν µετακινηθεί από άλλο κράτος - µέλος στη
χώρα. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις αναφέρονται στην απου-
σία της προϋπόθεσης της διετούς περιόδου αναµονής
και της εύλογης προοπτικής απόκτησης δικαιώµατος µό-
νιµης διαµονής του συντηρούντος, σε συντοµότερη
διάρκεια λήψης απόφασης για τη χορήγηση άδειας δια-
µονής στα µέλη οικογενείας, καθώς και στην ταυτόχρο-
νη εξέταση της αίτησης του συντηρούντος και των µε-
λών οικογενείας, και στο δικαίωµα πρόσβασης των µε-

λών οικογενείας στην απασχόληση µε εξαρτηµένη εργα-
σία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, µε την επιφύλαξη
της αρχής της προτίµησης των πολιτών της Ένωσης.

Άρθρο 127Δ

Η παράγραφος 1 ορίζει τα δικαιώµατα του κατόχου
της άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης (ICT) στην Ελλάδα,
κατά τη διάρκεια ισχύος της, και ειδικότερα, την ελεύθε-
ρη πρόσβαση σε ολόκληρη την Επικράτεια µε τον περιο-
ρισµό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4251/2014 και το δικαίωµα να ασκεί τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα απασχόλησης για την οποία έχει λάβει
την άδεια, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, σε οποιαδήποτε
οντότητα υποδοχής που ανήκει στην επιχείρηση ή στον
όµιλο επιχειρήσεων στη χώρα.
Η παράγραφος 2 θεσπίζει, ανεξάρτητα από το δίκαιο

που διέπει τη σχέση εργασίας, και µε την επιφύλαξη του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 17Α,
την ίση µεταχείριση των ενδοεταιρικώς µετατιθέµενων
που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας Οδηγίας, µε
τους αποσπασµένους εργαζόµενους που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής του π.δ. 219/2000 όσον αφορά τους ό-
ρους και τις συνθήκες απασχόλησης.
Η παράγραφος 3 παραθέτει τους τοµείς όπου οι ενδο-

εταιρικώς µετατιθέµενοι απολαύουν ίσης µεταχείρισης
µε τους ηµεδαπούς µε τη διατήρηση, όπου προβλέπεται,
συγκεκριµένων παρεκκλίσεων ή επιφυλάξεων της ειδι-
κότερης εθνικής νοµοθεσίας. Οι εν λόγω τοµείς περι-
λαµβάνουν:
α) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρη-

σης και της συµµετοχής σε οργάνωση εργαζοµένων ή
εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων
των πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από τις οργανώ-
σεις αυτές, όπως δικαίωµα στην ανάληψη συνδικαλιστι-
κής δράσης και συµµετοχής σε απεργία, δικαίωµα δια-
πραγµάτευσης και σύναψης συλλογικών συµβάσεων και
υπό την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δηµό-
σια 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 εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε

τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται
στο άρθρο 3 του Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 του
Συµβουλίου, εκτός εάν το δίκαιο της χώρας προέλευσης
ισχύει δυνάµει διµερών συµφωνιών ή του εθνικού δικαί-
ου του κράτους - µέλους όπου παρέχεται η εργασία, ε-
ξασφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι κα-
λύπτονται από τη νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης σε
µια από αυτές τις χώρες. Σε περίπτωση κινητικότητας ε-
ντός της ΕΕ και µε την επιφύλαξη διµερών συµφωνιών
που διασφαλίζουν ότι ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος
καλύπτεται από την εθνική νοµοθεσία της χώρας προέ-
λευσης, εφαρµόζεται αναλόγως ο Κανονισµός (ΕΚ) α-
ριθµ. 1231/2010.
δ) Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.

1231/2010 και των διµερών συµφωνιών, την καταβολή
των εκ του νόµου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου βάσει της προηγούµενης απασχόλησης των εν-
δοεταιρικώς µετατιθεµένων οι οποίες έχουν αποκτηθεί
από ενδοεταιρικώς µετατιθεµένους που µετακοµίζουν
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σε τρίτη χώρα, ή τους νόµιµους κληρονόµους αυτών,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ορίζεται στο άρθρο 3 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθή-
κες και µε τον ίδιο συντελεστή όπως και οι Έλληνες πο-
λίτες όταν µετακοµίζουν στην τρίτη χώρα.
ε) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προ-

µήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο
κοινό, µε εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέ-
γης όπως προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, µε την επι-
φύλαξη της ελευθερίας των συµβάσεων σύµφωνα µε το
ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και τις υπηρεσίες που πα-
ρέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. 
Η παράγραφος 4 ορίζει ότι το δικαίωµα ίσης µεταχείρι-

σης δεν θίγει το δικαίωµα των αρµόδιων υπηρεσιών να
ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια
διαµονής που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Κώδι-
κα Μετανάστευσης.

Άρθρο 127Ε

Το άρθρο 127Ε θεσπίζει την υποχρέωση συλλογής
στατιστικών στοιχείων. Ειδικότερα, το Υπουργείο Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής µια φορά κάθε έτος και για πρώτη
φορά µε έτος αναφοράς το 2017 και όχι αργότερα από
τις 30 Ιουνίου 2018, θα πρέπει να ανακοινώνει στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) α-
ριθµ. 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 αδει-
ών ενδοεταιρικής µετάθεσης που εκδόθηκαν για πρώτη
φορά και, των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν από άλλα
κράτη - µέλη στο πλαίσιο της κινητικότητας, και στο µέ-
τρο του δυνατού, για τον αριθµό των ενδοεταιρικώς µε-
τατιθεµένων των οποίων η άδεια έχει παραταθεί, ανανε-
ωθεί ή ανακληθεί. Οι στατιστικές αυτές κατανέµονται α-
νά ιθαγένεια, διάρκεια ισχύος της άδειας και, στο µέτρο
του δυνατού, ανά οικονοµικό τοµέα και θέση του µετατι-
θεµένου.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις τροποποιούνται δια-
τάξεις του ν. 4375/2016 και του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) µε
σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση των διοικητικών και
δικαστικών διαδικασιών παροχής διεθνούς προστασίας. 

Άρθρο 28

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 προ-
βλέπεται η δυνατότητα ταχείας αντιµετώπισης επιτακτι-
κών και κατεπειγουσών αναγκών που προκύπτουν λόγω
του ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού εκκρεµών αιτήσεων πα-
ροχής διεθνούς προστασίας και του εξ αυτών παραγόµε-
νου, επίσης µεγάλου, αριθµού εκκρεµών προσφυγών ε-
νώπιον των Επιτροπών Προσφυγών. Η σύσταση οµάδων
εργασίας µε ορισµένο έργο και χρόνο παράδοσης θα
συµβάλει στην αύξηση του παραγόµενου έργου σε όλες
τις φάσεις της διαδικασίας παροχής διεθνούς προστα-
σίας περιλαµβανοµένων των χρονοβόρων υποστηρικτι-
κών διαδικασιών και θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο
για την ολοκλήρωση της εξέτασης όσο το δυνατόν µε-
γαλύτερου αριθµού αιτήσεων διεθνούς προστασίας χω-
ρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισµού, δεδοµέ-

νου ότι το κόστος θα καλύπτεται από χρηµατοδοτούµε-
να προγράµµατα.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 2

και 4 απλουστεύεται η διαδικασία διορισµού του Διοικη-
τικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών λόγω του ότι η ι-
σχύουσα διάταξη αφορούσε και την επιλογή Προέδρων
και µελών των Επιτροπών γεγονός που καθιστά την α-
πλούστευση της διαδικασίας αναγκαία. Σηµειωτέον ότι η
Επιτροπή Επιλογής και η διαδικασία διασφαλίζουν την α-
µεροληψία της αξιολόγησης. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 προ-

βλέπεται η αντικατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών
µελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών µετά α-
πό αίτησή τους ή σε περίπτωση που διαπιστωθούν σηµα-
ντικές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά τη διεκ-
περαίωση των υποθέσεων αιτούντων διεθνή προστασία.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια για τον ορι-
σµό τους στις Ανεξάρτητες Επιτροπές. Για την αντικατά-
σταση σε περίπτωση σηµαντικών και αδικαιολόγητων
καθυστερήσεων απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Γε-
νικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων.
Με την προτεινόµενη, στην παράγραφο 5, τροποποίη-

ση επιχειρείται ο ορισµός της απόφασης που θεωρείται
ως «τελεσίδικη» κατά την έννοια της µεταφερόµενης
στο εσωτερικό δίκαιο µε το ν. 4375/2016 της Οδηγίας
2013/32/ΕΕ ώστε να ανταποκρίνεται στο γράµµα και το
σκοπό της εν λόγω Οδηγίας αλλά και να αρθούν αβεβαι-
ότητες που προκύπτουν λόγω της ανακολουθίας της υ-
φιστάµενης διάταξης µε την αντίστοιχη της Οδηγίας αλ-
λά και µε τις λοιπές διατάξεις του ν. 4375/2016. 
Με τη διάταξη του άρθρου 34 του ν. 4375/2016 µετα-

φέρθηκαν οι ορισµοί που δίνονται στο άρθρο 2 της Οδη-
γίας. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 της περίπτω-
σης ε΄ της Οδηγίας, τελεσίδικη είναι «η απόφαση που ο-
ρίζει κατά πόσον χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας
ή στον ανιθαγενή καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής
προστασίας δυνάµει της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ και η ο-
ποία δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση ένδικου µέσου στο
πλαίσιο του Κεφαλαίου V της παρούσας Οδηγίας, ασχέ-
τως εάν µε την άσκηση τέτοιου ένδικου µέσου οι αιτού-
ντες αποκτούν τη δυνατότητα να παραµένουν στα εν λό-
γω κράτη - µέλη µέχρις ότου εκδοθεί η σχετική απόφα-
ση».
Ως προς το τι θεωρείται «ένδικο µέσο», στο Κεφάλαιο

V της Οδηγίας 2013/32/EE και συγκεκριµένα στο άρθρο
46 αυτής ορίζεται ότι τα κράτη - µέλη µεριµνούν ώστε οι
αιτούντες να έχουν δικαίωµα πραγµατικής προσφυγής ε-
νώπιον δικαστηρίου. Ως «πραγµατική προσφυγή» δε ορί-
ζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 46 της Οδηγίας αυ-
τή που «διασφαλίζει πλήρη και ex nunc εξέταση τόσο
των πραγµατικών όσο και των νοµικών ζητηµάτων». Εί-
ναι σαφές ότι στο πλαίσιο της Οδηγίας η έννοια της τε-
λεσιδικίας ορίζεται µε την πρόβλεψη του δικαιώµατος
του αιτούντος για άσκησης πραγµατικής προσφυγής και
επέρχεται µε την έκδοση αποφάσεως επί αυτής. Η έκδο-
ση απόφασης από την οικεία Ανεξάρτητη Επιτροπή Προ-
σφυγών (απορριπτικής ή όχι) περατώνει τελεσίδικα την
προβλεπόµενη στην Οδηγία διαδικασία, δεδοµένου µάλι-
στα ότι η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών του
ν. 4375/2016, συγκροτούµενη από δύο δικαστικούς λει-
τουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και α-
πό ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρµο-
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στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, δεν αποτελεί µεν
δικαστήριο, κατά την έννοια του Συντάγµατος, συνιστά
όµως Επιτροπή που ασκεί αρµοδιότητες δικαιοδοτικού
χαρακτήρα, ιδρυθείσα προκειµένου να διασφαλισθεί το
κατοχυρούµενο στο άρθρο 46 της Οδηγίας «δικαίωµα
πραγµατικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου». 
Η προσφυγή ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής εξα-

σφαλίζει «πλήρη και ex nunc εξέταση τόσο των πραγµα-
τικών όσο και των νοµικών ζητηµάτων», δηλαδή παρέχε-
ται δικαίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δι-
καιωµάτων της ΕΕ όπως κρίθηκε και µε την 1237/2017 α-
πόφαση της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 6 δια-

σαφηνίζεται ο ορισµός της µεταγενέστερης αίτησης,
προκειµένου να µην είναι δυνατή η ερµηνευτική επέκτα-
ση των προϋποθέσεων υποβολής µεταγενέστερη αίτη-
σης. Έτσι ορίζεται ότι «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η
αίτηση που υποβάλλεται µετά από απόφαση που δεν υ-
πόκειται πλέον σε άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος του
άρθρου 64 ή απόφαση διακοπής της εξέτασης της αίτη-
σης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 47. Η
σύνδεση της µεταγενέστερης µε την άσκηση του ενδί-
κου βοηθήµατος του άρθρου 64 (αίτηση ακυρώσεως) γί-
νεται για το λόγο ότι σε περίπτωση άσκησης αιτήσεως α-
κυρώσεως τυχόν παραδοχή της από το αρµόδιο δικαστή-
ριο έχει ως αποτέλεσµα την αναποµπή της υποθέσεως
στη διοίκηση, οπότε οποιοδήποτε στοιχείο έχει υποβλη-
θεί θα θεωρείται συµπληρωµατικό της αρχικής. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 7 προ-

βλέπεται η συµµετοχή προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υ-
πηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) µε γλώσσα
εργασίας την ελληνική στη διενέργεια των καταγραφών
των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και σε κάθε άλλη
συναφή διοικητική ενέργεια που αφορά τη διεκπεραίωση
των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 8 αντι-

καθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4375/2016 ό-
που ρυθµίζεται το δικαίωµα του αιτούντος να επανέλθει
µε αίτηση του στις περιπτώσεις διακοπής εξέτασης της
αίτησης. Στη διάταξη προβλεπόταν η δυνατότητα αυτή
και σε περιπτώσεις παραίτησης από την αίτηση, ενώ δεν
προβλεπόταν υποχρέωση του αιτούντος να εκθέσει τους
λόγους για τους οποίους εκδόθηκε η πράξη διακοπής, η
έκδοση της οποίας συνδέεται µε το πρόσωπό του αιτού-
ντος, είτε διότι δεν εµφανίστηκε είτε διότι µετέβαλε τό-
πο διαµονής χωρίς άδεια κ.λπ. όπως ορίζονται στην παρ.
3 του ίδιου άρθρου. Με την προτεινόµενη τροποποίηση
προβλέπεται, όπως ορίζεται και στην οδηγία, ότι το δι-
καίωµα για συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπό-
θεσης συνδέεται µε την υποχρέωση του αιτούντος να
θεµελιώνει µε συγκεκριµένα στοιχεία ότι η πράξη διακο-
πής εκδόθηκε υπό συνθήκες ανεξάρτητες από την θέλη-
σή του. 
Με την προτεινόµενη παράγραφο 9 προβλέπεται η µεί-

ωση της προθεσµίας ταχύρρυθµης διαδικασίας. Η διάτα-
ξη θα συντείνει στον εξορθολογισµό των διαδικασιών α-
σύλου και στην διάκριση της ταχύρρυθµης από την κανο-
νική διαδικασία. Ο ορισµός προθεσµίας τριάντα (30) ηµε-
ρών στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης δια-
δικασίας διασφαλίζει και την νοµική θέση των αιτούντων
και την ταχύτερη διεκπεραίωση των εξεταζοµένων υπο-
θέσεων, δεδοµένου ότι µε την ταχύρυθµη διαδικασία ε-

ξετάζονται περιπτώσεις που ο αιτών άσυλο προέρχεται
από ασφαλή χώρα καταγωγής ή προδήλως αβάσιµης αί-
τησης. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 10

προτείνεται η παραποµπή των αιτούντων διεθνούς προ-
στασίας στα Κέντρα Υποδοχής και ταυτοποίησης προκει-
µένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις ή σε ψυχο-
κοινωνικές διαγνώσεις όταν ανακύπτουν µετά το πέρας
της διαδικασίας ταυτοποίησης ενδείξεις ή οι ισχυρισµοί
τους που υποδηλώνουν διώξεις ή σοβαρές βλάβες που
υπέστησαν κατά το παρελθόν.
Με την προτεινόµενη διάταξη των παραγράφων 11, 12

και 13 ρυθµίζεται πληρέστερα η διαδικασία υποβολής και
εξέτασης µεταγενέστερης αίτησης του άρθρου 59 του
ν. 4375/2016 και ορίζεται προθεσµία για την εξέταση της
αίτησης σε προκαταρκτικό στάδιο, ώστε να περιοριστεί ο
χρόνος εξέτασης. Η προθεσµία αυτή αφορά την διοίκη-
ση και είναι προς όφελος των αιτούντων, οι οποίοι πριν
την προκαταρκτική εξέταση της µεταγενέστερης αίτη-
σης δεν λαµβάνουν δελτίο αιτούντος. 
Προκειµένου να αποτραπεί η καταχρηστική υποβολή

αιτηµάτων προβλέπεται ο αιτών πρέπει να αποδεικνύει
ότι δεν µπόρεσε χωρίς υπαιτιότητα του να επικαλεστεί
τα νέα ουσιώδη στοιχεία κατά της εξέταση της προγενέ-
στερης αίτησης. 
Τέλος προστίθεται παράγραφος σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στην Οδηγία: δεν επιτρέπεται η παραµονή στη χώ-
ρα ενός αιτούντος άσυλο που: α) υποβάλλει πρώτη µετα-
γενέστερη αίτηση η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη
απλώς για να καθυστερήσει ή να παρεµποδίσει την από-
φαση εκτέλεσης αποµάκρυνσης ή β) υποβάλλει δεύτερη
µεταγενέστερη αίτηση µετά την έκδοση τελεσίδικης α-
πόφασης µε την οποία η πρώτη µεταγενέστερη απορρί-
φθηκε ως απαράδεκτη ή αβάσιµη.
Με την προτεινόµενη παράγραφο 14 καθορίζεται συ-

ντοµότερη προθεσµία άσκησης προσφυγής στις περι-
πτώσεις που η απόφαση του πρώτου βαθµού δεν έχει ε-
πιδοθεί, η οποία προθεσµία είναι ανάλογη µε τις λοιπές
συντετµηµένες προθεσµίες που ορίζονται στο ίδιο άρ-
θρο. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η γρήγορη και
άµεση διεκπεραίωση των υποθέσεων στο πλαίσιο της
κατά παρέκκλιση διαδικασίας του άρθρου 60 παρ. 4 του
ν. 4375/2016. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 15 ε-
πιταχύνεται η διαβίβαση των προσφυγών από τις αρχές
παραλαβής στην Αρχή Προσφυγών προς αποφυγή καθυ-
στερήσεων αποστολής του φυσικού φακέλου. Με τη διά-
ταξη αυτή θα επιτευχθεί η εντός προθεσµίας εξέτασης
του διοικητικού φακέλου αποφεύγοντας ενδεχόµενες α-
ναβολές λόγω µη έγκαιρης αποστολής του φυσικού φα-
κέλου. 

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 16 συ-
ντέµνεται η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής στην
περίπτωση που δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η
επίδοση της πρωτοβάθµιας απόφασης. Στην πράξη η
προθεσµία εναρµονίζεται µε την προθεσµία προσφυγής
κατά των αποφάσεων που επιδίδονται, δηµιουργώντας
συνθήκες ισότητας µεταξύ των αιτούντων, και ενθαρρύ-
νοντας το απαιτούµενο εύλογο ενδιαφέρον για την έ-
κβαση των αιτηµάτων τους και την ανανέωση του δελτί-
ου τους. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 17 επι-

διώκεται η καλύτερη και έγκαιρη γνώση από την Αρχή
Προσφυγών των συµπληρωµατικών στοιχείων που δύνα-
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νται να καταθέσουν οι προσφεύγοντες πριν από τη συζή-
τηση της προσφυγής προκειµένου να λαµβάνονται υπό-
ψη από τις Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 18 ορί-

ζεται ρητά κύρωση απαραδέκτου για τις προσφυγές που
έχουν υποβληθεί µετά την πάροδο των προθεσµιών της
παραγράφου 1 του άρθρου 61, οι οποίες συζητούνται κα-
τά προτεραιότητα το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών
από την κατάθεση της προσφυγής, και εφόσον ο προ-
σφεύγων αποδείξει µε συγκεκριµένα έγγραφα στοιχεία
ότι η εκπρόθεσµη άσκηση οφείλεται σε λόγους ανωτέ-
ρας βίας. Τότε µόνον οι προσφυγές κρίνονται στην ουσία
άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 19 µει-

ώνεται ο χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται η διαδι-
κασία συζήτησης και έκδοσης της απόφασης των Επι-
τροπών της Αρχής Προσφυγών για την ταχύρρυθµη δια-
δικασία και συνακόλουθα ο χρόνος αναµονής και το κα-
θεστώς αβεβαιότητας του προσφεύγοντος. Παράλληλα,
προβλέπεται ως δυνατότητα να αντικαθίσταται προσωρι-
νά Πρόεδρος ή µέλος των Ανεξαρτήτων Επιτροπών Προ-
σφυγών για όσο χρόνο διαρκεί το κώλυµα, µε την προ-
βλεπόµενη για τον ορισµό Προέδρου ή µέλους της Επι-
τροπής διαδικασία. Ταυτόχρονα αντιµετωπίζεται η περί-
πτωση αδυναµίας έκδοσης απόφασης λόγω του κωλύµα-
τος αυτού, όταν έχει λάβει ήδη χώρα η συζήτηση της υ-
πόθεσης. Αν Πρόεδρος ή µέλος της Επιτροπής συµµετεί-
χε στη συζήτηση αλλά κωλύεται να υπογράψει το σχέδιο
απόφασης, οι υποθέσεις επανασυζητούνται υπό πλήρη
σύνθεση µε τη συµµετοχή αντικαταστάτη ή αναπληρωτή
του κωλυόµενου.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 20 επι-

διώκεται να λυθεί το ζήτηµα της δυσκολίας επίδοσης της
δευτεροβάθµιας απόφασης των Επιτροπών Προσφυγών.
Ειδικότερα, επιβάλλεται η θεσµοθέτηση και εναλλακτι-
κών τρόπων επίδοσης της απόφασης, ώστε ο προσφεύ-
γων να λαµβάνει έγκαιρα γνώση της απόφασης επί της
προσφυγής του.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 21

προβλέπεται ότι οι εξεταζόµενες στον δεύτερο βαθµό υ-
ποθέσεις δεν αναπέµπονται για εκ νέου εξέταση στον
α΄ βαθµό, πλην των περιπτώσεων των πράξεων διακο-
πής ώστε να έχει δυνατότητα πλήρους συνέντευξης ο
αιτών άσυλο.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 22

προβλέπεται η ανάθεση της εξέτασης της εκκρεµότητας
2.900 περίπου υποθέσεων της Αρχής προσφυγών δια-
στήµατος Σεπτεµβρίου 2015 έως Απρίλιο 2016 στο σώµα
των επιτροπών Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του
π.δ. 114/2010. Αυτό θα συντελέσει στο να µην επιβαρυν-
θεί το έργο των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών το
οποίο είναι η συζήτηση των τρεχουσών προσφυγών. Η ε-
ξέταση των προσφυγών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα
µε τα πρότυπα της σύγχρονης νοµοθεσίας. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 23 κα-

ταργείται η παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 λόγω
του ότι τα µέλη της Επιτροπή Επιλογής διορισµού του
Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών ορίζονται
αµισθί. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 24 κα-

ταργείται η αναφορά στον περιορισµό κυκλοφορίας των
αιτούντων άσυλο σε τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας,
διότι το θέµα καλύπτεται κανονιστικά από τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 7 του παρόντος. 

Άρθρο 29

Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 προ-
βλέπεται η σύντµηση των προθεσµιών και για την εκδί-
καση της αίτησης ακύρωσης και την έκδοση απόφασης
στις ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την εφαρ-
µογή της νοµοθεσίας για παροχή διεθνούς προστασίας.
Η προτεινόµενη σύντµηση των προθεσµιών διασφαλίζει
το δικαίωµα των αιτούντων σε ταχεία κρίση επί των αιτη-
µάτων τους που έχουν ήδη τελεσιδίκως απορριφθεί κατά
την διοικητική διαδικασία.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 προ-

βλέπεται η παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας
σε ένα στάδιο στις υποθέσεις ασύλου που εισάγονται
προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Προς
αποφυγή µακροχρόνιων καθυστερήσεων και πολλαπλών
σταδίων εξέτασης της αίτησης αναστολής εκτέλεσης η
διάταξη προβλέπει την έκδοση συνοπτικά αιτιολογηµέ-
νης απόφασης, ούτως ώστε να οριστικοποιείται σε σύ-
ντοµο χρόνο, και µε επαρκή έλεγχο των στοιχείων του
φακέλου, η κρίση του αιτούντος µετά την απόρριψη της
ενδικοφανούς προσφυγής του.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 δίνε-

ται η δυνατότητα στις διευθύνσεις των διοικητικών εφε-
τείων της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη την εισαγωγή των
υποθέσεων στο δικαστήριο να λαµβάνουν άµεσα µέτρα
για την εκδίκαση των υποθέσεων που προκύπτουν από
την εφαρµογή της νοµοθεσίας για παροχή διεθνούς προ-
στασίας σε σύντοµο χρόνο, προκειµένου να αντιµετωπι-
σθεί αποτελεσµατικά η δικαστική προστασία στο ζήτηµα
αυτό και η επίτευξη του στόχου που τίθεται µε την παρά-
γραφο 1 . 

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις τροποποιούνται δια-
τάξεις του ν. 4375/2016, του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) και
του π.δ. 167/2014 (Α΄ 252) µε σκοπό τη βελτίωση και
απλοποίηση των διαδικασιών των Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επίσης καταργού-
νται ή αντικαθίστανται οργανωτικές διατάξεις του
ν. 4375/2016 µετά τη δηµοσίευση του π.δ. 122/2017
(Α΄149) «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής». 
Με το άρθρο 30 τροποποιείται ο ν. 4375/2016 (Α΄ 51).
Με την παράγραφο 1 καλύπτεται το νοµοθετικό κενό

για την δυνατότητα αναπλήρωσης του Διευθυντή της Υ-
πηρεσίας Ασύλου σε περίπτωση που απουσιάζει ή κω-
λύεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Με την παράγραφο 2 καλύπτεται το κενό της αναπλή-

ρωσης που δύναται να υπάρξει σε περίπτωση όπου ο Δι-
οικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Με τη συγκεκρι-
µένη πρόνοια αποφεύγεται η οποιαδήποτε πιθανή δυ-
σλειτουργία θα µπορούσε να προκύψει στη λειτουργία
των Κέντρων. Προς την κατεύθυνση της αποδοτικότερης
λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρε-
σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης προτείνεται η συγκε-
κριµένη τροποποίηση ώστε να διευθετηθεί το ζήτηµα της
νόµιµης προσωρινής αναπλήρωσης του Διοικητή των
ΚΥΤ, όταν αυτός απουσιάζει προσωρινά από τη θέση του
(κανονική άδεια, ασθένεια, εκπαιδευτική άδεια, υπηρε-
σιακές συναντήσεις εκτός έδρας), µε τρόπο που να δια-
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σφαλίζεται η ταχύτητα στη λήψη της απόφασης και η
συνέχεια του διοικητικού έργου.
Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης

του διορισµού ή των συµβάσεων πρόσληψης των προϊ-
σταµένων των ανοικτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής
Αιτούντων Διεθνή Προστασία και των ανοικτών Δοµών
Προσωρινής φιλοξενίας προκειµένου να αξιοποιείται η
γνώση και η εµπειρία όσων συνέβαλαν τα µέγιστα στην
ορθή λειτουργία της δοµής όπου προΐσταντο. Προς την
κατεύθυνση της αποδοτικότερης λειτουργίας των ανοι-
χτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή
Προστασία και των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Φιλο-
ξενίας, προτείνεται η συγκεκριµένη τροποποίηση ώστε
να καταστεί πιο αποτελεσµατική και ευέλικτη η διαδικα-
σία ανάδειξης/επιλογής του προϊσταµένου των δοµών
αυτών, στην κατεύθυνση: α) της διασφάλισης της συνέ-
χειας της διοικητικής δράσης, β) της µείωσης της γρα-
φειοκρατίας (ανοιχτή πρόσκληση κάθε έτος, ενδεχόµε-
να εναλλαγή προϊσταµένου, νέα εκπαίδευση αυτού
κ.τ.λ.), γ) της διοικητικής αποτελεσµατικότητας – απόδο-
σης κινήτρου καθότι δίνεται η δυνατότητα η θητεία να έ-
χει διάρκεια από ένα έως τρία έτη και άρα δ) της επιβρά-
βευσης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή της
ΥΠ.Υ.Τ. του ήδη υπηρετούντα προϊσταµένου που θα α-
ξιολογηθεί θετικά και τέλος στ) για λόγους που αναφέ-
ρονται και στη συνοχή και στο ενιαίο του νοµοθετήµατος
µε την εξοµοίωση των διαδικασιών και των προβλέψεων
µεταξύ των Διοικητών των ΚΥΤ και των προϊσταµένων α-
νοιχτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διε-
θνή Προστασία και των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Φι-
λοξενίας.
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι τα ειδικότερα

καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρε-
σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθε-
στώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθµιση υ-
πηρεσιακής απασχόλησης και ειδικότερα ζητήµατα για
την παροχή της υπηρεσίας αυτής θα ρυθµίζονται µε από-
φαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και όχι
µε το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 17 του ν.
4375/2016. Η αλλαγή του νοµικού µέσου επιλέχθηκε
προκειµένου να διασφαλιστεί µεγαλύτερη ευελιξία και
ταχύτητα ως προς τη διαµόρφωση του προαναφερόµε-
νου πλαισίου απασχόλησης και τυχόν αλλαγών του. 
Με την παράγραφο 5 εξαλείφεται η αναφορά ότι τα

ζητήµατα απασχόλησης των εργαζοµένων στην Υπηρε-
σία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ρυθµίζονται µε προεδρι-
κό διάταγµα, καθώς µετά την αντικατάσταση της παρ. 14
του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 θα καθορίζονται πλέον
µε απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Με τη διάταξη της παραγράφου 6 καταργείται το

π.δ. 220/2007, καθώς αφορά στην ενσωµάτωση της Οδη-
γίας 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου
2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδο-
χή των αιτούντων άσυλο στα κράτη - µέλη, Οδηγία που
αντικαταστάθηκε µε την Οδηγία 2013/33/ΕΕ.
Με το άρθρο 31 τροποποιείται ο ν. 4251/2014 (Α΄ 80):

Προσαρµόζονται οι διατάξεις της µεταναστευτικής νο-
µοθεσίας στο ν. 4356/2015 µε σκοπό την παροχή της δυ-
νατότητας άσκησης των δικαιωµάτων που απορρέουν α-
πό τη σύναψη συµφώνου συµβίωσης και βελτιώνονται οι
υφιστάµενες διατάξεις περί οικογενειακής επανένωσης. 
Συγκεκριµένα: 
Με την παράγραφο 1 προστίθεται στον ορισµό των µε-

λών της οικογένειας Έλληνα που περιλαµβάνονται στο

στοιχείο λε΄της παραγράφου 1 του άρθρου 1 «Ορισµοί»
του ν. 4251/2014 εδάφιο που αφορά στον ειδικότερο ορι-
σµό του/της συντρόφου µε τον-την οποίο-α ο Έλληνας
έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. Επίσης, συµπληρώ-
νονται τα εδάφια που αφορούν τους κατιόντες και ανιό-
ντες της οικογένειας των Ελλήνων, ώστε να υπάρχει ρη-
τή πρόβλεψη για τα αντίστοιχα µέλη της οικογένειας του
συντρόφου του Έλληνα. Τέλος, προστίθεται εδάφιο που
αφορά στον ορισµό κάθε άλλου µέλους της οικογένειας
Έλληνα πολίτη ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων,
το οποίο δεν εµπίπτει στα αναφερόµενα στις ανωτέρω
περιπτώσεις πρόσωπα, εφόσον το µέλος τούτο συντη-
ρείται από Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύγων ή
των συντρόφων και σοβαροί λόγοι υγείας καθιστούν α-
πολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λό-
γω µέλους της οικογένειας από τον Έλληνα πολίτη.
Με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 31 παρέχε-

ται η δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχο-
νται στην Ελλάδα µε σκοπό την άσκηση επενδυτικής
δραστηριότητας, για την υλοποίηση στρατηγικής επέν-
δυσης και ως ιδιοκτήτες ακινήτων να προβούν σε οικο-
γενειακή συνένωση µε τους συντρόφους µε τους οποί-
ους έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης στην Ελλάδα
και συνακόλουθα και µε τα λοιπά µέλη της οικογένειας
(κατιόντες, ανιόντες) αυτών.
Με την παράγραφο 4 µε την οποία αντικαθίστανται οι

παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, α-
ναδιαµορφώνεται η διάταξη που αφορά τη χορήγηση ά-
δειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους και ενοποιού-
νται οι διάφορες ρυθµίσεις σε µία απλουστευµένη διαδι-
κασία µε αντικειµενικά κριτήρια.
Στην περίπτωση αυτή, ο Συντονιστής της Αποκεντρω-

µένης Διοίκησης θα µπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί ά-
παξ άδεια διαµονής διάρκειας τριών (3) ετών. Η προτει-
νόµενη διάταξη προβλέπει ότι αίτηµα χορήγησης άδειας
διαµονής έχει δικαίωµα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης
χώρας, εφόσον αποδεικνύει µε δηµόσια έγγραφα βέβαι-
ης 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. Τέλος, προβλέπεται σχετική ε-
ξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισµό των εγγράφων
βέβαιης χρονολογίας που θα αποδεικνύουν την επταετή
συνεχή παραµονή του αιτούντος στη χώρα, τα στοιχεία
που θα τεκµηριώνουν τη γονική σχέση, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του εν λόγω άρ-
θρου. 
Με την παράγραφο 5, καταργείται η περίπτωση ζ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 19 Α του ν. 4251/2014 όπως ισχύει,
και αφορούσε τη χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρω-
πιστικούς λόγους σε γονείς ανήλικων ηµεδαπών οι οποί-
οι δεν διέθεταν κατά τη στιγµή της αίτησης νοµιµοποιη-
τικά έγγραφα, καθώς µε το παρόν σχέδιο νόµου θα µπο-
ρούν να υπαχθούν στις διατάξεις των εξαιρετικών λό-
γων χωρίς να απαιτείται προηγούµενη θεώρηση εισόδου
ή οριστικός τίτλος διαµονής. 
Με την παράγραφο 6 διευρύνεται ο κύκλος των µελών

της οικογένειας ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα και
δίνεται σε αυτά το δικαίωµα µετά από αίτησή τους, ατο-
µική άδεια διαµονής ισόχρονης µε του συντηρούντος.
Με την παράγραφο 7 η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του

άρθρου 22 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται, και θεσπίζε-
ται υποχρέωση των πολιτών τρίτων χωρών να δηλώνουν
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πέραν των άλλων µεταβολών της προσωπικής τους κα-
τάστασης και τη σύναψη ή λύση συµφώνου συµβίωσης.

Με την παράγραφο 8 προστίθεται νέα περίπτωση θ΄
στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4251/2014 αναφορικά
µε τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών µε δηµό-
σιες υπηρεσίες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συναλλα-
γής των ενδιαφερόµενων γονέων που στερούνται νοµι-
µοποιητικών εγγράφων, όταν πρόκειται να προβούν στην
διαδικασία της ονοµατοδοσίας του τέκνου σύµφωνα µε
το άρθρο 15 του ν.1438/1984 (Α΄ 60). Η καταχώρηση της
ονοµατοδοσίας τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα α-
ποτελεί συµπληρωµατική πράξη προς τη δήλωση γέννη-
σης του νεογνού, δηλαδή αποβλέπει στη συµπλήρωση ε-
νός από τα υποχρεωτικά καταχωρούµενα στοιχεία της
ληξιαρχικής πράξης γέννησης (άρθρο 22 παρ. 1δ του
ν. 344/1976), η οποία διαφορετικά θα παρέµενε ελλιπής.
Με την παράγραφο 9 τροποποιείται η παρ. 1 του άρ-

θρου 80 του ν. 4251/2014 και παρέχεται η δυνατότητα
χορήγησης άδειας διαµονής για οικογενειακή συνένωση
σε πολίτη τρίτης χώρας, που έχει συνάψει στην Ελλάδα
σύµφωνο συµβίωσης µε έτερο πολίτη τρίτης χώρας, ό-
ταν και οι δύο κατέχουν τίτλο διαµονής, που δύναται να
ανανεωθεί. 
Με την παράγραφο 10, αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρ-

θρου 82 του ν. 4251/2014, που αφορά τις προθεσµίες και
τα δικαιολογητικά κατάθεσης αίτησης για χορήγηση
Δελτίου Διαµονής από µέλη οικογένειας Έλληνα, ώστε
να περιληφθεί πρόβλεψη για το σύµφωνο συµβίωσης.
Με τις παραγράφους 11, 12 και 13 αντικαθίστανται: α)

οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 84
του ν. 4251/2014, β) η παράγραφος 6 του ίδιου άρθρου
που αφορά τις προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώµατος
διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, µελών οικογένειας Έλ-
ληνα, γ) η παράγραφος 2 του άρθρου 85 (γενικές διατά-
ξεις περί Δελτίων Διαµονής, Μόνιµης Διαµονής και Προ-
σωποπαγών Αδειών Διαµονής), ώστε να προστεθεί σχε-
τική αναφορά στο σύµφωνο συµβίωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 αντικαθίσταται η

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 (Μη α-
ναγνώριση δικαιώµατος-απώλεια δικαιώµατος διαµο-
νής), ώστε να περιληφθεί πρόβλεψη οµοίως για το σύµ-
φωνο συµβίωσης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση των παραγράφων 15 και

16 ευθυγραµµίζονται οι διατάξεις σχετικά µε την επικοι-
νωνία µεταξύ των κρατών - µελών και του σηµείου επα-
φής, έτσι ώστε η ανταλλαγή του συνόλου των προβλε-
πόµενων πληροφοριών να διεξάγεται µέσω ενός σηµεί-
ου επαφής, ήτοι µέσω της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Με την παράγραφο 17 αντικαθίσταται το άρθρο 134

του ν. 4251/2014 και προβλέπεται η εκ νέου, µετά τη σύ-
σταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
(π.δ. 123/2016) σύσταση και συγκρότηση τριών Επιτρο-
πών Μετανάστευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής. 
Καθορίζεται το έργο των Επιτροπών Μετανάστευσης,

τόσο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όσο
και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και ανατίθεται επι-
πλέον ως νέα αρµοδιότητα, λόγω κατάργησης διακριτής
Επιτροπής στερούµενων διαβατηρίου, η διερεύνηση της
ύπαρξης προσωρινής ή µόνιµης αντικειµενικής αδυνα-
µίας προσκόµισης διαβατηρίου από πολίτες τρίτων χω-
ρών που αιτούνται τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας δια-
µονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4251/2014.

Καταργείται η υπ’ αριθµ. 23443/2011 (Β΄ 2225) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισµός του τύπου άδειας δια-
µονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συ-
ντρόφους πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα, µε τον οποίο διατη-
ρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγµένη» και
επίσης, προβλέπεται µεταβατική διάταξη για τη διαχείρι-
ση των εκκρεµών στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής σχετικών αιτήσεων.
Προβλέπεται µεταβατική διάταξη για εξέταση των εκ-

κρεµών αιτήσεων για εξαιρετικούς λόγους που έχουν υ-
ποβληθεί είτε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής είτε στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας.
Προβλέπεται µεταβατική διάταξη για την εξέταση των

εκκρεµών στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπι-
στικούς λόγους από γονείς ανήλικων ηµεδαπών και ορί-
ζεται ότι αυτές θα εξεταστούν από τις καταργούµενες
ρυθµίσεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 19Α
του ν. 4251/2014.
Ορίζεται η οντότητα, η οποία αναλαµβάνει τον συντο-

νισµό της συµµετοχής της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανι-
σµό Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανά-
στευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (IGC), αναλαµβά-
νοντας παράλληλα τις οικονοµικές υποχρεώσεις που α-
πορρέουν από την σχετική συµµετοχή. Ο IGC είναι ένα
ανεπίσηµο διακυβερνητικό φόρουµ ανταλλαγής πληρο-
φοριών και διαµόρφωσης πολιτικής για θέµατα σχετικά
µε τη διαχείριση της µετανάστευσης διεθνώς. Ιδρύθηκε
το 1985 στο πλαίσιο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ
για του Πρόσφυγες (UNHCR) και απέκτησε αυτόνοµη
παρουσία το 1991. Στον IGC συµµετέχουν σήµερα, ε-
κτός από την Ελλάδα, δεκαπέντε (15) κράτη, ήτοι Αυ-
στραλία, Δανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβε-
τία, Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Γερµανία, Ηνωµέ-
νο Βασίλειο, Ισπανία, Νορβηγία και Φινλανδία. Η Ελλάδα
συµµετέχει στις εργασίες του Οργανισµού από το 2008,
ενώ έως σήµερα συντονιστής των σχετικών δραστηριο-
τήτων ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεδοµένου του
ειδικού χαρακτήρα των δράσεων του Οργανισµού (µετα-
ναστευτική πολιτική), προτάθηκε από το Υπουργείο Εξω-
τερικών η µεταφορά της σχετικής συντονιστικής αρµο-
διότητας στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η
προτεινόµενη διάταξη, αφενός ρυθµίζει το ζήτηµα της
µεταφοράς άσκησης της σχετικής αρµοδιότητας, αφετέ-
ρου της ανάληψης των σχετικών οικονοµικών υποχρεώ-
σεων από πλευράς πλέον του Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής αντί του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 τροποποιούνται οι

διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 προκειµένου
να προστεθεί στους ορισµούς των µελών οικογένειας
που δικαιούνται δελτίο διαµονής ο/η σύντροφος. 
Με την παράγραφο 2 τροποποιούνται οι διατάξεις του

άρθρου 3 του π.δ. 106/2007 προκειµένου να προβλεφθεί
δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής διετούς διάρ-
κειας σε: α) κάθε άλλο µέλος της οικογένειας του πολίτη
της Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν ε-
µπίπτει στα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ. 106/2007 πρόσωπα, εφόσον το µέλος τούτο συντη-
ρείται 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 ανα-
γκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω µέλους της
οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης, ή συντηρεί τον
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έχοντα δικαίωµα διαµονής πολίτη της Ένωσης και β) α-
νεξαρτήτως ιθαγένειας, στο/στη σύντροφο, µε τον οποίο
ο πολίτης της Ένωσης έχει σταθερή σχέση, προσηκό-
ντως αποδεδειγµένη. 
Με το άρθρο 33 παύουν να ισχύουν οι περιορισµοί της

παρ. 14 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 για τις περιπτώ-
σεις που υπάλληλος επιθυµεί να µεταταχθεί σε υπηρε-
σία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Υ-
πουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δεν χρειάζεται α-
πλά και µόνο προσωπικό, αλλά χρειάζεται να προσελκύ-
σει και άτοµα µε ικανότητες και εµπειρία σε κρίσιµους
τοµείς της Διοίκησης. Για την προσέλκυση τέτοιων ατό-
µων, που σήµερα κατέχουν θέσεις προϊσταµένων (τµη-
µατάρχες, διευθυντές και γενικοί διευθυντές) απαιτείται
µια εξαίρεση των περιορισµών του Υπαλληλικού Κώδικα
ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αρκετούς προϊσταµέ-
νους (κατά τεκµήριο έµπειρους) να παραιτηθούν από τη
θέση που κατέχουν σήµερα και να προτιµήσουν να µετα-
ταχθούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Με το άρθρο 34 παράγραφος 1 καταργείται το στοι-

χείο γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (οικο-
νοµικό τµήµα Αρχής προσφυγών). 
Ο ν. 4375/2016 περιλαµβάνει στο Μέρος Πρώτο (Κε-

φάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄) και στο Δεύτερο Μέρος (Κεφάλαιο
Α΄) εκτός των άλλων και οργανωτικές διατάξεις, οι οποί-
ες εξυπηρετούσαν τον σκοπό ίδρυσης και οργάνωσης υ-
πηρεσιακών µονάδων µε αρµοδιότητες σχετικές µε την
παροχή διεθνούς προστασίας. 
Με το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) συστάθηκε το Υπουργείο

Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο συγκροτούν µετα-
φερόµενες σε αυτό ως σύνολο αρµοδιοτήτων, θέσεων
και προσωπικού οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) η Γενική
Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του πρώην Υ-
πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(άρθρο 25 του ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως είχε διαµορ-
φωθεί κατά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, µε
εξαίρεση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας που παραµένει στο
Υπουργείο Εσωτερικών, β) η Γενική Γραµµατεία Υποδο-
χής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (άρθρο 26 του ν. 4375/2016, Α΄ 51), ό-
πως είχε διαµορφωθεί κατά την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής µεταφέρθηκαν επίσης από το πρώην Υπουργείο Ε-
σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως σύνολο
αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού και µε το σύνολο
των οργανικών µονάδων που υπάγονται σε αυτές, οι
ακόλουθες υπηρεσίες: α) η αυτοτελής Υπηρεσία Ασύ-
λου (ν. 3907/2011, Α΄ 7), όπως είχε διαµορφωθεί κατά
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, β) η αυτοτε-
λής Υυπηρεσία «Αρχή Προσφυγών» (άρθρο 4 του
ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως είχε διαµορφωθεί κατά την
έκδοση του προεδρικού διατάγµατος και γ) η αυτοτελής
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής
Πολιτικής (άρθρο 28 του ν. 4375/2016, Α΄ 51), όπως είχε
διαµορφωθεί κατά την έκδοση του προεδρικού διατάγ-
µατος. Ορίστηκε επίσης ότι έως τη σύσταση αντίστοιχων
υπηρεσιών στο συνιστώµενο Υπουργείο, οι µεταφερόµε-
νες υπηρεσιακές µονάδες εξακολουθούν να εξυπηρε-
τούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και οικονοµικά θέµα-
τα από τις αρµόδιες µέχρι την έκδοση του π.δ. 123/2016
υπηρεσίες.
Με το άρθρο 32 του ν. 4375/2016 είχε παρασχεθεί νοµο-

θετική εξουσιοδότηση προκειµένου να δηµιουργούνται,
συγχωνεύονται ή τροποποιούνται διευθύνσεις και τµήµατα

των Γενικών Γραµµατειών των άρθρων 25 και 26 του
ν. 4375/2016. Σύµφωνα µε το άρθρο 54 του  ν. 4178/2013,
η οργάνωση και λειτουργία των Υπουργείων, των αυτοτε-
λών δηµοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωµένων διοικήσε-
ων και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου καθορίζε-
ται µε τους Οργανισµούς των φορέων αυτών, οι οποίοι κα-
ταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται µε προε-
δρικά διατάγµατα. Κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου
35 του ν. 4024/2011 µπορεί µε τα ίδια προεδρικά διατάγµα-
τα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται
κάθε ισχύουσα διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης,
σχετική µε την οργάνωση και λειτουργία των φορέων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας πα-
ραγράφου. Ήδη µε το π.δ. 122/2017 (Α΄149) καταρτίστη-
κε ο Οργανισµός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής µε τον οποίο, συνιστώνται νέες υπηρεσίες του Υ-
πουργείου και εντάσσονται σε λειτουργική και διοικητική
ενότητα οι υπηρεσίες που µεταφέρθηκαν µε το
π.δ. 123/2016.
Στο άρθρο 5 της παρ. 6 του ν. 4375/2016 ορίζεται η

διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προ-
σφυγών σε τµήµατα και ορίζονται: α) Τµήµα Νοµικής Υ-
ποστήριξης, β) Τµήµα διοικητικής υποστήριξης και γ) Οι-
κονοµικό Τµήµα. 
Ήδη, µε το άρθρο 13 του π.δ. 122/2017 συστάθηκε η

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου και ορίστηκαν οι οργανικές µονά-
δες που υπάγονται σε αυτήν. Με το άρθρο 14 συστάθηκε
η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Υ-
ποστήριξης και ορίστηκαν τα τµήµατα και οι αρµοδιότη-
τες της. Με το άρθρο 16 συστάθηκε η Διεύθυνση Προϋ-
πολογισµού και Δηµοσιονοµικών αναφορών και ορίστη-
καν τα τµήµατα και οι αρµοδιότητες της. Με το άρθρο 17
συστάθηκε η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και ο-
ρίστηκαν τα τµήµατα και οι αρµοδιότητες της. Με το άρ-
θρο 18 συστάθηκε η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης
και Προµηθειών και ορίστηκαν τα τµήµατα και οι αρµο-
διότητες της. 
Οι αρµοδιότητες του Οικονοµικού Τµήµατος της Αρχής

Προσφυγών που ορίζονται στο άρθρο 5 της παρ. 7 εδά-
φιο γ΄ του ν. 4375/2016 κατανεµήθηκαν µεταξύ των αρ-
µοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
κών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, και εποµένως το οικονοµικό τµή-
µα της Αρχής Προσφυγών καταργείται και οι αρµοδιότη-
τές του ασκούνται πλέον από τις αρµόδιες Κεντρικές Υ-
πηρεσίες του Υπουργείου, λόγος που επιβάλει για την α-
σφάλεια δικαίου, την ρητή κατάργηση του Οικονοµικού
τµήµατος της Αρχής Προσφυγών. 
Με την παράγραφο 2 καταργούνται οι παράγραφοι 1,

2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 4375/2016 και αναριθ-
µούνται οι επόµενες. 
Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην προη-

γούµενη παράγραφο επιβάλλεται και η ρητή κατάργηση
των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του
ν. 4375/2016 που προβλέπει την οικονοµική αυτοτέλεια
της Αρχής Προσφυγών η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο
της ενιαίας δηµοσιονοµικής λειτουργίας του Υπουργείου
στη Γ΄ ΔΟΥ. 
Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται το στοιχείο στ΄

της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016. 
Στο άρθρο 8 του ν. 4375/2016 ορίζεται η διάρθρωση

της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σε τµήµατα και ορίζονται οι αρµοδιότητες
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τους. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
42336/17 (Β΄ 52) απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών
-Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής έπαυσε να ισχύει η υποπαράγραφος γ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 8 (κατάργηση οικονοµικού τµήµα-
τος). 
Στην παράγραφο 3 εδάφιο στ΄ ορίζεται η λειτουργία

του Τµήµατος Ανθρώπινου Δυναµικού, και Διοικητικής Υ-
ποστήριξης, το οποίο το οποίο διαρθρώνεται σε: α) Γρα-
φείο Ανθρώπινου Δυναµικού και β) Διοικητικής Υποστή-
ριξης.
Ήδη, µε το άρθρο 13 του π.δ. 122/2017 συστάθηκε η

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου και ορίστηκαν οι οργανικές µονά-
δες που υπάγονται σε αυτήν. Με το άρθρο 14 συστάθηκε
η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Υ-
ποστήριξης και ορίστηκαν τα τµήµατα και οι αρµοδιότη-
τες της. Οι αρµοδιότητες του γραφείου Ανθρώπινου Δυ-
ναµικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης υ-
πήχθησαν µε το άρθρο 14 του π.δ. 122/2017 στην Διεύ-
θυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Υποστήρι-
ξης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που α-
σκεί τις αρµοδιότητες αυτές για το σύνολο των υπηρε-
σιών του Υπουργείου. Με το άρθρο 25 του π.δ. 122/2017
καθορίστηκαν οι οργανικές µονάδες τα τµήµατα και οι
αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και το
γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ορίστηκε ως τµήµα Δι-
οικητικής Υποστήριξης. Λόγοι ασφάλειας δικαίου επιβάλ-
λουν την τροποποίηση της παραγράφου 3, στοιχείο στ΄
και την κατάργηση της υποπαραγράφου αα που ορίζει τη
λειτουργία γραφείου ανθρώπινου δυναµικού. 
Με την παράγραφο 4 καταργούνται οι παράγραφοι 1, 2,

3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4375/2016 και αναριθµού-
νται οι επόµενες. 
Για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούµενη

παράγραφο επιβάλλεται και η ρητή κατάργηση των παρα-
γράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 4375/2016
που προβλέπει την οικονοµική αυτοτέλεια της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης η οποία εντάσσεται στο πλαί-
σιο της ενιαίας δηµοσιονοµικής λειτουργίας του Υπουργεί-
ου στη Γ΄ ΔΟΥ. 
Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρ-

θρου 26 του ν. 4375/2016. 
Με την υποπαράγραφο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του

π.δ. 122/2017 ορίζεται η συγκρότηση της Γενικής/ Τοµε-
ακής Γραµµατείας Υποδοχής, και µε το άρθρο 24 του
π.δ. 122/2017 ορίζεται το πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της. Προτείνεται η αντικατάσταση του άρθρου 26 για λό-
γους εναρµόνισης µε τον Οργανισµό του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Με την παράγραφο 6 καταργούνται τα άρθρα 27 και 28

του ν. 4375/2016. 
Με την παράγραφο 7 καταργείται η µεταβατική διάτα-

ξη της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 που ανα-
φερόταν στην αρµοδιότητα του Τµήµατος προστασίας
Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων - Αιτούντων Άσυλο της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, δεδοµένου ότι µε την έκδοση των Οργανισµών
των δύο Υπουργείων (Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταναστευτικής Πολι-
τικής) και µε το άρθρο 22 του παρόντος ορίζονται διακρι-
τά οι αρµοδιότητές τους επί των θεµάτων της συγκεκρι-

µένης παραγράφου και η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ως η
αρµόδια αρχή προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων
και των χωρισµένων ανηλίκων.
Με το άρθρο 27 του ν. 4635/2016 συγκροτήθηκε Διεύ-

θυνση Υποδοχής, υπαγόµενη στην Γενική Γραµµατεία Υ-
ποδοχής και ορίστηκαν τα τµήµατά της και οι αρµοδιότη-
τες τους. 
Με το άρθρο 19 του π.δ. 122/2017 (Α΄149) Οργανισµός

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής µεταφέρο-
νται οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδοχής στην Δι-
εύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο και εποµένως η Δι-
εύθυνση Υποδοχής καταργείται. Επιβάλλεται για την α-
σφάλεια δικαίου, η κατάργηση του άρθρου 27 του
ν. 4375/2016. Οµοίως, µε το άρθρο 28 του ν. 4375/2016 συ-
στάθηκε Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευ-
τικής Πολιτική, η οποία ήδη έχει ενσωµατωθεί στη Γ΄ ΔΟΥ
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής όπως οργα-
νώθηκε µε το π.δ. 122/2017. Εποµένως επιβάλλεται για
την ασφάλεια δικαίου, η κατάργηση του άρθρου 27 του ν.
4375/2016. 
Με το άρθρο 35 επιτυγχάνονται αλλαγές στο

π.δ. 122/2017 σχετικά µε τον οργανισµό του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής για την καλύτερη λειτουρ-
γία του Υπουργείου και των υπηρεσιών του.
Με τις πρώτες δύο παραγράφους διασαφηνίζεται ότι η

Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο δεν είναι αρ-
µόδια για τους ασυνόδευτους και χωρισµένους ανηλί-
κους.
Με το άρθρο 35 παράγραφοι 3 και 4, προστίθενται δια-

τάξεις στο π.δ. 122/2017 που δεν είχαν περιληφθεί από
παραδροµή.
Με το άρθρο 35 παράγραφος 5 αντικαθίσταται η παρά-

γραφος 7 του άρθρου 45 του π.δ. 122/2017 προκειµένου
να επιτυγχάνεται ταχύτερη στελέχωση των τµηµάτων
των Διευθύνσεων Προϋπολογισµού και Δηµοσίων Ανα-
φορών και Οικονοµικής διαχείρισης λόγω έλλειψης προ-
σωπικού.
Με το άρθρο 35 παράγραφος 6 επιτυγχάνεται η ορθο-

λογική ανάθεση καθηκόντων σύµφωνα µε τα αναφερό-
µενα τµήµατα της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής. 
Με το άρθρο 36 επιδιώκεται η αποζηµίωση των κατοί-

κων των περιοχών της Χίου και της Λέσβου που υπέστη-
σαν ζηµιές λόγω της διαµονής αιτούντων διεθνούς προ-
στασίας. Ειδικότερα, από την άνοιξη του 2015, το νησί
της Χίου υποδέχθηκε χιλιάδες πρόσφυγες, µέρος των ο-
ποίων παραµένουν στο νησί προκειµένου να καταγρα-
φούν και να ολοκληρώσουν τις σχετικές διαδικασίες πα-
ροχής η µη ασύλου. Κατά την παρουσία τους και κυρίως
κατά την διάρκεια της αναµονής µεγάλου αριθµού αυτών
έξω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στις πε-
ριοχές της Σούδας και της Τοπικής Κοινότητας Χαλκεί-
ου, προκλήθηκαν φθορές σε παρακείµενες ιδιοκτησίες
κατοίκων της περιοχής, ιδιαίτερα σε αγροκτήµατα. Της
αποζηµίωσης εξαιρούνται κατηγορίες δαπανών για τις ο-
ποίες λειτουργούν ασφαλιστικά προγράµµατα υποχρεω-
τικά (π.χ. αυτοκίνητα) η προαιρετικά (π.χ. κατοικίες, ε-
παγγελµατικές στέγες), καθώς και χρηµατικά ποσά και
αντικείµενα που κατά δήλωση εκλάπησαν. Οµοίως µε
την προτεινόµενη ρύθµιση αποκαθίστανται οι ζηµιές σε
ελαιόδεντρα, αναβαθµίδες και περιφράξεις που υπέστη-
σαν ιδιοκτησίες στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Μόριας του
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Δήµου Λέσβου, από την έλευση µεγάλου αριθµού προ-
σφύγων και µεταναστών στην ευρύτερη περιοχή όπου
λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέ-
σβου (ΚΥΤ). Οι αποζηµιώσεις αφορούν το πρώτο τρίµηνο
το έτους 2017 κατά το οποίο η Λέσβος δέχθηκε µεγάλο
όγκο προσφυγικού και µεταναστευτικού πληθυσµού. Η
επιχορήγηση του Δήµου Λέσβου από το Υπουργείο Με-
ταναστευτικής Πολιτικής για την καταβολή αποζηµιώσε-
ων στους δικαιούχους από πιστώσεις που προέρχονται
από εισπραττόµενα έσοδα από τα παράβολα για τη χο-
ρήγηση και την ανανέωση των αδειών διαµονής υπηκό-
ων τρίτων χωρών, ελαχιστοποιεί τη δηµοσιονοµική επι-
βάρυνση και είναι σύµφωνη µε τις αρχές της αλληλεγ-
γύης µεταξύ των κοινωνικών οµάδων, ενώ ταυτόχρονα
συµβάλλει στην αποκατάσταση αδικιών και τη διασφάλι-
ση της κοινωνικής ειρήνης.

Αθήνα,  6 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. Σκουρλέτης Ευτ. Αχτσιόγλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Αν. Ξανθός

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Γαβρόγλου Όλ. Γεροβασίλη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δ. Βίτσας Στ. Κοντονής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Τόσκας Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης Ν. Κοτζιάς

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ιωάν. Δραγασάκης Π. Κουρουµπλής
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχε-
τικά 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 Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρί-
των χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης - Τρο-
ποποίηση 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 προ-
σαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου «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 αί-

τηση παροχής προστασίας από το ελληνικό κράτος που
υποβάλλει πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής µε την ο-
ποία ζητά την αναγνώριση στο πρόσωπό του της ιδιότη-
τας του πρόσφυγα ή τη χορήγηση καθεστώτος επικουρι-
κής προστασίας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης
της 28ης Ιουλίου 1951 περί του καθεστώτος των προ-
σφύγων, όπως συµπληρώθηκε µε το πρωτόκολλο της
Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 («Σύµβαση της
Γενεύης») εφόσον ο ίδιος δεν ζητά ρητώς να του χορη-
γηθεί άλλη µορφή προστασίας, που δεν εµπίπτει στο πε-
δίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και µπορεί να ζητη-
θεί αυτοτελώς,
β) «αιτών» είναι ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής,

ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προ-
στασίας, επί της οποίας δεν έχει ληφθεί ακόµη οριστική
απόφαση,
γ) «µέλη της οικογένειας» του αιτούντος διεθνή προ-

στασία, εφόσον η οικογένεια ήδη υπήρχε στη χώρα κα-
ταγωγής, θεωρούνται τα ακόλουθα µέλη της οικογένει-
ας 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 γεν-

νήθηκαν 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 ανιθα-

γενής ηλικίας κάτω των 18 ετών,
ε) «ασυνόδευτος ανήλικος» είναι ο ανήλικος, ο οποίος

φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσω-
πο 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 χρό-
νο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί
σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε το νόµο. Στον ο-
ρισµό 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 αι-
τούντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
η) «υλικές συνθήκες υποδοχής» είναι οι συνθήκες υ-

ποδοχής που περιλαµβάνουν την παροχή στέγης, τρο-
φής 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 αποτέλε-
σµα τη στέρηση της ελεύθερης κυκλοφορίας του προσώ-
που,
ι) «κέντρο φιλοξενίας» είναι κάθε χώρος που χρησιµο-

ποιείται για την οµαδική φιλοξενία αιτούντων και ασυνό-
δευτων ανηλίκων,
ια) «εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι ο προ-

σωρινός ή οριστικός επίτροπος του ανηλίκου ή το πρό-
σωπο που ορίζεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Ανηλί-
κων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την προάσπιση των
συµφερόντων του ανηλίκου αυτού. Ως εκπρόσωπος κα-
τά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να οριστεί και ο νόµι-
µος 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 νό-
µου: 
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 Μετανα-
στευτικής Πολιτικής,
γ) «µέλη οικογένειας» του αιτούντος παροχής διε-

θνούς προστασίας, επιπλέον των αναφερόµενων στην
περίπτωση γ΄ του άρθρου 2, θεωρούνται επίσης:
αα) εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στην χώρα κατα-
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γωγής, τα ενήλικα τέκνα που πάσχουν από πνευµατική ή
σωµατική αναπηρία και δεν µπορούν να υποβάλουν αυ-
τοτελώς αίτηση,

ββ) εφόσον η οικογένεια δεν υπήρχε στη χώρα κατα-
γωγής, ο σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφός του, µε
τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγ-
µένη 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 φθά-
νει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο
που ασκεί τη γονική του µέριµνα σύµφωνα µε την ελλη-
νική νοµοθεσία ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έ-
χει ανατεθεί σύµφωνα µε το νόµο, αλλά συνοδεύεται α-
πό 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 υποβάλ-
λουν αίτηση διεθνούς προστασίας στο έδαφος της ελλη-
νικής επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων, κα-
θώς και στα χωρικά ύδατα και στις ζώνες διέλευσης αυ-
τής, εφόσον τους επιτρέπεται να παραµείνουν στο έδα-
φος της χώρας ως αιτούντες. Οι διατάξεις του παρόντος
εφαρµόζονται επίσης στα µέλη της οικογένειας των αι-
τούντων, εφόσον καλύπτονται από αυτή την αίτηση,
σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Οι διατάξεις του παρό-
ντος νόµου εφαρµόζονται και στους ανήλικους, ασυνό-
δευτους ή µη, και τους χωρισµένους ανήλικους, ανεξάρ-
τητα εάν έχουν υποβάλλει αίτηση παροχής διεθνούς
προστασίας, µε την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων δια-
τάξεων. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται:
α. σε αιτήσεις χορήγησης διπλωµατικού ή εδαφικού α-

σύλου που υποβάλλονται στις Ελληνικές διπλωµατικές
Αρχές και µόνιµες αντιπροσωπείες της Ελλάδος στο ε-
ξωτερικό, 

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 α-
πό την υποβολή της αίτησης παροχής διεθνούς προστα-
σίας, ενηµερώνουν τον αιτούντα για τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώ-
νεται σε σχέση µε τις συνθήκες υποδοχής και τις παρο-
χές που προβλέπονται, χορηγώντας σε αυτόν ενηµερω-
τικό έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί, λαµβάνοντας υπό-
ψη 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 συν-
δροµή, καθώς και για τους φορείς που µπορούν να συν-
δράµουν τους αιτούντες ή να τους ενηµερώνουν για τις
υπάρχουσες συνθήκες και υπηρεσίες υποδοχής τους,
συµπεριλαµβανοµένης της ιατροφαρµακευτικής περί-
θαλψης.

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 διε-
θνή 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 κρά-
τος, 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 ορί-
ζεται µε κανονιστικού χαρακτήρα απόφαση του Διευθυ-
ντή της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο περιορισµός της ελευθε-
ρίας κυκλοφορίας εντός συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της ι-
διωτικής ζωής και δεν εµποδίζει την άσκηση των δικαιω-
µάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος. 

2. Η απόφαση για περιορισµό στην ελευθερία κυκλο-
φορίας λαµβάνεται, όταν είναι αναγκαίο για την ταχεία
επεξεργασία και την αποτελεσµατική παρακολούθηση
των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας. Ο περιορι-
σµός µνηµονεύεται στα δελτία αίτησης παροχής διε-
θνούς προστασίας.

3. Στους αιτούντες στους οποίους έχει επιβληθεί πε-
ριορισµός στην ελευθερία κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις
ανωτέρω διατάξεις, παρέχονται υλικές συνθήκες υποδο-
χής, εντός της υποδεικνυόµενης από την απόφαση πε-
ριορισµού γεωγραφικής περιοχής. Σε περίπτωση παρα-
βίασης των όρων της σχετικής απόφασης εκ µέρους των
αιτούντων, η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής διακό-
πτεται. 

4. Ο αιτών για τον οποίο έχει καθοριστεί περιοχή κυ-
κλοφορίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, µπο-
ρεί να αποµακρυνθεί προσωρινώς κατόπιν σχετικής άδει-
ας της αρµόδιας Αρχής, που χορηγείται ύστερα από αί-
τησή του. Άδεια δεν απαιτείται, όταν ο αιτών καλείται να
παρουσιαστεί σε δηµόσια αρχή. 

5. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων πα-
ραγράφων δεν θίγει την εφαρµογή των παρ. 2 έως και 4
του άρθρου 14 του ν. 4375/2016. 
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6. Οι αιτούντες οφείλουν να γνωστοποιούν στις αρµό-
διες Αρχές κάθε µεταβολή του τόπου διαµονής τους, ό-
σο εκκρεµεί η αίτησή τους για παροχή διεθνούς προστα-
σίας. 

Άρθρο 8
Κράτηση και εγγυήσεις για κρατούµενους αιτούντες.

(άρθρα 8 και 9 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

Τα ζητήµατα κράτησης και εγγυήσεων για κρατούµε-
νους 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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Στις περιπτώσεις κράτησης αιτούντων οι αρµό-
διες Αρχές µεριµνούν ώστε:
α. Οι αιτούντες να κρατούνται σε ειδικές εγκαταστά-

σεις, χωριστά από κρατούµενους του κοινού ποινικού δι-
καίου και στο µέτρο του δυνατού, χωριστά από άλλους
πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που δεν έχουν υπο-
βάλει αίτηση διεθνούς προστασίας. Όταν αυτό δεν είναι
δυνατόν, οι αρµόδιες Αρχές διασφαλίζουν ότι οι συνθή-
κες κράτησης πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 15. 
β. Οι αιτούντες που τελούν υπό κράτηση να έχουν

πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους. 
γ. Τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Ύπατη Αρµο-

στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και οι οργα-
νώσεις, οι οποίες βάσει ειδικής συµφωνίας ενεργούν για
λογαριασµό της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα, να έχουν δυνατότητα επικοι-
νωνίας και να µπορούν να επισκέπτονται τους αιτούντες
υπό κράτηση, υπό συνθήκες που δεν θίγουν τον ιδιωτικό
βίο των κρατούµενων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ε-
δάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4375/2016. 
δ. Να διασφαλίζεται η δυνατότητα των µελών της οι-

κογένειας, του εκπροσώπου, των νοµικών συµβούλων ή
συνηγόρων να επισκέπτονται και να επικοινωνούν µε
τους αιτούντες, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης δη-
µόσιων φορέων και πιστοποιηµένων κοινωνικών φορέ-
ων, προκειµένου να παράσχουν στους κρατούµενους αι-
τούντες και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ευάλωτων προ-
σώπων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες υποδοχής, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, νοµικές, ψυ-
χοκοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, υπό συνθήκες που
δεν θίγουν τον ιδιωτικό τους βίο. Περιορισµοί στην πρό-
σβαση 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 πρό-
σβαση αυτή.
ε. Οι αιτούντες που τελούν υπό κράτηση να ενηµερώ-

νονται συστηµατικά για τους κανόνες που εφαρµόζονται
στην εγκατάσταση εντός της οποίας κρατούνται, καθώς
και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους σε γλώσ-
σα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 41, 44 και 60 του
ν. 4375/2016.»

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 προ-
στίθεται παράγραφος 10A ως εξής:

«10Α. Η υγεία, συµπεριλαµβανοµένης της ψυχικής υ-
γείας των αιτούντων υπό κράτηση που είναι ευάλωτα ά-
τοµα αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των αρµόδιων Αρ-
χών. Στις περιπτώσεις κράτησης, οι αρµόδιες Αρχές εξα-
σφαλίζουν τακτική παρακολούθηση και επαρκή υποστή-
ριξη λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάστασή τους,
συµπεριλαµβανοµένης της υγείας τους και µεριµνούν ώ-
στε:
α) Να µην κρατούνται ανήλικοι, παρά µόνο σε έσχατη

ανάγκη, πάντα µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον τους,
και εφόσον αποδειχθεί ότι δεν µπορούν να εφαρµο-
στούν εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά µέτρα. Η
κράτηση είναι όσο το δυνατό συντοµότερη και καταβάλ-
λεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρση της κράτη-
σης και την παραποµπή σε κέντρα φιλοξενίας κατάλλη-
λα για ανηλίκους και ποτέ σε σωφρονιστικά ιδρύµατα. Σε
κάθε περίπτωση το διάστηµα έως την ολοκλήρωση της
διαδικασίας παραποµπής των ανηλίκων σε κέντρα φιλο-
ξενίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι πέντε  (25) η-
µέρες. Αν, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, όπως η σηµα-
ντική αύξηση του αριθµού των ανηλίκων που εισέρχο-
νται στην ελληνική επικράτεια, παρά τις εύλογες προ-
σπάθειες των αρµόδιων Αρχών, δεν έχει καταστεί εφικτή
η ασφαλής παραποµπή των ανηλίκων εντός του ανωτέ-
ρω χρονικού διαστήµατος των είκοσι πέντε (25) ηµερών,
η κράτηση µπορεί να παραταθεί για διάστηµα είκοσι (20)
ηµερών.
β) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να κρατούνται χωριστά α-

πό ενήλικες. 
γ) Οι ανήλικοι να έχουν τη δυνατότητα να ασχολού-

νται µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συµπεριλαµ-
βανοµένων των παιχνιδιών και των εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλι-
κία τους.
δ) Να παρέχεται στις οικογένειες υπό κράτηση ξεχω-

ριστό κατάλυµα µε τη συγκατάθεση όλων των ενήλικων
µελών τους, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την προ-
στασία 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 συγκατά-
θεσής τους, καθώς και να αποφεύγεται η κράτηση γυναι-
κών κατά τη διάρκεια της κύησης και για τρεις (3) µήνες
µετά τον τοκετό.»

Άρθρο 11
Οικογένειες

(άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

Οι αρµόδιες Αρχές λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας των αιτού-
ντων διεθνή προστασία που βρίσκονται στην ελληνική ε-
πικράτεια, εφόσον τους παρέχεται στέγαση. Τα µέτρα
αυτά εφαρµόζονται µε τη συναίνεση των αιτούντων. 
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Άρθρο 12
Ιατρικές εξετάσεις

(άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)

1. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρ-
χονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις υποβάλλονται κα-
τά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους σε ιατρικές εξετά-
σεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4375/2016
και τις σχετικές έγγραφες οδηγίες των αρµόδιων υπηρε-
σιών για την πρόληψη µετάδοσης νοσηµάτων του Υ-
πουργείου Υγείας, προκειµένου να διερευνηθεί εάν πά-
σχουν από ασθένεια που εγκυµονεί κίνδυνο επιδηµίας,
κατά τα οριζόµενα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγεί-
ας, ή ασθένεια που µεταδίδεται αερογενώς ή µε το συγ-
χρωτισµό. Οι αρµόδιες Αρχές µεριµνούν για τη λήψη
των αναγκαίων για την προάσπιση της δηµόσιας υγείας
προληπτικών και θεραπευτικών µέτρων και διαχειρίζο-
νται τα ιατρικά δεδοµένα των ασθενών, σύµφωνα µε την
αρχή της εµπιστευτικότητας.

2. Ο ιατρικός έλεγχος πραγµατοποιείται µε σεβασµό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνοδεύεται απαραίτη-
τα από κατάλληλη ενηµέρωση των υποβαλλόµενων σε
αυτόν, σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους πραγ-
µατοποιείται, καθώς και τη θεραπευτική αγωγή που θα α-
κολουθηθεί, εφόσον χρειαστεί, σε γλώσσα που οι ενδια-
φερόµενοι κατανοούν και λαµβάνοντας υπόψη την ατο-
µική 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 κα-
τά την παραµονή τους στη χώρα έχουν πρόσβαση στο
δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, υπό προϋποθέσεις ανά-
λογες µε αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες
και µε διευκολύνσεις ως προς την εγγραφή σε περίπτω-
ση δυσχερειών υποβολής των απαιτούµενων δικαιολο-
γητικών, και για όσο χρονικό διάστηµα δεν εκτελείται
µέτρο αποµάκρυνσης που εκκρεµεί κατά των ιδίων ή των
γονέων τους. Απώλεια του δικαιώµατος παρακολούθη-
σης του εκπαιδευτικού προγράµµατος της δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης δεν επέρχεται αποκλειστικά και µόνο
λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ρυθµίζο-
νται 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 εκπαι-
δευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικές δράσεις, στο πλαίσιο
της άτυπης εκπαίδευσης, µπορούν να παρέχονται µετα-
ξύ άλλων και εντός των κέντρων φιλοξενίας. 

4. Όταν, για ειδικούς λόγους που αφορούν τον ανήλι-
κο, είναι αδύνατη η πρόσβασή του στο εκπαιδευτικό σύ-
στηµα, λαµβάνονται τα κατάλληλα προς τούτο µέτρα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων µπορούν να ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις εφαρµογής των παραγράφων 3 και 4. 

Άρθρο 14

Η πρόσβαση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν πε-
ριορίζεται στους ανήλικους αλλά µπορεί να αφορά και ε-
νήλικες 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 προσφυ-
γής, 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 πα-
ρακολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, µε τους ίδιους όρους όπως οι Έλληνες πολίτες, α-
σχέτως 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 άρ-
θρο 15 του παρόντος. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Μεταναστευτικής
Πολιτικής προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι αξιολόγησης
προσόντων, εφόσον οι αιτούντες δεν διαθέτουν τα απα-
ραίτητα 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 συνθη-
κών υποδοχής, µέσω εθνικών, ενωσιακών ή άλλων πό-
ρων. Οι υλικές συνθήκες υποδοχής µπορεί να παρέχο-
νται σε είδος ή υπό τη µορφή οικονοµικού βοηθήµατος
και εξασφαλίζουν στους αιτούντες ένα επαρκές βιοτικό
επίπεδο, το οποίο εγγυάται τη συντήρησή τους και προ-
άγει τη σωµατική και ψυχική τους υγεία, µε γνώµονα το
σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ίδιο βιοτικό ε-
πίπεδο εξασφαλίζεται και στην περίπτωση των αιτού-
ντων που τελούν υπό κράτηση. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβά-
νεται στην περίπτωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες υπο-
δοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 20. 

2. Οι αιτούντες το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης
στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας δικαιούνται νοσηλευτικής
και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, συµπεριλαµβανο-
µένης της απαραίτητης αγωγής για ασθένειες και της α-
ναγκαίας ψυχιατρικής φροντίδας, όπου απαιτείται, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21). 
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3. Η παροχή του συνόλου ή µέρους των υλικών συνθη-
κών υποδοχής της παραγράφου 1 τελεί υπό την προϋπό-
θεση ότι οι αιτούντες δεν εργάζονται ή ότι η εργασία
τους δεν αποφέρει επαρκείς πόρους, που να τους εξα-
σφαλίζουν 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)

Εφόσον η στέγαση των αιτούντων παρέχεται σε είδος,
λαµβάνει µία από τις κατωτέρω µορφές ή αποτελεί συν-
δυασµό τους:
α) διαµονή σε χώρο που χρησιµοποιείται προς το σκο-

πό της στέγασης των αιτούντων κατά τη διάρκεια της ε-
ξέτασης 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 κερδοσκοπι-
κών φορέων ή διεθνών οργανισµών, 
γ) ιδιωτικές κατοικίες, διαµερίσµατα, ξενοδοχεία που

µισθώνονται στο πλαίσιο στεγαστικών προγραµµάτων
για αιτούντες και υλοποιούνται από δηµόσιους ή ιδιωτι-
κούς µη κερδοσκοπικούς φορείς ή διεθνείς οργανι-
σµούς. 
Όλες οι παραπάνω µορφές στέγασης τελούν υπό την

εποπτεία της αρµόδιας Αρχής υποδοχής, σε συνεργασία
µε τους κατά περίπτωση συναρµόδιους κρατικούς φο-
ρείς. 
Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων κράτησης, σύµ-

φωνα µε τα άρθρα 8 και 9, διασφαλίζεται ότι:
α) οι οικογένειες στεγάζονται στον ίδιο χώρο και οι ε-

ξαρτώµενοι ενήλικες µε ειδικές ανάγκες υποδοχής στε-
γάζονται 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. Η δυνατό-
τητα αυτή µπορεί να περιορίζεται προσωρινά και µόνο
για λόγους που σχετίζονται µε την ασφάλεια των φιλο-
ξενούµενων και των χώρων φιλοξενίας,
γ) λαµβάνονται υπόψη για την παραποµπή σε κατάλ-

ληλο χώρο φιλοξενίας ζητήµατα που αφορούν το φύλο,
την ηλικία και την υπαγωγή των αιτούντων στην κατηγο-
ρία των ευάλωτων προσώπων,
δ) λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή

βιαιοπραγιών και βίας σχετιζόµενης µε το φύλο, συµπε-
ριλαµβανοµένης 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
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 κώ-
δικα 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 µπο-
ρούν να επιτρέπουν στους αιτούντες να συµµετέχουν
στη διαχείριση των υλικών µέσων και άυλων παραµέ-
τρων της ζωής στα κέντρα, µε σκοπό την καλύτερη ορ-
γάνωση 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 αφο-
ρά τις υλικές συνθήκες υποδοχής διαφορετικές από τις
προβλεπόµενες στο παρόν άρθρο, για εύλογη χρονική
περίοδο η οποία είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη, ό-
ταν:
α) απαιτείται εκτίµηση των ειδικών αναγκών του αιτού-

ντος άσυλο σύµφωνα µε το άρθρο 20 του παρόντος νό-
µου ή
β) έχουν εξαντληθεί προσωρινά οι διαθέσιµες δυνατό-

τητες 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 δια-
κόπτονται όταν οι αιτούντες:
α) εφόσον τους παρέχεται στέγαση, εγκαταλείπουν

τους χώρους φιλοξενίας στους οποίους έχουν παραπεµ-
φθεί, χωρίς να ενηµερώσουν την κατά περίπτωση αρµό-
δια διοίκηση ή δεν έχουν λάβει τυχόν απαιτούµενη ά-
δεια, 
β) δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις δήλωσης

στοιχείων ή δεν ανταποκρίνονται στις αιτήσεις παροχής
πληροφοριών ή δεν προσέρχονται, στο πλαίσιο της δια-
δικασίας εξέτασης της αίτησής τους για παροχή διε-
θνούς 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 έν-

νοια 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, λαµβάνε-
ται δεόντως αιτιολογηµένη απόφαση, βασιζόµενη στους
λόγους της εγκατάλειψης, σχετικά µε την ανανέωση της
παροχής µερικών ή όλων των υλικών συνθηκών υποδο-
χής που είχαν περιορισθεί ή διακοπεί.

2. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής δύναται να περιορίζει τις
υλικές συνθήκες υποδοχής, όταν διαπιστώνει ότι ο αι-
τών, χωρίς δικαιολογηµένη αιτία, δεν έχει υποβάλει αί-
τηση διεθνούς προστασίας το συντοµότερο ευλόγως δυ-
νατόν, µετά την άφιξή του στο έδαφος της Ελληνικής Ε-
πικράτειας.

3. Η αρµόδια Αρχή υποδοχής δύναται να περιορίζει ή
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να διακόπτει την πρόσβαση στις υλικές συνθήκες υποδο-
χής, όταν διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει αποκρύψει οικο-
νοµικούς πόρους και έχει, κατά συνέπεια, επωφεληθεί
µε τρόπο αθέµιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής.

4. Η παροχή στέγασης διακόπτεται σε περιπτώσεις σο-
βαρής παραβίασης του Κανονισµού λειτουργίας των κέ-
ντρων φιλοξενίας, καθώς και όταν επιδεικνύεται ιδιαίτε-
ρα βίαιη συµπεριφορά.

5. Η απόφαση για περιορισµό ή διακοπή παροχής των
υλικών συνθηκών υποδοχής, λαµβάνεται από την αρµό-
δια Αρχή υποδοχής σε ατοµική και αντικειµενική βάση
και οφείλει να είναι αιτιολογηµένη. Κατά τη λήψη της α-
πόφασης 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 δια-
κοπής των υλικών συνθηκών υποδοχής δεν µπορεί να α-
φορά την πρόσβαση του αιτούντος σε ιατροφαρµακευτι-
κή περίθαλψη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρ-
θρου 17 και δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση εκ µέ-
ρους των αιτούντων σε βασικά µέσα που εξασφαλίζουν
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Οι αποφάσεις περιο-
ρισµού ή διακοπής της παροχής υλικών συνθηκών υπο-
δοχής 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 ευάλω-
των προσώπων, όπως οι ανήλικοι, ασυνόδευτοι ή µη, χω-
ρισµένοι ανήλικοι, τα άτοµα µε αναπηρία, διανοητική
διαταραχή, ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, οι ηλικιωµένοι, οι
γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, οι µονογονεϊκές οικογένει-
ες µε ανήλικα τέκνα, τα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού
ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σε-
ξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης, τα θύµατα ακρωτηρια-
σµού γεννητικών οργάνων και τα θύµατα εµπορίας αν-
θρώπων.

2. Η εκτίµηση του κατά πόσον τα πρόσωπα που εισέρχο-
νται 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 ανα-
γκών διεθνούς προστασίας, βάσει του π.δ. 141/2013.

3. Οι ειδικές συνθήκες υποδοχής εφαρµόζονται για τα
πρόσωπα της παραγράφου 1 αµέσως µετά την υποβολή
της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε την περί-
πτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4375/2016, και
η ειδική κατάσταση των αιτούντων, ακόµη και εάν κατα-
στεί εµφανής σε µεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας
εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, λαµβάνεται υ-
πόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, και η
εξέλιξη της κατάστασής τους παρακολουθείται συστη-
µατικά.

4. Μόνο τα άτοµα της παραγράφου 1 θεωρούνται ότι
έχουν ειδικές ανάγκες υποδοχής και συνεπώς επωφε-
λούνται 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 πρω-
ταρχικό µέληµα των αρµόδιων Αρχών κατά την εφαρµο-
γή των διατάξεων του παρόντος. Στους ανήλικους δια-
σφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης για τη σωµα-
τική, ψυχική, διανοητική, ηθική και κοινωνική τους ανά-
πτυξη. Για την εκτίµηση του βέλτιστου συµφέροντος του
ανηλίκου λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι δυνατότητες επα-
νένωσης της οικογένειας, η ποιότητα ζωής και η κοινωνι-
κή ανάπτυξη του ανηλίκου, ζητήµατα ασφάλειας και
προστασίας, ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ο α-
νήλικος θύµα εµπορίας ανθρώπων, και οι απόψεις του α-
νηλίκου 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, βασανι-
στηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µετα-
χείρισης ή ένοπλων συγκρούσεων σε υπηρεσίες αποκα-
τάστασης, καθώς και την παροχή σε αυτούς της κατάλ-
ληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευµένης θερα-
πείας, εφόσον τούτο απαιτείται. 

3. Οι κατά περίπτωση αρµόδιες Αρχές µεριµνούν ώστε
οι ανήλικοι να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες ε-
λεύθερου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνι-
διών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε
την ηλικία και το φύλο τους, εντός των κέντρων φιλοξε-
νίας, 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 ελληνι-
κή επικράτεια, καθώς και κάθε αρµόδια αρχή που διαπι-
στώνει την είσοδο στην ελληνική επικράτεια ασυνόδευ-
του ανηλίκου ή χωρισµένου ανήλικου ενηµερώνει αµελ-
λητί 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 υπεύ-
θυνη για την υποδοχή και ταυτοποίηση των ασυνόδευ-
των 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, εφό-
σον αυτό κρίνεται ότι εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον
του ανηλίκου. Ο συγγενής ασκεί καθήκοντα εκπροσώ-
που 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 Γενι-
κή Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου
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Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, η οποία: 
α. Λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να

συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις της, που προβλέ-
πονται στο παρόν και να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκ-
προσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων και των χωρι-
σµένων ανήλικων, προκειµένου να διασφαλιστεί η άσκη-
ση 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 εκ-
προσώπου ορίζεται υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο
µέλος αυτού, για να επιτελεί τα καθήκοντα του εκπρο-
σώπου. Η αρµόδια αρχή για την προστασία ασυνόδευ-
των ανηλίκων και χωρισµένων ανήλικων πραγµατοποιεί
σε τακτά χρονικά διαστήµατα αξιολόγηση της καταλλη-
λότητας των εκπροσώπων, καθώς και της διαθεσιµότη-
τας των αναγκαίων µέσων για την εκπροσώπηση των α-
συνόδευτων ανηλίκων.
β. Μεριµνά για την αναζήτηση των µελών της οικογέ-

νειας του ασυνόδευτου ανηλίκου και του χωρισµένου α-
νήλικου, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένων φορέων και
οργανώσεων, το συντοµότερο δυνατόν αφότου υποβλη-
θεί αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας. Αν υπάρχει
κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ανηλί-
κου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαµέ-
νουν στη χώρα καταγωγής, η συλλογή, επεξεργασία και
διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω
πρόσωπα, γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µην διακυβεύε-
ται η ασφάλειά τους.
γ. Μεριµνά για την τοποθέτηση ασυνόδευτων ανηλί-

κων σε ανάδοχες οικογένειες και την εποπτεία τους. 
δ. Μεριµνά για την παραποµπή και συνοδεία των ασυ-

νόδευτων ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων ή σε άλλα κέντρα φιλοξενίας, εφόσον υπάρ-
χουν κατάλληλα διαµορφωµένοι προς τούτο χώροι για
όσο χρόνο διαρκεί η παραµονή τους στη χώρα ή έως ό-
του τοποθετηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή σε εποπτευ-
όµενα 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 ενή-

λικους συγγενείς τους ή άλλα ενήλικα πρόσωπα κατάλ-
ληλα, για να αναλάβουν τη φροντίδα τους, εφόσον αυτό
εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον των ανηλίκων και έ-
χουν 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 ανηλί-

κων που έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο έτος σε ε-
ποπτευόµενα διαµερίσµατα. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζονται οι εποπτεύοντες φορείς, οι ελάχι-
στες προδιαγραφές και οι προβλεπόµενοι όροι και διαδι-
κασίες για την επιλογή, παραποµπή, διαµονή και ολοκλή-

ρωση της παρεχόµενης φιλοξενίας και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.

4. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται µε υπο-
θέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων και χωρισµένων ανήλι-
κων διαθέτει και λαµβάνει συνεχώς κατάλληλη κατάρτι-
ση σχετικά µε τις ανάγκες των ανηλίκων. Το προσωπικό
αυτό δεσµεύεται από κώδικα δεοντολογίας και έχει κα-
θήκον εχεµύθειας για τα προσωπικά δεδοµένα των οποί-
ων λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών. 

5. Ο εκπρόσωπος του ασυνόδευτου ανηλίκου που ορί-
ζεται, 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 δια-
σφαλίζει το βέλτιστο συµφέρον και τη συνολική ευηµε-
ρία του ανηλίκου. Δεν µπορεί να οριστεί ως εκπρόσω-
πος, πρόσωπο, τα συµφέροντα του οποίου συγκρούο-
νται ή ενδέχεται να συγκρουστούν µε τα συµφέροντα
του ασυνόδευτου ανηλίκου. Το πρόσωπο που έχει ορι-
στεί ως εκπρόσωπος αντικαθίσταται από την αρχή της
παραγράφου 1 µόνο σε περίπτωση αδυναµίας εκπροσώ-
πησης 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 σοβα-
ρών πράξεων βίας πιστοποιούνται µε ιατρική γνωµάτευ-
ση από δηµόσιο νοσοκοµείο και λαµβάνουν την ανα-
γκαία περίθαλψη για τη βλάβη που προκλήθηκε, ιδίως
πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική θερα-
πεία ή περίθαλψη. 

2. Το προσωπικό των φορέων που ασχολείται µε υπο-
θέσεις θυµάτων βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβα-
ρών 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 κα-
θηκόντων 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 θιγό-
µενοι 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
αιτούντες λαµβάνουν δωρεάν νοµική συνδροµή και εκ-
προσώπηση, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του
ν. 3226/2004.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 (Α΄80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗ-
ΓΙΑ 2014/66/ΕΕ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΟΥ 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 Συµ-
βουλίου 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 προστίθε-
νται περιπτώσεις ως εξής: 

«ξ) Ενδοεταιρική µετάθεση: η προσωρινή απόσπαση, η
οποία έχει ως σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση πολί-
τη τρίτης χώρας που, κατά τη στιγµή υποβολής της αίτη-
σης για άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης, διαµένει εκτός
του εδάφους των κρατών-µελών της Ε.Ε. και διενεργεί-
ται από επιχείρηση εγκατεστηµένη εκτός του εδάφους
κράτους-µέλους και έναντι της οποίας ο πολίτης τρίτης
χώρας δεσµεύεται µε σύµβαση εργασίας πριν από τη µε-
τάθεση και κατά τη διάρκειά της, προς οντότητα που α-
νήκει στην ανωτέρω επιχείρηση ή στον ίδιο όµιλο επιχει-
ρήσεων, η οποία είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, και,
κατά περίπτωση, η κινητικότητα µεταξύ των οντοτήτων
υποδοχής που είναι εγκατεστηµένες σε ένα ή περισσό-
τερα δεύτερα κράτη-µέλη.
ξα) Ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος: Κάθε πολίτης τρί-

της 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 υπόκει-
ται σε ενδοεταιρική µετάθεση.
ξβ) Οντότητα υποδοχής: το νοµικό πρόσωπο, στο ο-

ποίο µετατίθεται ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος, ανε-
ξαρτήτως της νοµικής µορφής του, που είναι εγκατεστη-
µένο, µε βάση το ελληνικό δίκαιο, στην Ελλάδα.
ξγ) Διευθυντικό στέλεχος: Πρόσωπο που κατέχει ανώ-

τερη θέση, το οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της διαχεί-
ρισης 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 ο-
ντότητας υποδοχής ή τµήµατος ή υποκαταστήµατος της
οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο της
εργασίας των άλλων εργαζοµένων µε εποπτικές, τεχνι-
κές ή διοικητικές αρµοδιότητες, την αρµοδιότητα να
προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες
που αφορούν το προσωπικό.
ξδ) Εξειδικευµένος εργαζόµενος: Πρόσωπο που εργά-

ζεται εντός του οµίλου επιχειρήσεων και που διαθέτει ε-
ξειδικευµένες γνώσεις ουσιώδους σηµασίας για τους το-
µείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της ο-
ντότητας υποδοχής. Για την αξιολόγηση των εν λόγω

γνώσεων λαµβάνονται υπόψη, πέραν των ειδικών γνώ-
σεων των σχετικών µε την οντότητα υποδοχής, τα υψη-
λού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριµένο τύπο εργα-
σίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές
γνώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης επαγ-
γελµατικής πείρας, καθώς και της πιθανής ιδιότητας µέ-
λους αναγνωρισµένων επαγγελµάτων.
ξε) Ασκούµενος εργαζόµενος: Πρόσωπο µε πανεπι-

στηµιακό πτυχίο που µετατίθεται σε οντότητα υποδοχής
για λόγους επαγγελµατικής εξέλιξης ή µε σκοπό την α-
πόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή µεθόδους επιχειρή-
σεων και αµείβεται κατά τη διάρκεια της µετάθεσης.
ξστ) Άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης: Η άδεια που φέ-

ρει το ακρωνύµιο «ICT», η οποία παρέχει στον κάτοχό
της το δικαίωµα να διαµένει και να εργάζεται στο έδα-
φος 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 επιχει-

ρήσεις, 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 πλειοψη-
φία 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 επιχείρη-
σης.
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 µετατιθέµε-
νος προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το δικαίωµα κινητικό-
τητας, 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 χω-
ρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και δια-
µονή 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 α-
σκούµενοι εργαζόµενοι. 
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2. Το παρόν Τµήµα δεν εφαρµόζεται στους πολίτες
τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαµονής στην Ελλά-

δα 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 Έ-
νωσης 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 απο-
σπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έ-
δαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υ-
πηρεσιών», 
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 επο-
πτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης ή
στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτη-

σης ή παρακολουθούν επιβλεπόµενη πρακτική εκπαίδευ-
ση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, ο πολίτης τρί-
της 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 ε-
θνική νοµοθεσία και φέρει εθνική θεώρηση εισόδου για
το σκοπό της ενδοεταιρικής µετάθεσης, εφόσον απαιτεί-
ται. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου πρέ-
πει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της ά-
δειας διαµονής. Οι αρµόδιες προξενικές αρχές της χώ-
ρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκό-
λυνση για τη χορήγηση της απαιτούµενης θεώρησης.
β) Προσκοµίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υ-

ποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστηµένη σε
τρίτη χώρα, ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όµιλο επι-
χειρήσεων, κατά την έννοια του σηµείου ξζ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος.
γ) προσκοµίζει πρόσφατα πιστοποιητικά για την οντό-

τητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατε-
στηµένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιµελητήριο ή
άλλη Δηµο�σια Αρχή που θα βεβαιώνει τη νόµιµη σύστα-
ση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που
δεσµεύουν τις εταιρείες µε την υπογραφή τους.
δ) Προσκοµίζει αντίγραφο καταστατικού της οντότη-

τας υποδοχής.
ε) Προσκοµίζει σύµβαση εργασίας και επιστολή ανά-

θεσης αρµοδιοτήτων από τον εργοδότη, από τις οποίες
να προκύπτουν τα ακόλουθα:
αα. η διάρκεια της µετάθεσης και ο τόπος εγκατάστα-

σης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής,
ββ. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαµβά-

νει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευµένου εργαζοµέ-
νου ή ασκούµενου εργαζοµένου στην οντότητα ή στις ο-
ντότητες υποδοχής,
γγ. το ύψος της αµοιβής, το οποίο δεν θα πρέπει να εί-

ναι 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 ι-

σχύουν 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 ο-

λοκλήρωση της ενδοεταιρικής µετάθεσης, θα µπορέσει
να µετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρη-
ση ή όµιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστηµένη σε τρί-
τη χώρα.
στ) Προσκοµίζει αποδείξεις απασχόλησης εντός της ι-

δίας επιχείρησης ή του οµίλου επιχειρήσεων, τουλάχι-
στον δώδεκα (12) συνεχείς µήνες αµέσως πριν από την
ηµεροµηνία της ενδοεταιρικής µετάθεσης, όσον αφορά
τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευµένους εργαζό-
µενους και τουλάχιστον έξι (6) συνεχείς µήνες όσον α-
φορά τους ασκούµενους εργαζόµενους.
ζ) Προσκοµίζει τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης 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 ασκού-
µενους εργαζόµενους, ότι διαθέτει τους απαιτούµενους
πανεπιστηµιακούς τίτλους. 
η) Υποβάλλει, κατά περίπτωση δικαιολογητικά που πι-

στοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκη-
ση του νοµοθετικά κατοχυρωµένου επαγγέλµατος στο
οποίο αναφέρεται η αίτηση. 
θ) Προσκοµίζει βεβαίωση ασφάλισης ασθενείας για το

σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ηµεδα-
πούς µε την επιφύλαξη των υφιστάµενων διµερών συµ-
φωνιών ή ότι έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ασθε-
νείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους, που συνήθως
καλύπτονται για τους ηµεδαπούς για τις περιόδους κατά
τις οποίες δεν του παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κά-
λυψη 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΄ δικαιολογη-

τικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  
4. Εκτός από τα αποδεικτικά στοιχεία της ανωτέρω πα-

ραγράφου, ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υποβάλλει
αίτηση εισδοχής ως ασκούµενος εργαζόµενος, προσκο-
µίζει συµφωνία επαγγελµατικής εκπαίδευσης σχετικά µε
την προετοιµασία του για τη µελλοντική θέση στην επι-
χείρηση ή στον όµιλο επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της περιγραφής του προγράµµατος επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι σκοπός της δια-
µονής του είναι να εκπαιδευθεί, προκειµένου να σταδιο-
δροµήσει ή να εκπαιδευθεί σε τεχνικές ή µεθόδους επι-
χειρήσεων, της διάρκειάς του, καθώς και των προϋποθέ-
σεων βάσει των οποίων ασκείται η εποπτεία του ασκού-
µενου εργαζοµένου κατά τη διάρκεια του προγράµµα-
τος.

5. Κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής µετάθεσης ε-
φαρµόζονται στον υπήκοο τρίτης χώρας οι όροι και οι
συνθήκες εργασίας, πλην της αµοιβής, που ισχύουν για
τους εργαζόµενους σε παρόµοια κατάσταση στους αντί-
στοιχους επαγγελµατικούς κλάδους και καθορίζονται α-
πό την ελληνική εργατική νοµοθεσία (νόµοι, διατάγµατα,
υπουργικές αποφάσεις), την εθνική γενική συλλογική
σύµβαση εργασίας, καθώς και από τις ισχύουσες συλλο-
γικές συµβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις που
έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27). Η αµοιβή που παρέ-
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χεται στον πολίτη τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ολό-
κληρης 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 αποφά-
σεις.» 

6. Ο πολίτης τρίτης χώρας δεν γίνεται δεκτός για τους
σκοπούς του παρόντος αν αποτελεί απειλή για τη δηµό-
σια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Γ΄ του παρό-
ντος.  

7. Ο αιτών κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές κάθε τροπο-
ποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της
αίτησης που επηρεάζει τα κριτήρια εισδοχής του παρό-
ντος άρθρου. 

8. Ο πολίτης τρίτης χώρας που επιθυµεί τη χορήγηση
«άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης» στην Ελλάδα, οφεί-
λει, µετά την είσοδό του στη χώρα και πριν από τη λήξη
της εθνικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της ενδοε-
ταιρικής µετάθεσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγη-
σή της µαζί µε τα οριζόµενα στην απόφαση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 136 δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις
για τη χορήγηση και ανανέωση της «άδειας ενδοεταιρι-
κής 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 υ-
ποβάλλεται, εφόσον η πρώτη διαµονή στην Ελλάδα απο-
τελεί τη διαµονή της µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας
κατά τη διάρκεια της µετάθεσης στην Ε.Ε..

10. Εφόσον, µε βάση τα προσκοµισθέντα κατά τα ανω-
τέρω στοιχεία, διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις ενδοεταιρικής µετάθεσης, η Διεύθυνση Μετανα-
στευτικής Πολιτικής χορηγεί την άδεια ενδοεταιρικής
µετάθεσης, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την υποβο-
λή της πλήρους αίτησης από τον ενδιαφερόµενο. Η ά-
δεια εκδίδεται µε χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζε-
ται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1030/2002 του Συµβουλί-
ου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών
διαµονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χω-
ρών». Στη θέση «παρατηρήσεις» καταχωρείται η ένδειξη
«ICT». Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαµβά-
νουν αναλυτική αιτιολογία, κοινοποιούνται στον αιτού-
ντα και στην οντότητα υποδοχής.

11. Η µέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής µετάθεσης
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διευθυ-
ντικά στελέχη και τους ειδικευµένους εργαζόµενους και
το ένα (1) έτος για τους ασκούµενους εργαζόµενους.
Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που έ-
χει οριστεί ως διάρκεια της άδειας, οι ενδοεταιρικώς µε-
τατεθέντες υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος
της Ελλάδας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διευθυ-
ντικά στελέχη και οι εξειδικευµένοι εργαζόµενοι µπο-
ρούν να αιτηθούν τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της ΕΕ»,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 111 του ν. 4251/2014.

12. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήµατος εισόδου και
διαµονής για τον ίδιο σκοπό πριν την παρέλευση έξι (6)
µηνών από τη λήξη της µέγιστης διάρκειας µιας µετάθε-
σης.

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 παράγρα-
φο 13, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών πριν α-
πό τη λήξη ισχύος της.

15. Αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας
ενδοεταιρικής µετάθεσης απορρίπτεται ή η άδεια ενδοε-
ταιρικής µετάθεσης ανακαλείται στις ακόλουθες περι-
πτώσεις: 
α) αν δεν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 3 έως 7

του παρόντος άρθρου, 
β) αν τα προσκοµισθέντα έγγραφα ή η άδεια έχουν α-

ποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλ-
λως νοθευτεί µε οποιονδήποτε τρόπο,
γ) αν η οντότητα υποδοχής έχει δηµιουργηθεί µε µο-

ναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρι-
κώς 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 εκπλη-

ρώνουν τις νοµικές τους υποχρεώσεις σχετικά µε την
κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαι-
ώµατα, τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας,
στ) αν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υ-

ποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση, σύµφω-
να µε το ελληνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν α-
σκεί πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα,
ζ) αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην

οντότητα εισδοχής για αδήλωτη εργασία ή παράνοµη απα-
σχόληση, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος και των
άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύ-
ει, 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 µετά-
θεσης,
θ) εάν σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας

του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου είναι να παρέµβει ή
κατ’ άλλο τρόπο να επηρεάσει την έκβαση οποιασδήπο-
τε διαφωνίας ή διαπραγµάτευσης µεταξύ των εργαζοµέ-
νων 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 συµµορ-

φώνεται µε τους κανόνες βραχείας και µακράς κινητικό-
τητας του άρθρου 127Β.

16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, Εξωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυ-
νατόν να καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων για ε-
ξειδικευµένους εργαζοµένους και ασκούµενους εργαζο-
µένους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ε-
φαρµογής.
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Άρθρο 127 Β
Κινητικότητα ενδοεταιρικά µετατιθέµενων πολιτών 

τρίτων χωρών εντός ΕΕ
(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 Ελ-
λάδα 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 δια-
στήµατος εκατόν ογδόντα (180) ηµερών, στο πλαίσιο
βραχείας κινητικότητας, µε την επιφύλαξη των όρων του
παρόντος άρθρου. 

3. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται η οντότητα υποδο-
χής του πρώτου κράτους-µέλους µετάθεσης να κοινο-
ποιεί στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου 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 τον 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 εκ-
δηλωθεί η πρόθεση άσκησης του δικαιώµατος κινητικό-
τητας προς την Ελλάδα. 

4. Στην κοινοποίηση πρέπει να επισυνάπτεται η σύµβα-
ση εργασίας και η επιστολή ανάθεσης αρµοδιοτήτων, οι
οποίες προσκοµίστηκαν στο πρώτο κράτος - µέλος µετά-
θεσης και να προσδιορίζεται ειδικώς το χρονικό διάστη-
µα της µετάθεσης λόγω κινητικότητας, αν οι συγκεκριµέ-
νες ηµεροµηνίες δεν προκύπτουν από τα επισυναπτόµε-
να 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 κι-
νητικότητα 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 κοινοποί-
ησης, η αρµόδια αρχή µπορεί να διατυπώσει αντίρρηση
όσον αφορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς µετατι-
θεµένου προς το έδαφός της, εφόσον: 
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδα-

φίου της παραγράφου 5, του άρθρου 127Α του παρό-
ντος, 
β) τα προσκοµισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δο-

λίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί
γ) έχει συµπληρωθεί η µέγιστη διάρκεια διαµονής σύµ-

φωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 127Α ή την πα-
ράγραφο 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 ενδοε-
ταιρικώς µετατιθέµενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί
στη χώρα στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής µετάθεσης. Σε
περίπτωση που η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρµό-
ζονται οι παράγραφοι 15 και 16 του παρόντος άρθρου. 

9. Όταν η άδεια του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου α-
νανεώνεται από το πρώτο κράτος - µέλος µετάθεσης ε-
ντός της µέγιστης διάρκειας που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 13 του άρθρου 127Α, η ανανεωµένη άδεια συ-
νεχίζει να επιτρέπει στον κάτοχό της να εργαστεί στη
χώρα, µε την επιφύλαξη της µέγιστης διάρκειας που ορί-
ζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

10. Οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι που θεωρείται ότι
συνιστούν απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια α-
σφάλεια ή τη δηµόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλ-
θουν ή να διαµείνουν στη χώρα. 

11. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έ-
γκυρης άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης που έχει εκδο-
θεί από το πρώτο κράτος - µέλος µετάθεσης και οι οποί-
οι προτίθενται να διαµείνουν στην Ελλάδα και να εργα-
στούν σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που είναι εγκατε-
στηµένη στην επικράτειά της και ανήκει στην ίδια επιχεί-
ρηση ή όµιλο επιχειρήσεων, για διάστηµα άνω των ενε-
νήντα (90) ηµερών, στο πλαίσιο µακράς κινητικότητας,
µπορούν να παραµείνουν και να εργαστούν στην Ελλά-
δα µε βάση την άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης που έχει
εκδοθεί από το πρώτο κράτος - µέλος και κατά τη διάρ-
κεια της ισχύος της, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έ-
ως 10.

12. Αν ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος διέρχεται τα ε-
ξωτερικά ελληνικά σύνορα µε βάση άδεια ενδοεταιρικής
µετάθεσης που έχει εκδοθεί από κράτος-µέλος µετάθε-
σης 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 ο-
ποία προβλέπει κινητικότητα σε δεύτερο κράτος - µέλος
µετάθεσης, οφείλει να ενηµερώσει αµελλητί τις αρχές
του δεύτερου κράτους-µέλους.

14. Η οντότητα υποδοχής ενηµερώνει την αρµόδια αρ-
χή για κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέ-
σεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα. 

15. Ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος οφείλει να παύσει
πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκατα-
λείψει την Ελληνική Επικράτεια αν: 
α)  η αρµόδια αρχή δεν έχει λάβει κοινοποίηση σύµφω-

να µε τις παραγράφους 3 και 4 ή
β)  η αρµόδια αρχή έχει διατυπώσει αντίρρηση για την
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κινητικότητα, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρό-
ντος άρθρου ή
γ) η άδεια ενδοεταιρικής µετάθεσης χρησιµοποιείται

για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκ-
δόθηκε ή
δ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητι-

κότητα δεν πληρούνται πλέον.
16. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, ενδοεται-

ρικώς µετατιθέµενος, ο οποίος έχει µετακινηθεί από την
Ελλάδα σε δεύτερο κράτος-µέλος µετάθεσης, παύσει
την εργασιακή δραστηριότητα στο δεύτερο κράτος - µέ-
λος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήµατος του δεύτερου κρά-
τους - µέλους, η επιστροφή στην Ελλάδα χωρίς διατυ-
πώσεις και χωρίς καθυστέρηση του ενδοεταιρικώς µετα-
τιθεµένου, καθώς και των µελών της οικογενείας του,
µέσα στα χρονικά όρια της παραγράφου 13 του άρθρου
127Α. Αυτό ισχύει επίσης αν η άδεια ενδοεταιρικής µε-
τάθεσης που έχει εκδοθεί από την ελληνική αρµόδια αρ-
χή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινη-
τικότητας στο δεύτερο κράτος - µέλος µετάθεσης. 

17. Όταν ο κάτοχος άδειας ενδοεταιρικής µετάθεσης
διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, οι αρµό-
διες αρχές συµβουλεύονται το Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρ-
ρηση για την κινητικότητα προσώπων τα οποία έχουν κα-
ταχωρηθεί ως ανεπιθύµητοι στο Σύστηµα Πληροφοριών
Σένγκεν.

18. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υ-
πουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται ως το
ελληνικό σηµείο επαφής µε τις αντίστοιχες αρµόδιες υ-
πηρεσίες των λοιπών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για την παραλαβή και διαβίβαση των πληροφο-
ριών που απαιτούνται για την εφαρµογή των παραγρά-
φων 2 έως 17.

Άρθρο 127Γ
Κοινές ρυθµίσεις

(άρθρα 4, 9, 10, 19 και 23 της Οδηγίας)

1. Το παρόν Τµήµα ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκό-
τερων διατάξεων:
α) της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµ-

βανοµένων διµερών ή πολυµερών συµφωνιών που συνά-
πτονται µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊ-
κής 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 Υ-
πουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ελέγ-
χους αναφορικά µε την τήρηση των προϋποθέσεων εισ-
δοχής, διαµονής και κινητικότητας τόσο από τους ενδο-
εταιρικά µετατιθέµενους όσο και από τις οντότητες υπο-
δοχής. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής επιβάλ-
λει 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 εκ-
δόθηκε ή

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 επε-
τράπη η κινητικότητα και η οντότητα υποδοχής δεν κοι-
νοποίησε στις αρµόδιες αρχές αυτή την αλλαγή ή
ε) ο ενδοεταιρικώς µετατιθέµενος άρχισε να εργάζε-

ται στην Ελλάδα, παρόλο που δεν πληρούνταν οι προϋ-
ποθέσεις κινητικότητας. 

3. Οι κυρώσεις µπορεί να είναι µία ή περισσότερες εκ
των κάτωθι:
α) Άρνηση ανανέωσης (ή ανάκληση) όλων των ενδοε-

ταιρικών µεταθέσεων για λογαριασµό της ίδιας οντότη-
τας που βρίσκονται σε ισχύ.
β) Αποκλεισµός της οντότητας από τη δυνατότητα διε-

νέργειας άλλης ενδοεταιρικής µετάθεσης για δύο (2) έ-
τη ή τέσσερα (4) έτη σε περίπτωση υποτροπής.
γ) Επιβολή προστίµου ύψους χιλίων πεντακοσίων

(1.500) ευρώ ή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτω-
ση υποτροπής, ανά µετατιθέµενο πολίτη τρίτης χώρας.
Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την οντότητα υποδοχής

σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής κυρώσεων σύµφω-
να µε την παράγραφο 2 και την παρούσα παράγραφο.

4. Οι αρµόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις
πληροφορίες σχετικά µε όλα τα δικαιολογητικά που α-
παιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληρο-
φορίες σχετικά µε την είσοδο και τη διαµονή, καθώς και
τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγ-
γυήσεις 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 ι-
στοσελίδα 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 µετα-
κινηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 127Β, µε την επιφύλαξη
των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται στην παρούσα παρά-
γραφο.
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 α-
πό την προϋπόθεση ο κάτοχος της άδειας ενδοεταιρικής
µετάθεσης να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δι-
καίωµα µόνιµης διαµονής και να έχει διετή ελάχιστη πε-
ρίοδο 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 ε-
νενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της
πλήρους αίτησης. Η αρµόδια αρχή εξετάζει την αίτηση
άδειας διαµονής για τα µέλη της οικογένειας του ενδοε-
ταιρικώς 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 υπο-
βάλλεται ταυτόχρονα. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις των
παραγράφων 10 και 14 του άρθρου 127Α εφαρµόζονται
αναλόγως. 
γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου
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1β του άρθρου 75 του παρόντος και µε την επιφύλαξη
της αρχής της προτίµησης των πολιτών της Ένωσης, ό-
πως εκφράζεται στις σχετικές διατάξεις των αντίστοι-
χων πράξεων προσχώρησης, τα µέλη της οικογένειας
του ενδοεταιρικώς µετατιθεµένου, στα οποία έχει ανα-
γνωρισθεί η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, έ-
χουν δικαίωµα πρόσβασης στην απασχόληση µε εξαρτη-
µένη 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 απα-

σχόλησης για την οποία έχει λάβει την άδεια, σε οποια-
δήποτε οντότητα υποδοχής εγκαταστηµένη στην Ελλά-
δα που ανήκει στην εργοδότρια επιχείρηση ή στον όµιλο
επιχειρήσεων.

2. Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση ερ-
γασίας και µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 127Α, οι ενδοεταιρικώς µετα-
τιθέµενοι που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας Οδη-
γίας απολαύουν τουλάχιστον ίσης µεταχείρισης µε τους
αποσπασµένους εργαζόµενους που υπάγονται στο πε-
δίο εφαρµογής του π.δ. 219/2000 σχετικά µε τους όρους
και τις συνθήκες απασχόλησης, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 4 του σηµείου γ΄.

3. Οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι απολαύουν ίσης µε-
ταχείρισης µε τους ηµεδαπούς όσον αφορά: 
α) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρη-

σης και της συµµετοχής σε οργάνωση εργαζοµένων ή
εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση,
σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων
των πλεονεκτηµάτων που παρέχονται από τις οργανώ-
σεις αυτές, όπως δικαίωµα στην ανάληψη συνδικαλιστι-
κής δράσης και συµµετοχής σε απεργία, δικαίωµα δια-
πραγµάτευσης και σύναψης συλλογικών συµβάσεων και
υπό την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δηµό-
σια 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 Συµ-
βουλίου, εκτός εάν το δίκαιο της χώρας προέλευσης ι-
σχύει δυνάµει διµερών συµφωνιών ή του εθνικού δικαίου
του κράτους - µέλους όπου παρέχεται η εργασία, εξα-
σφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς µετατιθέµενοι καλύ-
πτονται 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 καλύ-
πτεται από την εθνική νοµοθεσία της χώρας προέλευ-
σης, εφαρµόζεται αναλόγως ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ.
1231/2010.

δ) Με την επιφύλαξη του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1231/2010 και των διµερών συµφωνιών, την καταβολή

των εκ του νόµου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου βάσει της προηγούµενης απασχόλησης των εν-
δοεταιρικώς µετατιθεµένων, οι οποίες έχουν αποκτηθεί
από ενδοεταιρικώς µετατιθεµένους, που µετακοµίζουν
σε τρίτη χώρα ή τους νόµιµους κληρονόµους τους, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
883/2004, µε τις ίδιες συνθήκες και µε τον ίδιο συντελε-
στή, όπως και οι Έλληνες πολίτες όταν µετακοµίζουν
στην τρίτη χώρα.

ε) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προ-
µήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο
κοινό, µε εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέ-
γης, 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 ανανεώ-
σουν την άδεια διαµονής που εκδίδεται βάσει των διατά-
ξεων 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, ανακοι-
νώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τον Κανο-
νισµό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου 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 προστί-
θενται τέσσερα εδάφια ως εξής: 

«Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή
του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής δύνανται να συνιστώνται ο-
µάδες εργασίας από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύ-
λου ή της Αρχής Προσφυγών αντίστοιχα, οι οποίες λει-
τουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και ε-
κτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απα-
σχόληση, δυνητικά δε και εκτός έδρας, µε σκοπό την αύ-
ξηση 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-
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θνών προγραµµάτων. Η απόφαση της σύστασης οµάδας
εργασίας απαιτείται να περιγράφει λεπτοµερώς το πα-
ραδοτέο 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 δηµό-
σιας 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 Ε-
πιτροπών Προσφυγών αντικαθίστανται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οι-
κονοµικών, µε την ίδια διαδικασία του ορισµού τους µετά
από αίτησή τους. Μπορούν επίσης να αντικαθίστανται µε
την ίδια διαδικασία σε περίπτωση σηµαντικών και αδικαι-
ολόγητων καθυστερήσεων κατά τη διεκπεραίωση των υ-
ποθέσεων αιτούντων διεθνή προστασία, µε όµοια κοινή
υπουργική απόφαση, µετά από σύµφωνη γνώµη του Γε-
νικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων.»

4. Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 5 του
ν. 4375/2016 αντικαθίστανται ως εξής: 

«9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής, στην
οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η ει-
σήγηση τριών υποψηφίων για τη θέση του Διοικητικού
Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυ-
γών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από τον Γενι-
κό Γραµµατέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής ως πρόεδρο, β) από έναν Σύµβουλο του ΑΣΕΠ και
τον αναπληρωτή του ως µέλος, γ) από ένα µέλος του Δι-
δακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού ΑΕΙ νοµικών, πολι-
τικών επιστηµών της χώρας ως µέλος και τον αναπληρω-
τή 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) ηµε-
ρών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος εκ µέρους
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. Παρελθού-
σης απράκτου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας ή
σε περίπτωση που η επιτροπή δεν εκδώσει εισήγηση ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υ-
ποβολής υποψηφιοτήτων, ο Διοικητικός Διευθυντής διο-
ρίζεται µε απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής.»

5. Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 34 του ν. 4375/2016 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«ε. «Τελεσίδικη απόφαση» είναι η απόφαση που ορίζει
εάν ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής αναγνωρίζεται ή όχι πρό-
σφυγας 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 προ-
θεσµιών άσκησής της.» 

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-

χή διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται µετά από α-
πόφαση που δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση του ενδίκου
βοηθήµατος του άρθρου 64 ή απόφαση διακοπής της ε-
ξέτασης της αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 47.»

7. Στο άρθρο 36 του ν. 4375/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 11 ως εξής:

«11. Αν υφίσταται επείγουσα ανάγκη, η Υπηρεσία Α-
σύλου µπορεί να επικουρείται από ελληνόγλωσσο προ-
σωπικό που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υ-
ποστήριξης για το Άσυλο για τη διενέργεια των κατα-
γραφών των αιτήσεων διεθνούς προστασίας 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) µη-
νών από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης διακοπής,
να ζητήσει από την αρχή που έλαβε την απόφαση, τη συ-
νέχιση της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσής του, ε-
φόσον 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 ταχύτε-
ρο 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. Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 53 του
ν. 4375/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η παραποµπή των προαναφερόµενων αιτούντων
µπορεί να πραγµατοποιείται και στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης.»

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 παραγρά-
φου 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 παρά-
γραφος 9 ως εξής:

«9. Δεν επιτρέπεται η παραµονή στη χώρα ενός αιτού-
ντος άσυλο που: α) υποβάλλει πρώτη µεταγενέστερη αί-
τηση η οποία απορρίπτεται ως απαράδεκτη απλώς για να
καθυστερήσει ή να παρεµποδίσει την απόφαση εκτέλε-
σης αποµάκρυνσης ή β) υποβάλλει δεύτερη µεταγενέ-
στερη αίτηση µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης µε
την οποία η πρώτη µεταγενέστερη απορρίφθηκε ως απα-
ράδεκτη ή αβάσιµη.»
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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 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«5. Οι προσφυγές κατατίθενται στις αρχές παραλαβής
και διαβιβάζονται στην Αρχή Προσφυγών αµελλητί, αρ-
χικά µε τον ηλεκτρονικό και εν συνεχεία µε το διοικητικό
φάκελο.»

16. Η παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 4375/2016 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«6. Αν η απόφαση του πρώτου βαθµού δεν επιδοθεί
για οποιονδήποτε λόγο, η προθεσµία της προσφυγής εί-
ναι τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης του
δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή, εφόσον η ισχύς
του δελτίου λήξει πριν την έκδοση της απόφασης, τριά-
ντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της από-
φασης.»

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 α-
πό 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 συζη-
τούνται κατά προτεραιότητα το αργότερο εντός δέκα
(10) ηµερών από την κατάθεση της προσφυγής. Αν ο
προσφεύγων αποδείξει µε έγγραφα στοιχεία ότι η εκ-
πρόθεσµη άσκηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας,
οι προσφυγές κρίνονται στην ουσία, άλλως απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες.»

19. Η παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4375/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Η συζήτηση και έκδοση απόφασης επί των προ-
σφυγών ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν από την
κατάθεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση εντός
τριών (3) µηνών στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανο-
νικής διαδικασίας ή σαράντα (40) ηµερών στις περιπτώ-
σεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας.
Αν ο Πρόεδρος ή µέλος Επιτροπής κωλύεται να συµ-

µετέχει σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόµενες συνε-
δριάσεις, είναι δυνατή η προσωρινή αντικατάστασή του
για τρεις (3) µήνες, µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον
το κώλυµα εξακολουθεί. Για την αντικατάσταση ακολου-
θείται 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-
σεις, οι οποίες έχουν συζητηθεί από τον κωλυόµενο
Πρόεδρο ή µέλος και επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί α-
πόφαση, εισάγονται προς επανασυζήτηση στην ίδια Επι-
τροπή µε αντικατάσταση ή αναπλήρωση του κωλυοµέ-
νου Προέδρου ή µέλους, η δε απόφαση εκδίδεται από τη
σύνθεση αυτή.»

20. Στην παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 4375/2016, προ-
στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Εναλλακτικά η επίδοση µπορεί να γίνεται:
α. προς τον αντίκλητό του ή προς τον δικηγόρο, ο ο-

ποίος υπέγραψε την προσφυγή ή παρέστη κατά τη συζή-

τηση της προσφυγής ή κατέθεσε υπόµνηµα ενώπιον της
Επιτροπής Προσφυγών, ή
β. στον διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποί-

ησης ή στον προϊστάµενο της Δοµής Προσωρινής Υπο-
δοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας, όπου ο προσφεύγων έ-
χει δηλώσει ότι διαµένει, ή 
γ. µε ανάρτηση της απόφασης σε ειδικό ιστότοπο. Ο

προσφεύγων κατά την κατάθεση της προσφυγής λαµβά-
νει µοναδικό κωδικό για την πρόσβασή του και του γνω-
στοποιούνται, εγγράφως και σε γλώσσα που κατά δήλω-
σή 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 παρά-
γραφος 9 ως εξής:

«9. Αναποµπή της υπόθεσης στον πρώτο βαθµό επι-
τρέπεται µόνο στην περίπτωση του στοιχείου γ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 61.»

22. Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 προ-
στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Αν η ως άνω θητεία δεν παραταθεί µετά την 31η Δε-
κεµβρίου 2016 και ανεξάρτητα από την έναρξη λειτουρ-
γίας της Αρχής Προσφυγών σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 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 διατη-
ρούν 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 αποκλειστι-
κές αρµοδιότητες των προηγούµενων εδαφίων υπάγο-
νται στην Αρχή Προσφυγών και, µέχρι την έναρξη λει-
τουργίας της, στην Αρχή Προσφυγών του µεταβατικού
σταδίου της παραγράφου 2. Οι σχετικές µε τη σύσταση,
τη λειτουργία τους και µε κάθε άλλη λεπτοµέρεια υ-
πουργικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Με-
ταναστευτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο Εσωτερικών υ-
ποστηρίζει τις Επιτροπές Προσφυγών µε προσωπικό
γραµµατειακής υποστήριξης που διατίθεται από τις υπη-
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και µε παραχώρηση
χώρων για τη λειτουργία των Επιτροπών. Για το συντονι-
σµό των Επιτροπών και του προσωπικού που δραστηριο-
ποιείται σε αυτές, µε απόφαση του Υπουργού Μετανα-
στευτικής Πολιτικής διορίζεται Συντονιστής, ο οποίος εί-
ναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανό-
τητα και εξειδίκευση ή εµπειρία στους τοµείς της διε-
θνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή του
διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου.»

23. H παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄51)
καταργείται.

24. 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
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το άρθρο µόνο του ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και του συνα-
φούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, που κυ-
ρώθηκε 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) η-
µερών από την κατάθεση. Η σχετική απόφαση εκδίδεται
εντός δύο (2) µηνών από τη συζήτηση. Κατά τα λοιπά, ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.»

2. Στο άρθρο 15 του ν. 3068/2002 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής:

«5. Στις ακυρωτικές διαφορές της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 3, µετά από αίτηση αναστολής εκτέλεσης
παρέχεται σε ένα στάδιο προσωρινή δικαστική προστα-
σία από τον αρµόδιο πρόεδρο µε την έκδοση συνοπτικά
αιτιολογηµένης απόφασης. Εντός δύο (2) εργασίµων η-
µερών από την κατάθεσή της η αίτηση κοινοποιείται µε
επιµέλεια του αιτούντος προς τον αρµόδιο Υπουργό ο ο-
ποίος 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 από-
ψεις του και ο αιτών να προσκοµίσει τα αποδεικτικά
στοιχεία στα οποία στηρίζει τους ισχυρισµούς του. Η α-
πόφαση του προέδρου επί της αίτησης εκδίδεται µέσα
σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την πάροδο των ανω-
τέρω προθεσµιών, εφόσον έχει προσκοµιστεί στο δικα-
στήριο το οικείο αποδεικτικό κοινοποίησης. Κατά τα λοι-
πά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ.
18/1989.»

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.1756 /1988 «Κώδι-
κας 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 εφαρ-
µογή 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΄.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 30
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4375/2016 προστί-
θενται τελευταία εδάφια ως εξής:

«Τον Διευθυντή που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη-
ρώνει στα καθήκοντά του ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
Συντονισµού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Ο Προϊ-
στάµενος του Τµήµατος Συντονισµού της Κεντρικής Υ-
πηρεσίας Ασύλου ασκεί τα καθήκοντα του παραπάνω ε-
δαφίου σε περίπτωση παύσης ή λήξης της θητείας του
Διευθυντή και µέχρι το διορισµό νέου Διευθυντή.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Αν ο Διοικητής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα
καθήκοντά του, ο Διευθυντής της υπηρεσίας µε απόφα-
σή 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 Δηµοσί-
ου ή ιδιώτης, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε ικανότη-
τα 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 έ-
ως δύο (2) φορές, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή.»

4. Η παρ. 14 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«14. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν όλο το εικοσιτε-
τράωρο, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, συµπεριλαµβα-
νοµένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιµων ηµερών,
µε το σύστηµα εναλλαγής βαρδιών. Με απόφαση του Υ-
πουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται τα ει-
δικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι
και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθµιση υπερωριακής α-
πασχόλησης, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
ξεπερνά τα εκάστοτε προβλεπόµενα από ειδικές νοµο-
θετικές διατάξεις ανώτατα χρονικά όρια εργασίας, κα-
θώς και τα ειδικότερα ζητήµατα, πλην των περιπτώσεων
που µε την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης προκαλεί-
ται επιπλέον δαπάνη, οπότε απαιτείται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Μεταναστευτικής Πολι-
τικής.»

5. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4375/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Οικονο-
µικών συνιστώνται ή καταργούνται οργανικές θέσεις
προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης.»

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το π.δ. 220/2007 (Α΄ 251).

Άρθρο 31
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

1. Το στοιχείο λε΄ του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, ό-
πως 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 πο-

λίτης έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης εφόσον τούτο
καταρτίστηκε στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξε-
νικής αρχής,

(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς
εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, των συζύγων ή των συ-
ντρόφων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτή-
τως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούµενοι, καθώς και ε-
κείνοι του/της συζύγου ή του/της συντρόφου, όπως ορί-
ζεται στην περίπτωση β΄ κατά την ανωτέρω διάκριση, ως
προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετη-
θεί, επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση,

(δ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι συντηρούµενοι απευ-
θείας ανιόντες, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου ή
του/της συντρόφου, όπως ορίζεται στην περίπτωση β΄,
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(ε) κάθε άλλο µέλος της οικογένειας Έλληνα πολίτη ή
του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, ανεξαρτήτως ι-
θαγένειας, το οποίο δεν εµπίπτει στα αναφερόµενα στις
ανωτέρω περιπτώσεις πρόσωπα, εφόσον το µέλος τούτο
συντηρείται από Έλληνα πολίτη ή τον έτερο των συζύ-
γων ή των συντρόφων και σοβαροί λόγοι υγείας καθι-
στούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του
εν λόγω µέλους της οικογένειας από τον Έλληνα πολί-
τη.»

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 νο-
µίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος
σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συ-
ζύγων 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 νο-
µίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος
σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συ-
ζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,

(δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή των συντρό-
φων.»

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-
ας τριών (3) ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµέ-
νουν στην Ελλάδα. Η άδεια διαµονής, χορηγείται άπαξ
και µπορεί να ανανεώνεται για έναν από τους λοιπούς
λόγους του παρόντος Κώδικα. Αίτηµα χορήγησης άδειας
διαµονής έχει δικαίωµα να καταθέσει ο πολίτης τρίτης
χώρας, εφόσον αποδεικνύει µε δηµόσια έγγραφα βέβαι-
ης 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 την γονική
σχέση µε το/τα τέκνο/α.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολι-
τικής, καθορίζονται τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας
που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραµονή του αι-
τούντος στη χώρα, τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τη γο-
νική σχέση, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου. 

3. Σε πολίτες τρίτων χωρών που αποδεικνύουν ότι δια-
µένουν στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συναπτά έτη,
χορηγείται απόδειξη παραλαβής αιτήµατος στην οποία
αναγράφεται, ότι κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστρο-
φής σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) για
το χρόνο που θα απαιτηθεί µέχρι την εξέταση του αιτή-

µατος.
4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρό-

ντος άρθρου είναι: 
α) Η κατοχή διαβατηρίου, µε εξαίρεση τους πολίτες

τρίτων χωρών αντικειµενικά στερούµενων διαβατηρίου,
οι οποίοι αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγρά-
φου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα α-
ναφέρονται οι ιδιαίτερες συνθήκες ή καταστάσεις για
την υφιστάµενη προσωρινή ή µόνιµη αντικειµενική αδυ-
ναµία κατοχής του και σχετικά έγγραφα που το αποδει-
κνύουν. Στην περίπτωση αυτή, άδεια διαµονής χορηγεί-
ται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής
αδυναµίας εφοδιασµού του ενδιαφερόµενου µε διαβατή-
ριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογηµέ-
νης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της αρµο-
δίας Επιτροπής. 
β) Η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευ-

ρώ. 
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 α-
πόφαση επιστροφής που εκδόθηκε για τον ίδιο λόγο,
δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για την έκδοση της ά-
δειας 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 ε-
ξαρτηµένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστη-
ριότητας παρέχεται µόνο στην περίπτωση που ο κάτο-
χος της ανωτέρω άδειας διαµονής κατείχε προηγουµέ-
νως άδεια διαµονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση α-
νεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστη-
ριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέω-
ση των αδειών διαµονής του προηγουµένου εδαφίου θα
εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης
αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριό-
τητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρ-
θρου 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 νο-
µίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος
σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συ-
ζύγων 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 ακύ-
ρωση γάµου ή συµφώνου συµβίωσης ή τη γέννηση τέ-
κνου.»

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4251/2014 προστί-
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θεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«θ) η ονοµατοδοσία του άρθρου 15 του ν.1438/1984

(60 Α΄) όταν οι γονείς, πολίτες τρίτων χωρών, στερού-
νται νοµιµοποιητικών εγγράφων».

9. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4251/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάµου ή σύναψης συµ-
φώνου 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 ε-
πανένωση.»

10. Η παρ. 3 του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Το µέλος της οικογένειας Έλληνα πολίτη, που επι-
θυµεί τη χορήγηση Δελτίου Διαµονής, κατά την παρά-
γραφο 1, οφείλει να καταθέσει αίτηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 στις υπηρεσίες των Αποκεντρω-
µένων Διοικήσεων της Χώρας, σε διάστηµα τριών (3) µη-
νών, 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 διαστήµα-
τος ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία εισόδου ή την η-
µεροµηνία του ληξιαρχικού γεγονότος του γάµου ή του
συµφώνου συµβίωσης ή της γέννησης τέκνου, επιβάλλε-
ται χρηµατικό πρόστιµο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αί-
τηση 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 περί-

πτωσης λε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ότι συντρέ-
χει η προϋπόθεση του συντηρούµενου µέλους, δηλαδή
ότι υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα πολίτη ή τον έ-
τερο 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
της συνδροµής σοβαρών λόγων υγείας που καθιστούν α-
πολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λό-
γω 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 διήρ-
κεσε τρία (3) τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή αίτη-
σης αγωγής διαζυγίου, ή πριν την διάσταση των συντρό-
φων, εκ των οποίων το ένα (1) έτος στην Ελλάδα ή η ε-
πιµέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νοµίµως σε έναν από
τους συζύγους/συντρόφους που είναι πολίτης τρίτης
Χώρας,
γ. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, ό-

πως σε περίπτωση που το µέλος της οικογένειας κατέ-
στη θύµα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάµος ή
το σύµφωνο συµβίωσης,
δ. ο ένας εκ των συζύγων ή συντρόφων απολαύει νο-

µίµως του δικαιώµατος επικοινωνίας µε ανήλικο τέκνο,
υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την
έγγραφη συµφωνία των συζύγων ή συντρόφων προκύ-
πτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγµατοποιούνται
στην Ελλάδα και για όσο διάστηµα απαιτείται.»

12. Η παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4251/2014 αντικαθί-
σταται 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 έ-
τερο πολίτη τρίτης χώρας ή Έλληνα πολίτη µετέβαλλαν
το καθεστώς διαµονής τους και έλαβαν είτε άδεια διαµο-
νής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο
διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνα-
τότητα να επανέλθουν στο προηγούµενο καθεστώς δια-
µονής 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 ακύρω-

σης 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 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Ο/η σύζυγος/σύντροφος ανεξαρτήτως ιθαγένειας
και οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµ-
µή, των συζύγων/συντρόφων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 82, που κατέχουν Δελτίο
Διαµονής έχουν πρόσβαση σε εξαρτηµένη εργασία, πα-
ροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελµατική δραστηριό-
τητα.»

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 γά-
µος, η υιοθεσία, η αναγνώριση τέκνων ή το σύµφωνο
συµβίωσης, έχει συναφθεί µε κύριο σκοπό την κατα-
στρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού, προκει-
µένου να αποκτηθεί το Δελτίο Διαµονής ή Μόνιµης Δια-
µονής.

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 αγνο-
εί στοιχεία της ταυτότητας του ετέρου συζύγου/συντρό-
φου.»

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, ό-
πως 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 α-
πό την Ελλάδα να τροποποιήσει την παρατήρηση που α-
ναγράφεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5
του άρθρου 90, εφόσον η ευθύνη για τη διεθνή προστα-
σία του επί µακρόν διαµένοντος έχει µεταφερθεί στο άλ-
λο κράτος-µέλος, το αρµόδιο όργανο εκδίδει εντός
τριών (3) µηνών, την άδεια διαµονής επί µακρόν διαµένο-
ντος, 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 έ-
χει προηγουµένως χορηγήσει καθεστώς επί µακρόν δια-
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µένοντος, το σηµείο επαφής, όπως ορίζεται στο άρθρο
104, ζητεί από το κράτος-µέλος που έχει εκδώσει την ά-
δεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος να την τροποποι-
ήσει ούτως ώστε να περιληφθεί και η παρατήρηση που α-
ναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του
άρθρου 90.»

17. Το άρθρο 134 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 134
Επιτροπές

1. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συνι-
στώνται τρεις (3) Επιτροπές Μετανάστευσης. Οι Επιτρο-
πές συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Μετανα-
στευτικής Πολιτικής µε την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος,
τα µέλη και οι γραµµατείς, τακτικοί και αναπληρωµατι-
κοί. Με όµοια απόφαση µπορεί να συγκροτούνται επι-
πλέον Επιτροπές, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την τα-
χύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. 
Οι Επιτροπές αποτελούνται από:
α. Δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Μεταναστευτι-

κής 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 Με-

ταναστευτικής Πολιτικής.
Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης

ασκούν υπάλληλοι του αρµόδιου Τµήµατος του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που χειρίζονται τους
σχετικούς φακέλους.
Οι Επιτροπές Μετανάστευσης γνωµοδοτούν για κάθε

θέµα που παραπέµπεται σε αυτές και αφορά στη χορή-
γηση ή ανανέωση των αδειών διαµονής που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής. 

2. Σε κάθε νοµό της Αποκεντρωµένης Διοίκησης συνι-
στάται πενταµελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία
αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους της αρµόδιας
υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, από τους ο-
ποίους ο ένας (1) είναι ο Προϊστάµενός της, ο οποίος και
προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνοµικής
αρχής. Για την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αττικής συνι-
στάται µία (1) Επιτροπή για κάθε αρµόδια υπηρεσία. Με
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη της, ο γραµµατέας µε τον α-
ναπληρωτή 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 Αποκεντρωµέ-

νων Διοικήσεων Αττικής και Μακεδονίας και Θράκης, α-
ντίστοιχα, µπορεί να συνιστώνται, σε κάθε αρµόδια υπη-
ρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής και στο
Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Μακεδονίας και Θράκης, µέχρι δύο (2) επιπλέον Επιτρο-
πές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την
ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους.
Η συγκρότηση των Επιτροπών, σε κάθε Νοµό Αποκε-

ντρωµένης Διοίκησης, µπορεί να γίνεται και µε υπαλλή-
λους της, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του
ίδιου νοµού, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της αντί-
στοιχης αρµόδιας υπηρεσίας.

3. Έργο των Επιτροπών Μετανάστευσης των προη-
γούµενων 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 δε-
σµούς µε τη χώρα.
γ. Η διερεύνηση της ύπαρξης προσωρινής ή µόνιµης α-

ντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης διαβατηρίου. Κα-
τά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου η Επιτροπή
λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη το βαθµό ένταξης του εν-
διαφερόµενου στη χώρα.
δ. Άλλες ειδικές περιπτώσεις που χρήζουν εξατοµι-

κευµένης προσέγγισης, οι οποίες παραπέµπονται µε ει-
σήγηση του αρµόδιου Προϊστάµενου Τµήµατος.»

18. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
καταργείται η αριθµ. 23443/2011 (Β΄2225) κοινή υπουρ-
γική απόφαση. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση αδει-
ών διαµονής, που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την αριθµ.
23443/2011 κοινή υπουργική απόφαση και εκκρεµούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη Διεύ-
θυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, εξετάζονται από την ίδια υπη-
ρεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

19. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών διαµονής για εξαι-
ρετικούς λόγους, που υποβλήθηκαν και εκκρεµούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος στη Διεύθυνση Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώ-
ρας, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου.

20. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών διαµονής, που υπο-
βλήθηκαν σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 και εκκρεµούν κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στη Διεύθυνση Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, εξετάζονται από τη ίδια υπηρεσία σύµφω-
να µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθε-
σης.

21. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενι-
κής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται ως ο εθνικός
συντονιστής της συµµετοχής της Ελλάδας στο Διεθνή
Οργανισµό Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Με-
τανάστευση, 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 αρ-
µοδιότητας από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής, καθώς επίσης και ο τρόπος αντιµετώπισης των δα-
πανών που απορρέουν από τη συµµετοχή της χώρας
στον ως άνω Διεθνή Οργανισµό.
Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η παύση της συµµετο-

χής της Ελλάδας στις εργασίες του Διεθνούς Οργανι-
σµού Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανά-
στευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες.
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Άρθρο 32
Τροποποίηση του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135) α-
ντικαθίσταται 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 γά-
µο, και σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στην
οικεία νοµοθεσία του κράτους-µέλους υποδοχής,
γ) οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµ-

µή, οι οποίοι είναι κάτω της ηλικίας των 21 ετών ή ανε-
ξαρτήτως 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 υιοθετη-
θεί, 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΄, εφό-
σον είναι συντηρούµενοι.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη τυχόν ατοµικού δικαιώµατος ε-
λεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής των ενδιαφεροµέ-
νων, χορηγείται άδεια διαµονής διετούς διάρκειας σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, των ακόλου-
θων προσώπων: 
α) Κάθε άλλου µέλους της οικογένειας του πολίτη της

Ένωσης, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εµπίπτει
στα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 πρό-
σωπα, εφόσον το µέλος τούτο συντηρείται από τον έχο-
ντα ίδιο δικαίωµα διαµονής πολίτη της Ένωσης ή ζει υπό
τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί
λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσω-
πική 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 υπάλ-
ληλος επιθυµεί να µεταταχθεί σε υπηρεσία του Υπουρ-
γείου 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. Ο τίτλος του άρθρου 6 του ν. 4375/2016 µετονοµά-
ζεται σε «Στέγαση Υπηρεσιών». 
Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του

ν.4375/2016 καταργούνται και οι παράγραφοι 6 και 7 α-
ναριθµούνται σε 1 και 2 αντίστοιχα. 

3. Το στοιχείο στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ. Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης που ασκεί τις αρ-
µοδιότητες της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 7 του άρ-
θρου 25 του π.δ. 129/2017 (Α΄149).» 

4. Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν.4375/2016 µετονοµά-
ζεται σε «Λειτουργικές ανάγκες και δαπάνες». 
Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του

ν. 4375/2016 καταργούνται και οι παράγραφοι 6, 7 και 8
αναριθµούνται σε 1, 2 και 3 αντίστοιχα. 

5. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4375/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«2. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής υπάγεται η Υπη-
ρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 25 του
π.δ. 122/2017 (Α΄146) που συνιστάται µε το άρθρο 8 του
παρόντος.»

6. Τα άρθρα 27 και 28 του ν. 4375/2016 καταργούνται.
7. Η παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 καταργεί-

ται.

Άρθρο 35
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149)

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 σχεδια-
σµού, της παρακολούθησης και της υλοποίησης προ-
γραµµάτων προστασίας του εν λόγω πληθυσµού µε ιδιαί-
τερη έµφαση στις ευάλωτες εξ αυτών περιπτώσεις, ό-
πως 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 υποδο-
χής και διαδικαστικών εγγυήσεων κατά την έννοια του ε-
νωσιακού δικαίου σε ευάλωτες κατηγορίες αιτούντων
και δικαιούχων διεθνή προστασία σύµφωνα µε το
π.δ. 141/2013, πλην των ασυνόδευτων ανηλίκων και χω-
ρισµένων 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.»

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 26 του π.δ. 122/2017 προ-
στίθεται περίπτωση κζ΄ ως εξής: 

«κζ. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του δια-
τάκτη.»

5. Η παρ. 7 του άρθρου 45 του π.δ. 122/2017 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«7. Σε όλα τα τµήµατα των Διευθύνσεων Προϋπολογι-
σµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών και Οικονοµικής
Διαχείρισης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικό-
τητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή υπάλληλοι του κλά-
δου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.»

6. Η παρ. 9 του άρθρου 45 του π.δ. 122/2017 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«9. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Διεύθυνση Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής πλην του Τµήµατος Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών Τρίτων Χωρών προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ
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Κοινωνιολόγων. Στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρί-
των Χωρών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικό-
τητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού Λο-
γιστικού. Στα Τµήµατα που υπάγονται στη Διεύθυνση
Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι του κλά-
δου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ Κοι-
νωνιολόγων. Στο Τµήµα Ενιαίου Σηµείου Επαφής και Η-
λεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικών Αδειών Διαµονής προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυ-
τών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορι-
κής ή ΤΕ Μηχανικών. Στο Τµήµα Διασφάλισης Ποιότητας
Βιοµετρικών Δεδοµένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών
Αδειών Διαµονής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ει-
δικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και
ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ. Στο Τµήµα Υποστήριξης Πληροφορια-
κού Συστήµατος Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Ηλε-
κτρονικών Αδειών Διαµονής προΐστανται υπάλληλοι του
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και ελλείψει αυ-
τών, υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορι-
κής.»

Άρθρο 36

Ζηµίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νοµι-
κών προσώπων: α) στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας
Χίου και της Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου του Δήµου Χί-
ου και β) στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος
Μόριας του Δήµου Λέσβου, οι οποίες οφείλονται σε
πράξεις προσφύγων ή µεταναστών και έχουν καταγρα-
φεί και αποτιµηθεί: α) στο 11751/06.4.2017 πρακτικό της
Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 105/2017 α-
πόφαση του Δηµάρχου Χίου και εγκρίθηκε µε την υπ’ α-
ριθµ. 270/2017 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Δή-
µου Χίου, και β) στο από 31.3.2017 πρακτικό της Επιτρο-
πής που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2706/2016 απόφα-
ση του Δηµάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε µε την υπ’ α-
ριθµ. 272/2017 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου Δή-
µου Λέσβου αποζηµιώνονται από πιστώσεις του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί
τους δήµους αυτούς µε τα αντίστοιχα ποσά για την κα-
ταβολή 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 ασφαλιστικά καλυπτόµε-
νες αποζηµιώσεις οικιών, επαγγελµατικών χώρων, οχη-
µάτων, µηχανηµάτων κάθε είδους, β) οι αποζηµιώσεις α-
πό κλοπές σε οικίες και επαγγελµατικούς χώρους και (γ)
αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

Άρθρο 37

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατά-
ξεων του άρθρου 22 και των παραγράφων 1 έως 7, 9 έως
14 και 18 έως 20 του άρθρου 31 και του άρθρου 32, οι ο-
ποίες τίθενται σε ισχύ σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος.

Αθήνα,  6 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π. Σκουρλέτης Ευτ. Αχτσιόγλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Αν. Ξανθός

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Γαβρόγλου Όλ. Γεροβασίλη

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δ. Βίτσας Στ. Κοντονής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Τόσκας Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης Ν. Κοτζιάς

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ιωάν. Δραγασάκης Π. Κουρουµπλής
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Αριθµ. 74/2/2018

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιου-
νίου 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 ελλη-
νικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και δια-
µονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και
άλλες διατάξεις»

Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προ-
βλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α΄

1.α. Προσδιορίζεται ο σκοπός των προτεινοµένων δια-
τάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες εναρµονίζεται η ελληνι-
κή νοµοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2013/33/ΕΕ σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή
των αιτούντων διεθνή προστασία. 

β. Δίδονται οι έννοιες των όρων που αναφέρονται
στις επιµέρους διατάξεις και καθορίζεται το πεδίο εφαρ-
µογής αυτών. (άρθρα 1 – 4)

2.α. Καθορίζεται η διαδικασία ενηµέρωσης, από τις Άρ-
µόδιες Αρχές, των αιτούντων παροχή διεθνούς προστα-
σίας για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών, µε τη
χορήγηση σχετικού ενηµερωτικού εντύπου σε γλώσσα
που κατανοούν ή ενηµερώνονται προφορικά µε τη συν-
δροµή διερµηνέα.

β. Το εν λόγω έντυπο περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων,
πληροφορίες για τους φορείς που παρέχουν νοµική ή
ψυχολογική συνδροµή, τις υπηρεσίες υποδοχής τους,
συµπεριλαµβανοµένης της ιατροφαρµακευτικής περί-
θαλψης.

γ. Προβλέπεται η χορήγηση επίσηµων εγγράφων
στους αιτούντες (δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία,
ταξιδιωτικό έγγραφο), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

δ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαµονή και την
ελεύθερη κυκλοφορία των αιτούντων στην Ελληνική Ε-
πικράτεια και µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, η απόφαση για
περιορισµό στην ελευθερία κυκλοφορίας εντός συγκε-
κριµένης γεωγραφικής περιοχής, λαµβάνεται για λόγους
ταχείας επεξεργασίας και αποτελεσµατικής παρακολού-
θησης των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας.

- Προβλέπεται η παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής
στους αιτούντες που έχει επιβληθεί ο ανωτέρω περιορι-
σµός, η οποία διακόπτεται στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σχετικής απόφασης από τους αιτούντες.

(άρθρα 5 – 7)
3.α. Επανακαθορίζονται ζητήµατα, σχετικά µε τις συν-

θήκες κράτησης των αιτούντων (χωριστές εγκαταστά-

σεις από κρατούµενους του κοινού ποινικού δικαίου,
πρόσβαση των αιτούντων σε υπαίθριους χώρους, δυνα-
τότητα επίσκεψης και επικοινωνίας των µελών της οικο-
γένειας αυτών, των εκπροσώπων και των συνηγόρων,
πρόσβαση των δηµοσίων φορέων και κοινωνικών φορέ-
ων για την παροχή στους κρατούµενους αιτούντες ψυ-
χοκοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών κ.λπ.).

β. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε την κράτηση
ευάλωτων ατόµων και αιτούντων µε ειδικές ανάγκες υ-
ποδοχής, µε ειδική αναφορά στους ανηλίκους (αποφυγή
κράτησης παρά µόνο σε έσχατη ανάγκη και υπό τις ορι-
ζόµενες προϋποθέσεις, δυνατότητα ενασχόλησης αυ-
τών µε ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
κ.λπ.) και στις γυναίκες υπό κράτηση (στέγαση χωριστά
από άντρες κ.λπ.).

γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση λήψης των κατάλληλων
µέτρων από τις Αρµόδιες Αρχές, για τη διατήρηση της
οικογενειακής ενότητας των αιτούντων διεθνή προστα-
σία, που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, εφόσον
τους παρέχεται στέγαση, µε συναίνεση των ιδίων. 

(άρθρα 8 – 11)
4.α. Ορίζεται ότι, στο πλαίσιο υποβολής των µη νοµί-

µως εισερχοµένων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών,
κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους, στον προβλεπό-
µενο ιατρικό έλεγχο, αυτός διενεργείται µε σεβασµό
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και συνοδεύεται µε την πα-
ροχή οδηγιών για την πρόληψη µετάδοσης νοσηµάτων
και την ενηµέρωση για τα κατάλληλα θεραπευτικά µέσα,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την πρόσβαση των
ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, καθώς
και ενήλικων αιτούντων, κατά την παραµονή τους στη
χώρα, στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα που ισχύει για
τους Έλληνες πολίτες, µε την παροχή σχετικών διευκο-
λύνσεων, σύµφωνα µε την ειδικότερα αναφερόµενη δια-
δικασία.

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής των
ανωτέρω µπορούν να ρυθµίζονται µε κοινή υπουργική α-
πόφαση.

γ. Ορίζεται ότι, οι αιτούντες έχουν δικαίωµα πρόσβα-
σης στην εργασία (εξαρτηµένη εργασία ή παροχή υπη-
ρεσιών ή έργου) υπό τους όρους και προϋποθέσεις της
κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και στην εγγραφή και παρα-
κολούθηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης,
µε τους ίδιους όρους για τους Έλληνες πολίτες.

Με κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπονται οι ειδι-
κότεροι όροι αξιολόγησης προσόντων, εφόσον οι αιτού-
ντες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

(άρθρα 12 – 16)
5.α. Καθιερώνονται γενικοί κανόνες για την παροχή

στους αιτούντες υλικών συνθηκών υποδοχής σε είδος ή
µε τη µορφή οικονοµικού βοηθήµατος µέσω εθνικών, ε-
νωσιακών ή άλλων πόρων, από την αρµόδια Αρχή υποδο-
χής, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κρατικούς φο-
ρείς, διεθνείς οργανισµούς και πιστοποιηµένους κοινω-
νικούς φορείς, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις (επάρ-
κεια πόρων, εισοδηµατικά κριτήρια).

- Οι αιτούντες δικαιούνται επίσης, νοσηλευτικής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στις Δηµόσιες Δοµές
Υγείας, σύµφωνα µε την κείµενη, σχετική µε τις ανα-
σφάλιστες και ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, νοµοθεσία.

β. Ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα όσον αφορά στις ε-
πιµέρους µορφές στέγασης των αιτούντων, εφόσον αυ-
τή παρέχεται σε είδος (κέντρα φιλοξενίας, ιδιωτικές κα-

84



τοικίες, διαµερίσµατα, ξενοδοχεία που µισθώνονται από
δηµόσιους ή ιδιωτικούς µη κερδοσκοπικούς φορείς ή διε-
θνείς οργανισµούς κ.λπ.), στις υποχρεώσεις του απα-
σχολούµενου προσωπικού κ.λπ..

- Με υπουργική απόφαση, µπορούν, κατ’ εξαίρεση, να
θεσπίζονται ειδικότεροι όροι σχετικά µε τις υλικές συν-
θήκες υποδοχής.

γ. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις περιορισµού ή δια-
κοπής των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτούντων
(µη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις δήλωσης στοιχεί-
ων, µεταγενέστερη αίτηση κ.λπ.) και ρυθµίζεται η σχετι-
κή διαδικασία.  (άρθρα 17 – 19)

6. Εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε τις υλικές συνθή-
κες υποδοχής των ευάλωτων προσώπων (ανήλικων, ατό-
µων µε αναπηρία, ηλικιωµένων κ.λπ.) και συγκεκριµένα:

α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκτίµηση της ει-
δικής κατάστασης των αιτούντων, προκειµένου να επω-
φεληθούν των ειδικών αναγκών υποδοχής.

Θεσπίζεται η υποχρέωση των Αρµόδιων Αρχών να ε-
νηµερώνουν άµεσα το Εθνικό Σύστηµα Αναγνώρισης και
Παραποµπής Θυµάτων Εµπορίας Ανθρώπων (άρθρο 6
του ν.4198/2013), σε περίπτωση εντοπισµού θυµάτων ε-
µπορίας ανθρώπων.

β. Ορίζεται ότι, οι Αρµόδιες Αρχές εξασφαλίζουν την
πρόσβαση ανηλίκων, που είναι θύµατα κακοποίησης, σε
υπηρεσίες αποκατάστασης, καθώς και την παροχή της
κατάλληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευµένης
θεραπείας.

γ. Οι Aρµόδιες Αρχές υποχρεούνται να ενηµερώνουν
αµελλητί την πλησιέστερη εισαγγελική αρχή και την Αρ-
µόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλί-
κων και των χωρισµένων ανηλίκων και να λαµβάνουν τα
κατάλληλα µέτρα προστασίας αυτών (διορισµός εκπρο-
σώπου, αναζήτηση των µελών της οικογένειας του ασυ-
νόδευτου ανήλικου και του χωρισµένου ανηλίκου, τοπο-
θέτηση ασυνόδευτων ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένει-
ες, παραποµπή και συνοδεία αυτών σε κέντρα φιλοξε-
νίας κ.λπ.).

Ειδικότερα, ορίζεται ότι, η Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για την υποδοχή και ταυ-
τοποίηση των ασυνόδευτων ανηλίκων στα Κέντρα Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης και µεριµνά, µέσω του αρµόδι-
ου Εισαγγελέα, για την άµεση ανάθεση της φροντίδας
του χωρισµένου ανηλίκου σε ενήλικο συγγενή του, ο ο-
ποίος ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου του ανηλίκου για
τις πράξεις που του αναθέτει ρητά ο αρµόδιος Εισαγγε-
λέας.

Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι εποπτεύο-
ντες φορείς, οι ελάχιστες προδιαγραφές, οι όροι και η
διαδικασία επιλογής, παραποµπής, διαµονής και ολοκλή-
ρωσης της παρεχόµενης φιλοξενίας.

δ. Καθορίζεται ο τρόπος πιστοποίησης των θυµάτων
βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων σοβαρών πράξεων
βίας και λαµβάνεται µέριµνα για την παροχή κατάλληλης
ιατρικής και ψυχολογικής θεραπείας ή περίθαλψης.

ε. Ορίζεται ότι, το προσωπικό των φορέων που ασχο-
λείται µε τις προαναφερόµενες υποθέσεις (ασυνόδευ-
των ανήλικων, χωρισµένων ανήλικων και θυµάτων πρά-
ξεων βίας) λαµβάνει συνεχώς κατάλληλη κατάρτιση
σχετικά µε τις ανάγκες των εν λόγω προσώπων. 

(άρθρα 20 – 23)
7. Παρέχεται, στους αιτούντες, το δικαίωµα προσφυ-

γής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά της από-
φασης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συν-
θηκών υποδοχής και ορίζεται ρητά ότι, οι αιτούντες/προ-
σφεύγοντες λαµβάνουν δωρεάν νοµική συνδροµή και
εκπροσώπηση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
(ν.3226/2004). (άρθρο 24)

8. Παράλληλα, καταργείται το π.δ. 220/2007, σύµφωνα
µε το οποίο προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία προς
τις διατάξεις της προϊσχύουσας σχετικής Οδηγίας
(2003/9/Ε.Κ.), η οποία καταργήθηκε µε την νέα Οδηγία
2013/33/ΕΕ (άρθρο 32).             (άρθρο 30 παρ. 6) 

ΜΕΡΟΣ Β΄

Συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4251/2014 (Κώδι-
κας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης), µε σκοπό
την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας
2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά µε τις προϋ-
ποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών
στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης. Μεταξύ άλλων,
προβλέπονται τα εξής: 

α. Δίδονται οι απαραίτητοι ορισµοί για την εφαρµογή
της Οδηγίας (ενδοεταιρική µετάθεση, ενδοεταιρικώς µε-
τατιθέµενος, οντότητα υποδοχής, διευθυντικό στέλεχος
κ.λπ.). 

β. Ορίζεται ότι, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εφαρµό-
ζονται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους
επιτραπεί η είσοδος και διαµονή στην Ελληνική Επικρά-
τεια στο πλαίσιο ενδοεταιρικής µετάθεσης και έχουν λά-
βει θεώρηση εισόδου µε σκοπό την ενδοεταιρική µετάθε-
ση ή έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοε-
ταιρικής µετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, ειδικευµέ-
νοι εργαζόµενοι ή ασκούµενοι εργαζόµενοι. 

Περαιτέρω, καθορίζονται οι κατηγορίες πολιτών τρί-
των χωρών για τους οποίους δεν έχουν εφαρµογή οι α-
νωτέρω ρυθµίσεις, ενώ προσδιορίζονται και οι λόγοι για
τους οποίους δεν γίνονται δεκτοί πολίτες τρίτων χωρών
(απειλή για την δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια και
τη δηµόσια υγεία). 

γ. Καθορίζεται η διαδικασία για την υποβολή της σχε-
τικής αίτησης (απαιτούµενα δικαιολογητικά κ.λπ.) και για
την χορήγηση ή ανανέωση της άδειας ενδοεταιρικής µε-
τάθεσης και ρυθµίζονται όλα τα συναφή θέµατα (διάρ-
κεια ισχύος αδειών, ανανέωσης κ.λπ.). 

δ. Ο ανώτατος αριθµός θέσεων για ειδικευµένους ερ-
γαζόµενους και ασκούµενους εργαζόµενους, µπορεί να
καθορίζεται µε κοινή υπουργική απόφαση. 

ε. Τίθενται οι προϋποθέσεις της κινητικότητας ενδοε-
ταιρικά µετατιθέµενων πολιτών τρίτων χωρών εντός Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και καθορίζονται τα δικαιώµατα
και οι υποχρεώσεις των ενδοεταιρικώς µετατιθέµενων
πολιτών τρίτων χωρών. 

στ. Προβλέπονται οι κυρώσεις (πρόστιµο από 1500 έ-
ως 3000 ευρώ κ.λπ.), που επιβάλλονται, µε υπουργική α-
πόφαση, µετά τη διενέργεια από την αρµόδια Υπηρεσία
ελέγχων τήρησης των προϋποθέσεων εισδοχής, διαµο-
νής και κινητικότητας τόσο από τους ενδοεταιρικά µετα-
τιθέµενους όσο και από τις οντότητες υποδοχής. 

ζ. Το αρµόδιο Υπουργείο οφείλει να τηρεί στατιστικά
στοιχεία για τον αριθµό των εκδιδόµενων αδειών ενδοε-
ταιρικής µετάθεσης και να ενηµερώνει σχετικά την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.                                (άρθρα 25 – 27) 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για το άσυλο. Ειδικότερα: 
1. Τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του

ν. 4375/2016, που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία
της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών και
ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα σχετικά µε την παρεχόµε-
νη προστασία σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς (άσυλο,
λοιπές µορφές διεθνούς προστασίας). Μεταξύ άλλων,
προβλέπονται τα εξής: 

α. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, µε αποφάσεις
των αρµοδίων οργάνων, οµάδων εργασίας από υπαλλή-
λους της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αρχής Προσφυγών α-
ντίστοιχα, οι οποίες λειτουργούν εκτός του κανονικού
ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση, δυνητικά δε και εκτός έ-
δρας, µε σκοπό την αύξηση του αριθµού αποφάσεων επί
αιτηµάτων ασύλου και κάθε συναφή υποστηρικτική δρά-
ση. 

Οι αποφάσεις των συνιστώµενων οµάδων εργασίας
πρέπει να έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο (παραδοτέο
έργο, χρόνος παράδοσης κ.λπ.) και ειδική αιτιολογία. Οι
εν λόγω αποφάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο χρηµατο-
δοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων εθνικών, ενω-
σιακών και διεθνών προγραµµάτων, για δε την αποζηµίω-
ση των µελών των οµάδων εργασίας εφαρµόζονται οι
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

(παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του ν.4354/2015) 
β. Η Υπηρεσία Ασύλου, εφόσον υφίσταται επείγουσα

ανάγκη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας, µπορεί να επικουρείται από ελληνόγλωσσο
προσωπικό, που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο. 

γ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία επιλογής και διορι-
σµού του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών.
Επίσης, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα αναφορικά µε τη
συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
(αντικατάσταση δικαστικών λειτουργών) καθώς και µε τη
διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, έκ-
δοσης σχετικών αποφάσεων, εξέτασης ενδικοφανών
προσφυγών κατά αυτών κ.λπ.). 
Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής α-

ντικατάστασης για τρεις (3) µήνες του Προέδρου ή µέ-
λους των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, σε περί-
πτωση κωλύµατος συµµετοχής σε τρεις (3) τουλάχιστον
συνεχόµενες συνεδριάσεις, µε δυνατότητα ανανέωσης
της αντικατάστασης, εφόσον το κώλυµα εξακολουθεί. 

δ. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις για την ε-
ξέταση εκκρεµών προσφυγών και προβλέπεται ότι αυτές
εξετάζονται από τις Επιτροπές Προσφυγών που διέπο-
νται από τις διατάξεις του ν. 3907/2011 (προϊσχύον κα-
θεστώς). Μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής: 

- Η σύσταση και η λειτουργία των ανωτέρω Επιτρο-
πών και κάθε άλλο συναφές θέµα καθορίζονται µε υ-
πουργική απόφαση, 

- Οι εν λόγω Επιτροπές υπάγονται στην αρµοδιότητα
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υ-
πουργού Εσωτερικών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. 

- Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει τις Επιτρο-
πές Προσφυγών µε προσωπικό γραµµατειακής υποστή-
ριξης που διατίθεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Α-
στυνοµίας και µε παραχώρηση χώρων για τη λειτουργία
των Επιτροπών. 

- Για τον συντονισµό των Επιτροπών και του προσωπι-
κού που δραστηριοποιείται σε αυτές, διορίζεται Συντονι-
στής, µε υπουργική απόφαση.                        (άρθρο 28) 

2. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 3068/2002 (καθεστώς αλλοδαπών) και ρυθµίζονται ει-
δικότερα θέµατα εκδίκασης, από τα τριµελή διοικητικά ε-
φετεία, ακυρωτικών διαφορών που αφορούν υποθέσεις
ασύλου. Προς τούτο, προβλέπεται η σύσταση ειδικών
τµηµάτων στα ανωτέρω δικαστήρια, µε τροποποίηση των
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 1756/1988.    (άρθρο 29) 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και συγκεκριµένα:

1. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις του ν. 4375/2016 σχετικά µε θέµατα της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και συγκεκριµένα,
προβλέπονται µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Ρυθµίζονται θέµατα αναπλήρωσης του Διευθυντή
της Υπηρεσίας Ασύλου, σε περίπτωση που απουσιάζει ή
κωλύεται.

β. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση αδυναµίας του Διοι-
κητή Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την άσκη-
ση των καθηκόντων του, ορίζεται µε απόφαση του Διευ-
θυντή της Υπηρεσίας, αναπληρωτής Διοικητής από το υ-
πηρετούν προσωπικό.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης έως δύο (2)
φορές, του διορισµού ή των συµβάσεων πρόσληψης των
προϊσταµένων των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Υπο-
δοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία, καθώς και των α-
νοιχτών Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας.

δ. Απλοποιείται η παρεχόµενη εξουσιοδότηση (έκδο-
ση υπουργικής απόφασης ή κοινή υπουργική απόφαση,
κατά περίπτωση, αντί µε προεδρικό διάταγµα που προ-
βλέπεται), για τον καθορισµό των ειδικότερων καθηκό-
ντων και υποχρεώσεων του προσωπικού των Περιφερει-
ακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης, του εργασιακού καθεστώτος, των όρων και του ω-
ραρίου απασχόλησης, της ρύθµισης υπερωριακής απα-
σχόλησης και λοιπών ειδικότερων ζητηµάτων.

(άρθρο 30 παρ.1-5)
2. Προσαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Μετανά-

στευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014) στις ι-
σχύουσες ρυθµίσεις περί Συµφώνου Συµβίωσης.
(ν. 4356/2015). Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπονται
και τα ακόλουθα:

α. Επανακαθορίζεται η έννοια του όρου «Μέλος οικο-
γενείας Έλληνα πολίτη», µε την προσθήκη του συντρό-
φου µε τον οποίο συνήψε σύµφωνο συµβίωσης, καθώς
και οποιουδήποτε άλλου µέλους που συντηρείται από
αυτόν, στις οριζόµενες περιπτώσεις.

β. Αντίστοιχα, επαναδιατυπώνονται οι µνηµονευόµε-
νες διατάξεις, µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα χορήγη-
σης και ανανέωσης άδειας διαµονής πολιτών τρίτης χώ-
ρας στην Ελλάδα, για επενδυτική δραστηριότητα και ως
ιδιοκτήτες ακινήτων, στις περιπτώσεις οικογενειακής ε-
πανένωσης, χορήγησης Δελτίου Διαµονής ή διατήρησης
του δικαιώµατος διαµονής σε πολίτες τρίτων χωρών µε-
λών οικογένειας Έλληνα πολίτη, κ.λπ..

γ. Καθορίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε τη χορή-
γηση και ανανέωση άδειας διαµονής στους προαναφε-
ρόµενους πολίτες για εξαιρετικούς λόγους και για λό-
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γους ανθρωπιστικής φύσεως ή άλλους λόγους και συ-
γκεκριµένα, µεταξύ άλλων: i) Παρέχεται η δυνατότητα
στο Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης να χο-
ρηγεί άπαξ, κατ’ εξαίρεση, άδεια διαµονής διάρκειας
τριών ετών (αντί δύο που προβλέπεται), σε πολίτες τρί-
των χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα για επτά τουλά-
χιστον συνεχή χρόνια, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.

ii) Καταργείται η χορήγηση άδειας διαµονής για αν-
θρωπιστικούς λόγους σε γονείς ανηλίκων ηµεδαπών χω-
ρίς την καταβολή παραβόλου.

iii) Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υπο-
βολή των σχετικών αιτήσεων αδειών διαµονής.

δ. Ορίζεται η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως το ελ-
ληνικό σηµείο επαφής µεταξύ των κρατών-µελών για
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τις υποβληθεί-
σες αιτήσεις και τις χορηγηθείσες άδειες διαµονής.

ε. Συνιστώνται και συγκροτούνται εκ νέου τρεις (3) Ε-
πιτροπές Μετανάστευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, οι οποίες γνωµοδοτούν για κάθε θέµα
που παραπέµπεται σ’ αυτές και αφορά στη χορήγηση ή
ανανέωση των αδειών διαµονής που εµπίπτουν στην αρ-
µοδιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
(Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η σύσταση πέντε (5) Ε-
πιτροπών στο Υπουργείο Εσωτερικών).
Επανακαθορίζεται το έργο των Επιτροπών Μετανά-

στευσης σε κάθε νοµό των Αποκεντρωµένων Διοικήσε-
ων.

στ. Εισάγονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις, για την
εξέταση εκκρεµών αιτήσεων χορήγησης αδειών διαµο-
νής πολιτών τρίτων χωρών συντρόφου πολίτη της Ε.Ε. ή
Έλληνα ή για ανθρωπιστικούς λόγους, στο πλαίσιο των
προαναφερόµενων ρυθµίσεων. 

ζ. Ορίζεται η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως ο εθνι-
κός συντονιστής της συµµετοχής της Ελλάδας στον Διε-
θνή Οργανισµό Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη
Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό µε κοι-

νή υπουργική απόφαση, των λεπτοµερειών ανάληψης
και άσκησης της σχετικής αρµοδιότητας από την ανωτέ-
ρω Διεύθυνση, καθώς επίσης και του τρόπου αντιµετώπι-
σης των σχετικών δαπανών συµµετοχής της χώρας µας
στον ως άνω Διεθνή Οργανισµό. (Σήµερα, συντονιστής
των σχετικών δραστηριοτήτων είναι το Υπουργείο Εξω-
τερικών).
Με όµοια απόφαση, είναι δυνατή η παύση της συµµε-

τοχής της Ελλάδας στις εργασίες του εν λόγω Διεθνούς
Οργανισµού.   (άρθρο 31)

3. Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του
π.δ. 106/2007, σχετικά µε την χορήγηση άδειας διαµο-
νής στην Ελλάδα των µελών της οικογενείας πολιτών
Ε.Ε., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.          (άρθρο 32)

4. Προβλέπεται ότι, οι περιορισµοί των διατάξεων του
Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 86 παρ.14 του
ν. 3528/2007), σχετικά µε το δικαίωµα υπαλλήλου, που ε-
πιλέγεται και τοποθετείται προϊστάµενος σύµφωνα µε
τις εν λόγω διατάξεις, να υποβάλλει αίτηση υποψηφιό-
τητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κα-
τώτερου επιπέδου, εφόσον δεν έχει διανύσει τα δύο τρί-
τα (2/3) της προβλεπόµενης θητείας του, δεν έχουν ισχύ
στις περιπτώσεις που υπάλληλος επιθυµεί να µεταταχθεί
σε υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής.   (άρθρο 33)

5. Παρατίθενται οργανωτικής φύσεως διατάξεις του
ν. 4375/2016, που καταργούνται ή τροποποιούνται λόγω
της έκδοσης του Οργανισµού του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής (π.δ. 122/2017), στο οποίο έχουν
µεταφερθεί υφιστάµενες Υπηρεσίες οι οποίες ανήκαν
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, µε τις αρµοδιότητες και το προσωπικό αυτών που
έχουν σχέση µε την παροχή διεθνούς προστασίας (Αρχή
Προσφυγών, Υπηρεσία Ασύλου κ.λπ.).            (άρθρο 34)

6. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται ορισµένες διατά-
ξεις του Οργανισµού του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής (π.δ. 122/2017) όσον αφορά συγκεκριµένες
αρµοδιότητες των επιµέρους οργανικών µονάδων και υ-
πηρεσιών αυτού (της Διεύθυνσης Προστασίας αιτούντων
Άσυλο, της Υπηρεσίας Ασύλου κ.λπ.), καθώς και θέµατα
επιλογής προϊσταµένων Τµηµάτων της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας. (άρθρο 35)

7. Προβλέπεται η αποζηµίωση φυσικών και νοµικών
προσώπων, για ζηµίες που υπέστησαν οι περιουσίες
τους από πράξεις προσφύγων ή µεταναστών στις µνηµο-
νευόµενες περιοχές των Δήµων Χίου και Λέσβου, όπως
έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά πρακτικά των οικείων Ε-
πιτροπών. 
Οι αποζηµιώσεις αυτές καταβάλλονται στους δικαιού-

χους από πιστώσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί τους οικείους Δήµους µε
τα αντίστοιχα ποσά προς το σκοπό αυτό.
Οι εν λόγω πιστώσεις προέρχονται από τα εισπραττό-

µενα έσοδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 132
του ν. 4251/2014 (παράβολα της αίτησης για χορήγηση
και ανανέωση αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών
και τυχόν επιβαλλόµενα πρόστιµα).
Από τις ανωτέρω αποζηµιώσεις εξαιρούνται οι ασφαλι-

στικά καλυπτόµενες αποζηµιώσεις οικιών, επαγγελµατι-
κών χώρων, οχηµάτων, µηχανηµάτων κάθε είδους, οι α-
ποζηµιώσεις από κλοπές σε οικίες και επαγγελµατικούς
χώρους και οι αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη. 

(άρθρο 36)

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη (µε συγχρηµατοδότηση µέσω
Π.Δ.Ε.), από την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη των ο-
µάδων εργασίας που συνιστώνται από υπαλλήλους της
Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αρχής Προσφυγών για την α-
ποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση αιτηµάτων ασύλου.
(άρθρο 28 παρ. 1) Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται
από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός οµάδων εργασίας,
µελών κ.λπ.).
Η εν λόγω δαπάνη, για το τρέχον έτος εκτιµάται από

το επισπεύδον Υπουργείο, όσον αφορά στην Υπηρεσία
Ασύλου, στο ποσό των 470 χιλιάδων ευρώ περίπου και ό-
σον αφορά στην Αρχή Προσφυγών στο ποσό των 50 χιλ-
λιάδων ευρώ περίπου.

2. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας
των συνιστώµενων Επιτροπών Προσφυγών, που διέπο-
νται από το προϊσχύον καθεστώς (ν. 3907/2011) και θα ε-
ξετάσουν εκκρεµείς υποθέσεις επί αιτηµάτων διεθνούς
προστασίας. (άρθρο 28 παρ. 22) Η εν λόγω δαπάνη, σύµ-
φωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, εκτιµάται στο ποσό
των 650 χιλιάδων ευρώ περίπου, για ένα εξάµηνο. 

87



3. Εφάπαξ δαπάνη, από την αντιµετώπιση των ζηµιών
που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νοµικών προσώ-
πων στις οριζόµενες περιοχές των Δήµων Χίου και Λέ-
σβου, από πράξεις προσφύγων ή µεταναστών. (άρθρο
36) Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υ-
πουργείο, εκτιµάται στο ποσό των 166 χιλιάδων ευρώ,
περίπου.

4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή των
προβλεπόµενων αποζηµιώσεων και αµοιβών στα µέλη
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, στο πλαίσιο
της αντικατάστασης αυτών κατ’ εφαρµογή των ρυθµίσε-
ων του άρθρου 28 παράγραφος 19. Η εν λόγω δαπάνη,
σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, εκτιµάται στο
ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ περίπου. 

5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την τυχόν άσκη-
ση προσφυγής των θιγόµενων αιτούντων κατά της από-
φασης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συν-
θηκών υποδοχής, µε τους ευεργετικούς όρους και προϋ-
ποθέσεις του ν. 3226/2004 (απαλλαγή από την υποχρέω-
ση καταβολής µέρους ή του συνόλου των εξόδων της
διαδικασίας). (άρθρο 24 παρ. 2) Το ύψος της εν λόγω α-
πώλειας εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός
προσφευγόντων, κ.λπ.).

6. Αύξηση εσόδων από την είσπραξη: α) των προβλε-
πόµενων παραβόλων για τη χορήγηση/ανανέωση αδειών
διαµονής στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας
2014/66/ΕΕ για την ενδοεταιρική µετάθεση πολιτών τρί-
των χωρών, όπως αυτή ενσωµατώνεται στο εθνικό δί-
καιο και εντάσσεται στις διατάξεις του ν. 4251/2014. (άρ-
θρα 25 – 27) Το ύψος των εν λόγω εσόδων εξαρτάται α-
πό πραγµατικά περιστατικά (αριθµός αδειών διαµονής,
διάρκεια ισχύος αυτών κ.λπ.), 

β) του σχετικού παραβόλου από γονείς ανηλίκων ηµε-
δαπών λόγω της κατάργησης της δωρεάν χορήγησης σ’
αυτούς άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
(άρθρο 31 παρ. 4 και 5) Το ύψος των εσόδων εκ της αι-
τίας αυτής, το οποίο εξαρτάται από πραγµατικά γεγονό-
τα (αριθµό αιτούντων κ.λπ.), ανέρχεται, σύµφωνα µε
στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου, στο ποσό των
150 χιλιάδων ευρώ, ετησίως. 

7. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη των
προβλεπόµενων προστίµων που τυχόν επιβάλλονται σε
πολίτες τρίτων χωρών και στις οντότητες υποδοχής
σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του
ν. 4251/2014. (άρθρα 25 – 27) Το ύψος των εν λόγω εσό-
δων εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (συχνότητα
παραβάσεων, ύψος προστίµων κ.λπ.). 

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Νοσηλευτι-
κά Ιδρύµατα, ΟΑΕΔ, κ.λπ.)

Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη, από τη χορήγηση πα-
ροχών στους αιτούντες προστασίας, στο πλαίσιο εφαρ-
µογής της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ, πέραν εκείνων που χο-
ρηγούνται ήδη µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο
(διερµηνεία, νοµική συνδροµή, ψυχολογική υποστήριξη,
νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψη, εκ-
παίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση κ.λπ.). 

(άρθρα 5 – 18, 20 – 24) 

Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης εξαρτάται από πραγ-
µατικά γεγονότα (αριθµός και είδος παροχών, δικαιού-
χων, κ.λπ.).

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή της ελληνικής νοµο-
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013, σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υ-
ποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπω-
ση, L180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίη-
ση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρµογή της ελ-
ληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης
Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισόδου και δια-
µονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρι-
κής µετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και
άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποζηµίωσης στα
µέλη των οµάδων εργασίας που συνιστώνται από υπαλ-
λήλους της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αρχής Προσφυγών
για την αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση αιτηµάτων α-
σύλου. (άρθρο 28 παρ. 1) Η εν λόγω δαπάνη, η οποία ε-
ξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός οµάδων
εργασίας, µελών κ.λπ.), εκτιµάται, όσον αφορά στην Υ-
πηρεσία Ασύλου, στο ποσό των 470 χιλιάδων ευρώ περί-
που και όσον αφορά στην Αρχή Προσφυγών στο ποσό
των 50 χιλιάδων ευρώ περίπου, για το τρέχον έτος.

2. Δαπάνη από την κάλυψη του κόστους λειτουργίας
των συνιστώµενων Επιτροπών Προσφυγών, που διέπο-
νται από το προϊσχύον καθεστώς (ν. 3907/2011) και θα ε-
ξετάσουν εκκρεµείς υποθέσεις επί αιτηµάτων διεθνούς
προστασίας. (άρθρο 28 παρ. 22) Η εν λόγω δαπάνη εκτι-
µάται στο ποσό των 650 χιλιάδων ευρώ περίπου, για ένα
εξάµηνο. 

3. Εφάπαξ δαπάνη από την αντιµετώπιση των ζηµιών
που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νοµικών προσώ-
πων στις οριζόµενες περιοχές των Δήµων Χίου και Λέ-
σβου, από πράξεις προσφύγων ή µεταναστών. (άρθρο
36) Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υ-
πουργείο, εκτιµάται στο ποσό των 166 χιλιάδων ευρώ,
περίπου.

4. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την καταβολή των
προβλεπόµενων αποζηµιώσεων και αµοιβών στα µέλη
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, στο πλαίσιο
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της αντικατάστασης αυτών κατ’ εφαρµογή των ρυθµίσε-
ων του άρθρου 28 παράγραφος 19. Η εν λόγω δαπάνη ε-
κτιµάται στο ποσό των 250 χιλιάδων ευρώ περίπου. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-
στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. Ειδικά, οι υπό
στοιχεία 1 και 2 δαπάνες θα καλύπτονται και µε συγχρη-
µατοδότηση από ενωσιακούς πόρους. 

5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την τυχόν άσκη-
ση προσφυγής των θιγόµενων αιτούντων κατά της από-
φασης που περιορίζει ή διακόπτει την παροχή των συν-
θηκών υποδοχής, µε τους ευεργετικούς όρους και προϋ-
ποθέσεις του ν. 3226/2004 (απαλλαγή από την υποχρέω-
ση καταβολής µέρους ή του συνόλου των εξόδων της
διαδικασίας).                                  (άρθρο 24 παρ. 2) 
Η εν λόγω απώλεια η οποία εξαρτάται από πραγµατικά

γεγονότα (αριθµός προσφευγόντων, κ.λπ.), θα αναπλη-
ρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋ-
πολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Νοσηλευτι-
κά Ιδρύµατα, ΟΑΕΔ, κ.λπ.)

Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη, από τη χορήγηση πα-
ροχών στους αιτούντες προστασίας, στο πλαίσιο εφαρ-
µογής της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ, πέραν εκείνων που χο-
ρηγούνται ήδη µε το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο
(διερµηνεία, νοµική συνδροµή, ψυχολογική υποστήριξη,
νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψη, εκ-
παίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση κ.λπ.).

(άρθρα 5-18, 20-24) 
Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία εξαρτάται από πραγµατι-

κά γεγονότα (αριθµός και είδος παροχών, δικαιούχων,
κ.λπ.), θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατι-
κού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των λοι-
πών φορέων, κατά περίπτωση, µε δυνατότητα συγχρη-
µατοδότησης και από ενωσιακούς πόρους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Δ. Βίτσας
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