
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότη-
τας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η ισχύουσα νοµοθεσία (ν. 4375/2016, A΄ 51 και π.δ.
122/2017, A΄ 149) συνέβαλε σηµαντικά στη διαχείριση
της οξυµένης προσφυγικής κρίσης και απεδείχθη ιδιαίτε-
ρα χρήσιµη υπό τις τότε συνθήκες. Κατά την πορεία ό-
µως της εφαρµογής της, καταδείχθηκαν τα όριά της που
δεν ήταν εύκολο να προβλεφθούν εξ αρχής. Επιπλέον, η
εφαρµογή του νέου Δηµόσιου Λογιστικού (ν. 4270/2014,
Α΄143) και προπάντων, το νέο πλαίσιο για τις δηµόσιες
συµβάσεις που ψηφίστηκε µεταγενέστερα (ν. 4412/2016,
Α΄147), έχουν συνδυαστικά αναδείξει µια σειρά κρίσι-
µων προϋποθέσεων για τις διαδικασίες προµηθειών δια-
φόρων υπηρεσιών, καθώς και για την εκκαθάριση και α-
ποπληρωµή τους.
Η πρόσφατη όξυνση της προσφυγικής κρίσης που είχε

ως αποτέλεσµα την αύξηση των µεταναστευτικών-προ-
σφυγικών ροών, σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα όρια
των δυνατοτήτων των περιφερειακών υπηρεσιών της Υ-
πηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης - ΚΥΤ), οδήγησαν την κεντρική υ-
πηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
στην ανάληψη πρωτοβουλιών προς το σκοπό βελτίωσης
των συνθηκών στα νησιά όπου λειτουργούν ΚΥΤ, δηλα-
δή στη Λέσβο, Χίο, Σάµο, Λέρο και Κω. Οι πρωτοβουλίες
αυτές συνετέλεσαν στην σχετική αποφόρτιση των ΚΥΤ,
µέσω της µετακίνησης προσφύγων-µεταναστών σε µι-
σθωµένα καταλύµατα στην ενδοχώρα, κατέδειξαν όµως,
σε συνδυασµό µε τις ρυθµίσεις τόσο του Δηµόσιου Λογι-
στικού όσο και της νοµοθεσίας για τις Δηµόσιες Συµβά-
σεις, τα κενά που υπάρχουν. Με το παρόν σχέδιο νόµου
επιδιώκεται η βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου, προ-
κειµένου η διαδικασία στο σύνολό της (ήτοι ανάληψη
πρωτοβουλίας, πρόσκληση, κατάρτιση σύµβασης µίσθω-
σης, παρακολούθηση εκτέλεσης σύµβασης, εκκαθάριση
και αποπληρωµή) να καταστεί λειτουργική.
Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 1 ρυθµίζονται τα θέµατα

που αφορούν στη δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων συ-
νεργασιών ανάµεσα σε δηµόσιες υπηρεσίες για την έκ-
δοση βεβαίωσης καταλληλότητας, καθώς και µίσθωσης
ακινήτων και από νεοσύστατη Διεύθυνση Προστασίας
Αιτούντων Άσυλο.
Στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 2 αποτυπώνο-

νται οι προσθήκες στο θεσµικό πλαίσιο εντός του οργα-
νισµού του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
(π.δ. 122/2017), µε τις κατάλληλες αναθέσεις αρµοδιο-
τήτων. 
Με τις παραγράφους 4 και 6 προτείνεται η προσθήκη

και τροποποίηση διατάξεων στο π.δ. 122/2017, οι οποίες
σκοπούν στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
της Υπηρεσίας Ασύλου. 

Συγκεκριµένα:
1. Προτείνεται η αντικατάσταση της διατύπωσης «τον

χειρισµό θεµάτων» µε την φράση «τη σύνταξη και εκκα-
θάριση των καταστάσεων», προκειµένου να διατυπωθεί
µε σαφήνεια η αρµοδιότητα του Οικονοµικού Τµήµατος
αναφορικά µε τα ζητήµατα των αποδοχών, πρόσθετων α-
µοιβών, αποζηµιώσεων, καθώς και των οιονδήποτε άλ-

λων απολαβών του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου
που καταβάλλεται από τον τακτικό προϋπολογισµό. Η α-
ντικατάσταση αυτή κρίνεται επιβεβληµένη προκειµένου
να µην ανακύπτει αµφιβολία αναφορικά µε την αρµοδιό-
τητα του Οικονοµικού Τµήµατος. 

2. Προτείνεται η παράταση της δυνατότητας του Οικο-
νοµικού Τµήµατος να ασκεί τις αρµοδιότητες του Τµήµα-
τος Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής αναφορικά µε τις προµήθειες της Υπηρε-
σίας Ασύλου για ένα ακόµη έτος, ήτοι µέχρι 31.12.2019.
Η παράταση κρίνεται επιβεβληµένη, ιδίως λόγω της µη
επαρκούς στελέχωσης του Τµήµατος Προµηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικη-
τικής Οργάνωσης του Υπουργείου.
Με την παράγραφο 5 συµπληρώνεται η υφιστάµενη

στον οργανισµό διάταξη εσωτερικής κινητικότητας, προ-
κειµένου να επιτρέπει την εξέλιξη των µετακινουµένων
στην κεντρική υπηρεσία υπαλλήλων των αυτοτελών υ-
πηρεσιών του Υπουργείου. Η λογική είναι να µην υστε-
ρούν οι τελευταίοι σε σχέση µε τους συναδέλφους τους
της κεντρικής υπηρεσίας µε τους οποίους µοιράζονται
την ίδια εργασία. Η διαδικασία κρίσεων είναι αυτήν την
εποχή σε εξέλιξη, οπότε δηµιουργείται µία επιπλέον πίε-
ση, προκειµένου να υπάρξουν επαρκείς υποψηφιότητες. 
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθενται νέες

περιπτώσεις θ΄ και ι΄ στην παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 4251/2014 (Α΄80). 
Ειδικότερα, µε την περίπτωση θ΄ θεσµοθετείται νέα

κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου η οποία θα χορη-
γείται σε πολίτες Αυστραλίας ηλικίας 18-31 ετών που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα για την Κινητικότητα των
Νέων σύµφωνα µε το Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Ελ-
λάδος και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), όπως αυ-
τό κυρώθηκε µε το ν. 4353/2015 (Α΄173), µε κύρια πρό-
θεση την επίσκεψη στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονι-
κή περίοδο έως δώδεκα (12) ηµερολογιακούς µήνες. Η
εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται, υπό προϋποθέσεις
που προβλέπονται στο εν λόγω Μνηµόνιο και περιλαµ-
βάνονται στην παρούσα διάταξη, ενώ επίσης καθορίζο-
νται τα δικαιώµατα εργασίας και σπουδών ή εκπαίδευ-
σης σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο υπόψιν
Μνηµόνιο Κατανόησης.
Με την περίπτωση ι΄ θεσµοθετείται νέα κατηγορία χο-

ρήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων
χωρών που αποτελούν πτητικό, τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη ανα-
γκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κα-
τόπιν εισήγησης αρµόδιου δηµόσιου φορέα..
Με την παράγραφο 2 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις 1

και 2 της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 στην
κατεύθυνση αναδιατύπωσης της διάταξης και προσθή-
κης βελτιωτικών νοµοθετικών ρυθµίσεων οι οποίες κρί-
νονται σκόπιµες µε βάση την αξιολόγηση των αποτελε-
σµάτων της µέχρι σήµερα εφαρµογής της. Ειδικότερα
στην περίπτωση 1: 

• από την υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 1 της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 20 απαλείφεται ο όρος «κατο-
χή», προκειµένου να είναι δυνατή η υπαγωγή στην υπό-
ψη διάταξη πολιτών τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνη-
τη περιουσία η οποία είναι εκµισθωµένη κατά τη σύναψη
του σχετικού συµβολαίου αγοράς. Επίσης, προστίθεται η
έννοια του συντρόφου, στο πλαίσιο προσαρµογής της



µεταναστευτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις του
ν. 4356/2015 (Α΄181). Τέλος, αναδιατυπώνεται η υποπε-
ρίπτωση β΄ και πλέον δεν αναφέρεται το ποσό των
250.000 ευρώ, αλλά γίνεται παραποµπή στην παράγρα-
φο 2 στην οποία ορίζεται η ελάχιστη αξία κτήσης της α-
κίνητης περιουσίας.

• η υποπερίπτωση γ΄ συµπληρώνεται ώστε να αποκλει-
στούν οι περιπτώσεις νοµικών προσώπων που εδρεύουν
σε τρίτες χώρες και δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της ε-
ταιρικής σύνθεσης αυτών.

• τέλος, µε τη νέα υποπερίπτωση ε΄, προβλέπεται η
δυνατότητα χορήγησης µόνιµης άδειας διαµονής επεν-
δυτή σε πολίτη τρίτης χώρας που απέκτησε κατά πλήρη
κυριότητα και νοµή, ακίνητη περιουσία, αντικειµενικής α-
ξίας 250.000 ευρώ, ως κληρονόµος εκ διαθήκης ή εξ α-
διαθέτου ή συνεπεία γονικής παροχής και είναι ενήλι-
κος.
Σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης είναι να ενισχυ-

θεί περαιτέρω ο έλεγχος της προέλευσης των χρηµατι-
κών ποσών µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων, των λοι-
πών παρόχων υπηρεσιών πληρωµών που λειτουργούν
στην Ελλάδα και της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαί-
σιο των υποχρεώσεων και αρµοδιοτήτων τους για την
πρόληψη και καταστολή του «ξεπλύµατος βρώµικου
χρήµατος», µέσω της διασφάλισης καταβολής του τιµή-
µατος σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου της πί-
στωσης και της εν γένει παρακολούθησης της κίνησης
της πληρωµής από τον πληρωτή στον δικαιούχο. 
Ειδικότερα, µε την «υπηρεσία εµβασµάτων», σύµφωνα

µε τον ορισµό στο στοιχείο 22 του ως άνω άρθρου 4 του
ν. 4537/2018 (Α΄84), λαµβάνεται χρηµατικό ποσό από
πληρωτή χωρίς να δηµιουργείται λογαριασµός πληρω-
µών στο όνοµα του πληρωτή ή του δικαιούχου και µετα-
φέρεται αντίστοιχο ποσό για λογαριασµό του δικαιού-
χου το οποίο και τίθεται στην διάθεσή του. Αντιθέτως, η
«µεταφορά πίστωσης» ορίζεται, στο στοιχείο 24 του ως
άνω άρθρου 4, ως η πίστωση λογαριασµού πληρωµών
του δικαιούχου µε πράξεις πληρωµών από λογαριασµό
πληρωµών του πληρωτή. Η µεταφορά πίστωσης προϋπο-
θέτει, δηλαδή χρέωση και αντίστοιχη πίστωση λογαρια-
σµών πληρωµών που τηρούνται σε παρόχους της υπηρε-
σίας αυτής. Επίσης, η χρήση της δίγραµµης τραπεζικής
επιταγής περιορίζει τα πρόσωπα τα οποία µπορεί να εί-
ναι πληρωτές/δικαιούχοι, επιφέροντας τις έννοµες συ-
νέπειες που αναφέρονται στα άρθρα 37 επ. του
ν. 5960/1933 (Α΄ 401) περί επιταγής, και, συνεπώς, η
χρήση δίγραµµης επιταγής έχει σκοπό την ασφάλεια
των συναλλαγών.
Συνολικά, η διαδικασία καταβολής του τιµήµατος µέσω

της µεταφοράς πίστωσης και/ή δίγραµµης τραπεζικής ε-
πιταγής ενέχει χαµηλότερο κίνδυνο αθέτησης της πλη-
ρωµής από τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι τον πληρωτή και
τον δικαιούχο πληρωµής και κίνδυνο χρήσης ακάλυπτης
επιταγής/απώλειας αυτής.
Με την παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση 7Α στην

παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, µε την οποία
θεσµοθετείται υποχρέωση όταν συνάπτεται συµβόλαιο
πώλησης ακινήτου οποιασδήποτε αξίας και ο πωλητής
είναι πολίτης τρίτης χώρας, να υποχρεούται να προσκο-
µίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρµόδιας Υπηρεσίας Αλ-
λοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης σχετικά µε το αν το συγκεκριµένο ακίνητο έχει
χρησιµοποιηθεί για την έκδοση µόνιµης άδειας διαµονής
επενδυτή.

Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρ-
θρου 30 του ν. 4251/2014 και συγκεκριµένα αναδιαµορ-
φώνεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσε-
ων στις αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και
σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί ο-
ποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων στις
περιπτώσεις που µεταφέρουν στην Ελλάδα πολίτες τρί-
των χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραί-
τητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και
θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται η λήψη της πριν από
την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός
αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του
Κανονισµού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε συν-
δυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονι-
σµού 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέ-
χουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα µε εµφα-
νείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Ειδικό-
τερα:
Ορίζεται ότι στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε

κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που µεταφέρει
πρόσωπα µε πλωτό µέσο, το πρόστιµο επιβάλλεται µε α-
πόφαση του λιµενάρχη, αντί του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, όπως ισχύει. Κατ’ αντιστοι-
χία η επιβολή προστίµων στις αεροπορικές εταιρείες, ό-
πως ισχύει, παραµένει στην αρµοδιότητα του Προϊστα-
µένου της κατά τόπο αρµόδιας Αεροπορικής Αρχής. 
Επειδή παρατηρήθηκε η επιβολή των προβλεπόµενων

κυρώσεων σε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν
νοµική σχέση µε τους εµπλεκόµενους µεταφορείς, προ-
έκυψε η ανάγκη να διευκρινιστεί ότι τα παραπάνω πρό-
στιµα επιβάλλονται αποκλειστικά στο νοµικό πρόσωπο
των αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιριών ή των µεταφο-
ρέων και τα ευθυνόµενα πρόσωπα κατά την παρ. 1 του
άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 
Τέλος, ο ορισµός των Υπουργών για την εξέταση των

ενδικοφανών προσφυγών δικαιολογείται από την ιδιαί-
τερη φύση των παραβάσεων που άπτονται θεµάτων του-
ρισµού, µετανάστευσης, νησιωτικότητας κ.λπ.. Τέλος,
προκειµένου να επιλυθούν ζητήµατα που έχουν ανακύ-
ψει από την εφαρµογή των τροποποιούµενων διατάξε-
ων, δίνεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής µεταβατι-
κά και για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, για όλες τις απο-
φάσεις επιβολής προστίµων που έχουν εκδοθεί µετά την
1.6.2018, ώστε να εξεταστεί η νοµιµότητα της επιβολής
τους.
Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται η εξουσιοδοτική

ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 και
παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού του τύπου και του
περιεχοµένου των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµο-
νής. Οι Ειδικές Βεβαιώσεις Νόµιµης Διαµονής αποτε-
λούν προσωρινό τίτλο διαµονής ετήσιας διάρκειας, που
χορηγείται στους πολίτες τρίτων χωρών για τους οποί-
ους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή δια-
ταγή αναστολής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί α-
πορριπτικής ή ανακλητικής διοικητικής πράξεως κατά
της οποίας έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης. Η ίδια βε-
βαίωση χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που: α)
αποφυλακίζονται µε περιοριστικούς όρους, µεταξύ των
οποίων περιλαµβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα, β) τους επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της προ-
δικασίας περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαι-
τεί τη διαµονή τους µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γ)
που βρίσκονται παράνοµα στη χώρα και καταγγέλλουν
αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληµατική
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οργάνωση του άρθρου 187 Π.Κ. εφόσον µε διάταξη του
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών και έγκριση του Εισαγγε-
λέα Εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση µέχρι να εκδοθεί
αµετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθη-
καν και δ) των ανήλικων κατά την έννοια του άρθρου 121
Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναµορφωτικά µέ-
τρα των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 122 ή
στα θεραπευτικά µέτρα του άρθρου 123 του ίδιου Κώδι-
κα. Η ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής χορηγείται και
στα προστατευόµενα µέλη των ανωτέρω υπαγοµένων
πολιτών τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαµονής
για λόγους οικογενειακής επανένωσης, καθώς και στα
ανήλικα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτή-
τως εάν γεννήθηκαν πριν ή µετά την έκδοση της απορρι-
πτικής ή ανακλητικής απόφασης του συντηρούντος. Οι
Ειδικές Βεβαιώσεις Νόµιµης Διαµονής, σήµερα δεν πλη-
ρούν καµία απολύτως προδιαγραφή ασφαλείας και εκτυ-
πώνονται σε απλό χαρτί Α4, γεγονός που ενέχει κίνδυνο
πλαστογράφησης. Προς τούτο, είναι αναγκαία η εκτύπω-
σή των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµονής σε έντυ-
πο µε υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. 
Με την παράγραφο 7 της διάταξης θεσπίζεται νέα ε-

ξουσιοδοτική διάταξη στο άρθρο 136 του ν. 4251/2014,
µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα χαρακτηρισµού ως
απόρρητης της προµήθειας και της εκτύπωσης των εντύ-
πων των προσωρινών τίτλων διαµονής, δηλαδή: (α) των
βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, οι οποίες εκτυπώνονται
σήµερα από το Ίδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων
και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος και (β)
των ειδικών βεβαιώσεων νόµιµης διαµονής. Οι εν λόγω
τίτλοι διαµονής πρέπει να πληρούν υψηλές και αξιόπι-
στες προδιαγραφές ασφαλείας, για την αποτροπή της
παραποίησης ή πλαστογράφησής τους, γεγονός το ο-
ποίο επιβάλλεται για την προστασία ουσιωδών συµφερό-
ντων της ασφάλειας της Χώρας.
Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 1

του ν. 4018/2011 (Α΄215), προβλέπεται ότι το τέλος που
αντιστοιχεί στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης, ασφα-
λούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, βαρύνει τον
ενδιαφερόµενο πολίτη τρίτης χώρας, όχι µόνο για τις ά-
δειες διαµονής ενιαίου τύπου αλλά για κάθε τίτλο διαµο-
νής, όταν αυτός εκτυπώνεται µε τη µορφή του αυτοτε-
λούς εγγράφου. Επιπρόσθετα ορίζεται ότι το εν λόγω
τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κατά
την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση
τίτλου διαµονής, και όχι κατά την παραλαβή της άδειας.
Οι λόγοι είναι αφενός η απλούστευση της διαδικασίας,
καθώς το αποδεικτικό καταβολής του τέλους θα υποβάλ-
λεται µαζί µε το κατά περίπτωση προβλεπόµενο παράβο-
λο και αφετέρου η αποφυγή της υπηρεσιακής δαπάνης
όταν ο ενδιαφερόµενος δεν προσέρχεται για την παρα-
λαβή της άδειας διαµονής.
Με το άρθρο 5 προστίθενται ρυθµίσεις αναγκαίες για

την υλοποίηση του Μέρους Α΄ του ν. 4540/2018 (Α΄91).
Συγκεκριµένα µε υπουργική απόφαση ρυθµίζονται λε-
πτοµέρειες για την παροχή συνθηκών υποδοχής, γενι-
κών και υλικών, σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς
αιτούντες διεθνή προστασία. Οµοίως, µε κοινή υπουργι-
κή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για την παροχή

συνθηκών υποδοχής σε ανηλίκους πολίτες τρίτων χω-
ρών ή ανιθαγενείς, αιτούντες ή µη διεθνή προστασία, α-
συνόδευτους η µη. 
Στο άρθρο 6 τακτοποιούνται διάφορες οικονοµικές εκ-

κρεµότητες, οι οποίες προέκυψαν από την απαίτηση τα-
χείας ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Υπουργείου στη
διαρκώς εξελισσόµενη πραγµατικότητα. 
Με το άρθρο 7 παρατείνεται κατά ένα (1) έτος έως τις

31.12.2019, η εφαρµογή τριών διατάξεων: του άρθρου
14 παρ. 10 του ν. 4332/2015 (Α΄76), και των άρθρων 72
και 80 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51). Με τις διατάξεις αυτές
επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας:
α) η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από όλους τους ε-
µπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών µεταναστών και
προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρµακευτική περί-
θαλψη, κ.λπ.), β) η απόσπαση προσωπικού του Δηµοσίου
και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ή η πρόσληψη προσωπι-
κού µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., καθώς και η διάθεση ή η πρό-
σληψη µε συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πολιτών κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και πολι-
τών που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανι-
σµούς στις αρµόδιες Υπηρεσίες για την αντιµετώπιση ε-
κτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από
τη διαχείριση των προσφυγικών και µεταναστευτικών
ροών και γ) η παράταση ισχύος των διαδικασιών ασύλου
στα σύνορα.
Τέλος, µε το άρθρο 8 ορίζεται η έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος νόµου. 

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Τσίπρας Ι. Δραγασάκης
α.α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μ. Μπόλαρης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ

Αλ. Χαρίτσης Π. Καµµένος

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Γαβρόγλου Ευτ. Αχτσιόγλου
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Α. Ξανθός
α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου Χρ. Σπίρτζης

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ. Βίτσας Φ. - Φ.  Κουβέλης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έλ. Κουντουρά Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΜΥΝΑΣ

Π. Ρήγας Γ. Κατρούγκαλος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης Π. Πολάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στ. Πιτσιόρλας Αικ. Παπανάτσιου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν. Σαντορινιός

4



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ / ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
 

του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 
 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής  
με τίτλο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν   Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Ν 

Ισχύουσες διατάξεις Νέες Διατυπώσεις 

Άρθρο 1 
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) 

Η παρ. 9 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Σε περίπτωση που οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν, με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, κατά παρέκκλιση των κειμένων 
πολεοδομικών διατάξεων, δύναται να 
χρησιμοποιηθεί κάθε κατάλληλη προς το σκοπό αυτό 
εγκατάσταση, ή να δημιουργούνται προσωρινές 
εγκαταστάσεις. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται 
επίσης κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά ιδίως το 
διάστημα χρησιμοποίησης των ως άνω 
εγκαταστάσεων, το σκοπό λειτουργίας τους, τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ως άνω 
εγκατάστασης, καθώς και τη δυνατότητα ανάθεσης ή 
συμμετοχής άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, 
οπότε συμπράττει ο κατά περίπτωση αρμόδιος 
υπουργός στη δημιουργία, υποστήριξη, στελέχωση ή 
διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, καθώς και 
την εποπτεία και παρακολούθησή τους.» 

«Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη 
εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και 
ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να 
δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να 
μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης  
δεν επαρκούν για τον σκοπό αυτό.  Η καταλληλότητα 
των ανωτέρω χώρων βεβαιώνεται από το Τμήμα 
Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής 
νομοθεσίας, η οποία δύναται να ενεργεί και σε 
συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία τοπικής 
αρμοδιότητας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού δύναται να ανατίθεται η 
δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, 
διαχείριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των 
εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων, σε άλλους 
φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικούς.  
Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται 
αναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που 
αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας 
καθίσταται η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο 
του άρθρου 23 του π.δ. 122/2017 και, στην περίπτωση 
αυτή, η καταλληλότητα των προς χρήση ακινήτων 
βεβαιώνεται, βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής 
νομοθεσίας».  

Άρθρο 2  
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149) 

1. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 18, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Σε όλες τις υποπεριπτώσεις της παρούσας, στην έννοια 
«προμήθεια υπηρεσιών» συμπεριλαμβάνονται και οι 
μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων, για την εκπλήρωση της 
αποστολής του Υπουργείου.»  

2. Στο τέλος της περίπτ. γγ της παρ. 3 του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 «Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, εισηγείται τη 
μίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακινήτων»  

3. Μετά την υποπερίπτ. γε΄ της παρ.3 του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτ. γστ΄ ως εξής: 

 «γστ΄ Τη συμμετοχή με εκπρόσωπό της σε επιτροπές 
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παρακολούθησης προγραμμάτων, δράσεων και 
συμβάσεων μίσθωσης» 

4. Στην υποπερίπτ. κε. της περίπτ. κ. της παρ. 9 του άρθρου 26 του π.δ. 122/2017 οι λέξεις «κε. τον χειρισμό 
θεμάτων» αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

«κε. Τον χειρισμό θεμάτων» 

 «κε. Τη σύνταξη και εκκαθάριση των καταστάσεων» 

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

  Μετά την πάροδο εννέα μηνών από τη μετακίνησή τους 
οι μετακινούμενοι δικαιούνται να ζητήσουν την 
κατάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η 
μεταβολή πραγματοποιείται με έκδοση διαπιστωτικής 
Υπουργικής Απόφασης, κατόπιν γνώμης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου.» 

6. Η παρ. 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 «2. Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου 
ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Διοικητικής Οργάνωσης  του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην 
Υπηρεσία Ασύλου, στην Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και στην Αρχή Προσφυγών μέχρι τις 
31.12.2018.»  

«2. Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, 
πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Διοικητικής Οργάνωσης  του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην 
Υπηρεσία Ασύλου μέχρι τις 31.12.2019.» 

Άρθρο 3 

1. Προσθήκη περιπτώσεων (θ) και (ι) στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 

-  «θ. πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων σύμφωνα με 
το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και 
Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), όπως αυτό 
κυρώθηκε με το ν. 4353/2015 [Α΄173], με κύρια πρόθεση 
την επίσκεψη στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονική 
περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών. 
 Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους 
ενδιαφερόμενους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
αα) έχουν συμπληρώσει, κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης, το δέκατο όγδοο (18) έτος, αλλά δεν έχουν 
συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31) έτος της ηλικίας 
τους,  
ββ) δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα, 
γγ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου 
για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, ή διαθέτουν 
επαρκείς πόρους για την αγορά αυτού,  
δδ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης, 
εε) δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε 
πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and 
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Holiday) ή για Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) 
της Ελλάδας, 
στστ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη 
προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών, 
ζζ) υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο υπουργείο 
της Αυστραλίας, στην οποία να δηλώνεται ότι η 
Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει συναινέσει ως προς την 
παραμονή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους 
της συμφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων.  
 Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει εργασία και δικαίωμα 
σπουδών ή εκπαίδευσης σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους της παραγράφου 2 του Μνημονίου Κατανόησης 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Μετά 
τη λήξη της θεώρησης, ο πολίτης Αυστραλίας οφείλει να 
εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες 
διατυπώσεις. 
 ι. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που 
εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών 
δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν 
εισήγησης αρμόδιου δημόσιου φορέα.  
Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία 
μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους οκτώ μήνες. 

2. Αντικατάσταση των περιπτώσεων 1 και 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014, όπως ισχύει. 

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια 
διαμονής για πέντε έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, 
σε πολίτη τρίτης χώρας, που: 
(α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε 
θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα 
ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν 
επιτρέπει αλλαγή σκοπού. 
(β) Διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή 
και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.  
Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 
250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον 
εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που 
κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής 
παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας 
κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ. 
(γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή 
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού 
προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά 
μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου. 
(δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας 
μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών 
επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 
8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α 180). 
 (ε) Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής 
μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1652/1986  

«1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη, με 
δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που: 
(α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε 
θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη 
και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει 
αλλαγή σκοπού. 
(β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη 
περιουσία στην Ελλάδα.  
 Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας 
κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην 
περίπτ. 2, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι 
συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, 
το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό 
κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με την 
οριζόμενη στην περίπτωση 2. 
(γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη 
περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με 
έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., του 
οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ 
ολοκλήρου. 
(δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου 
τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή 
σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού 
καταλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1652/1986 (Α΄ 167), όπως ισχύει. 
(ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ 
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«Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση 
Συναφών Θεμάτων» (Α 167), όπως ισχύει. 
2. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς 
και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων 
ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών 
κατοικιών του παρόντος άρθρου, καθορίζεται σε 
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και 
πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την 
υπογραφή του συμβολαίου. Το τίμημα καταβάλλεται 
με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση 
τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του 
δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της 
Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την 
εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα 
στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται 
υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του 
συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και 
να αναγράφονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της 
ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται και θα προκύπτει από τις 
αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των 
ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. 

αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος, ή συνεπεία 
γονικής παροχής,, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής 
αξίας 250.000 ευρώ, και είναι ενήλικος. 
 2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το 
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό 
μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως 
αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις 
μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, 
καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) 
ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή 
του αντίστοιχου συμβολαίου. Το συμφωνηθέν τίμημα ή 
μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη 
τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του 
δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα, κατά την 
έννοια του στοιχείου (α) της παρ.2 του άρθρου 1 του 
ν.4537/2018 (Α΄ 84), που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με 
μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 
του ν.4537/2018, σε λογαριασμό πληρωμών του 
δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του 
ν.4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, τα 
ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται 
υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του 
συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να 
αναγράφονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Οικονομικών το ύψος της ως άνω 
ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται.» 

3. Προσθήκη περίπτωσης 7Α στην παράγραφο Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014. 

- «7Α. Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης 
ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης 
τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της 
κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει 
χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας 
διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική 
εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από 
νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του 
οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας, 
σύμφωνα με την υποπερίπτ. (γ) της περίπτ. 1 της 
παρούσας». 

4. Η παρ. 3 του άρθρου 30 αντικαθιστάται ως εξής: 

«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και 
κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί 
οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά 
προσώπων υποχρεούνται να μη δέχονται για 
μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να 
αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην 
Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι 
εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια 
ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου 

«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και 
κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί 
οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, 
υποχρεούνται να μη δέχονται για μεταφορά και να 
λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά 
από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών 
που: α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν 
ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και 
θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη της πριν από 
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όπου απαιτείται ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα 
ταξιδιωτικά έγγραφα με ενδείξεις πλαστογράφησης ή 
παραποίησης. Στις αεροπορικές εταιρίες που 
παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις 
επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για 
κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο με απόφαση 
αερολιμενάρχη. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και 
σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το ίδιο 
πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε 
περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου 
ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί 
να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι 
πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 
οργάνου. Πρόστιμο δεν επιβάλλεται στις εταιρείες, οι 
οποίες μπορούν να αποδείξουν τεκμηριωμένα ότι 
έχουν λάβει επαρκή προληπτικά μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων 
χωρών δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις α' και β' της παρούσας παραγράφου. » 

 

την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός 
αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του 
Κανονισμού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε 
συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ.5 στ. β’ του Κανονισμού 
2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν 
διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς 
ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με 
απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας 
Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές 
εταιρίες καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που μεταφέρει άτομα αεροπορικώς που 
παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηματικό 
πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο 
πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και σε κάθε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μεταφέρει άτομα 
με πλωτό μέσο, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με 
απόφαση του λιμενάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής 
εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω 
πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και 
πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση 
αρμόδιου οργάνου. Τα παραπάνω πρόστιμα 
επιβάλλονται αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο των 
ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή 
μεταφορέων, και στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 
50 του ν. 4174/2013, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως. 
Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται στα νομικά ή 
φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει 
επαρκή προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 
επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εμπίπτουν στις 
περιπτ. α) και β) της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα 
απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης 
των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως προς τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη 
είσοδό τους στην Ελλάδα και η καταχώρισή τους, κατά 
την επιβίβαση, με τα στοιχεία που φέρουν τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η 
κοινοποίηση των καταλόγων στις αρμόδιες 
αερολιμενικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.  
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά τα παραπάνω 
εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αντίστοιχα, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την 
κοινοποίησή τους. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης 
επιβάλλεται πρόστιμο, όχι χαμηλότερο από το ήμισυ του 
ελάχιστου προβλεπομένου. Η άσκηση προσφυγής έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. Για αποφάσεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί μετά την 1.6.2018 η 
προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής νομιμότητας 
αρχίζει από την έναρξη της ισχύος της παρούσας. » 

 5. Αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του ν.4251/2014 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να «Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
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καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τον τύπο και το 
περιεχόμενο των αιτήσεων, τη διαδικασία επίδοσης 
των αδειών διαμονής στους δικαιούχους, καθώς και 
τον τύπο της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του 
άρθρου 8. 

Πολιτικής καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τον 
τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων, τη διαδικασία 
επίδοσης των αδειών διαμονής στους δικαιούχους, τον 
τύπο της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8, 
καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο των Ειδικών 
Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής της παρ. 4 του άρθρου 
25.» 

6. Αντικατάσταση της παραγράφου  9 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014. 

9. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να 
καθορίζονται και άλλες κατηγορίες αδειών πολιτών 
τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τύπος της άδειας 
διαμονής για την υπαγωγή στις διατάξεις του 
παρόντος Κώδικα. 

«9. Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Εξωτερικών και των κατά περίπτωση 
αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται και άλλες 
κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων και αδειών διαμονής 
πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τύπος της εθνικής 
θεώρησης».  
 

7. Προσθήκη παραγράφου 21 στο άρθρο 136 του Ν.4251/2014 

- «21. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής μπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόρρητη η 
προμήθεια και η εκτύπωση των εντύπων βεβαιώσεων 
κατάθεσης αίτησης, που χορηγούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής 
που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 
25.» 

Άρθρο 4 
Αντικατάσταση της παρ.10 του άρθρου 1 του ν.4018/2011 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και του, κατά περίπτωση, αρμοδίου 
Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δημόσιο 
φορέα η εκτύπωση των αδειών διαμονής ενιαίου 
τύπου πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή 
αυτοτελούς εγγράφου, της παρ. 1, που εκδίδονται 
από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται 
επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω 
αδειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008, καθώς και θέματα 
σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και του 
λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, 
τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί 
έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται από τον 
υπήκοο τρίτης χώρας κατά την παραλαβή της άδειας 
διαμονής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία 
αυτής, αντιστοιχεί δε στο κόστος προμήθειας, 
εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης 
της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. 
Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα του 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, 
αρμοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε 
δημόσιο φορέα η εκτύπωση των τίτλων διαμονής 
πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή αυτοτελούς 
εγγράφου, της παρ. 1, που εκδίδονται από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την 
ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι 
προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω εντύπων, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 
1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
(ΕΚ) 380/2008, καθώς και θέματα σχετικά με την 
προμήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου 
υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους 
από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό ζήτημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής 
καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του 
Δημοσίου και καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης 
χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή 
ανανέωση τίτλου διαμονής, ανεξάρτητα από την 
ειδικότερη κατηγορία αυτού, αντιστοιχεί δε στο κόστος 
προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και 
διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα 
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άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005 (Α΄ 212), το δε ύψος 
αυτού, καθώς και οι λεπτομέρειες είσπραξης και 
εμφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού καθορίζονται με την ίδια 
απόφαση». 
 

που καταβάλλονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
μεταναστευτικής νομοθεσίας, το δε ύψος αυτού, καθώς 
και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισής του στα 
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με 
την ίδια απόφαση. 

Άρθρο 5 
Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄91) 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 17»  αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με 
το άρθρο 19» και η φράση «κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6” αντικαθίσταται με τη φράση «κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 7». 

1. Κατά της απόφασης που περιορίζει ή διακόπτει την 
παροχή των συνθηκών υποδοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 17, καθώς και κατά των αποφάσεων που 
λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του 
άρθρου 6, οι θιγόμενοι αιτούντες έχουν δικαίωμα να 
ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999). 

1. Κατά της απόφασης που περιορίζει ή διακόπτει την 
παροχή των συνθηκών υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 
19, καθώς και κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται 
κατ' εφαρμογή του άρθρου 7, οι θιγόμενοι αιτούντες 
έχουν δικαίωμα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των 
διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999). 

2. Μετά το άρθρο 24 στο τέλος του Μέρους Α’, προστίθεται άρθρο 24 Α, ως εξής: 

 «1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με :  
α. την υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων και εν 
γένει προγραμμάτων παροχής υλικών συνθηκών 
υποδοχής. 
β. τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαχείριση και 
παρακολούθηση αιτημάτων στέγασης για την ομαλή 
εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων. 
γ. τη μίσθωση καταλυμάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την 
ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων . 
δ. τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση θέσεων 
στέγασης για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών 
προγραμμάτων.  
ε. την εγκατάσταση και την αποχώρηση των 
ωφελούμενων στεγαστικών προγραμμάτων από θέσεις 
στέγασης.  
ζ. τους κανόνες διαμονής και συμβίωσης σε θέσεις 
στέγασης στο πλαίσιο στεγαστικών προγραμμάτων.  
η. την παροχή υπηρεσιών υποδοχής – υλικών και 
γενικών- στους διαμένοντες σε θέσεις στέγασης των 
στεγαστικών προγραμμάτων. 
θ. την παροχή, διακοπή και τον περιορισμό των υλικών 
συνθηκών υποδοχής όσον αφορά τα εν λόγω στεγαστικά 
προγράμματα.  
ι. την εποπτεία από την αρμόδια αρχή υποδοχής της 
πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων συνθηκών 
υποδοχής στα εν λόγω στεγαστικά προγράμματα καθώς 
και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω ζήτημα. 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες των εν 
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λόγω στεγαστικών προγραμμάτων αναφορικά με την 
απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους 
αιτούντες διεθνή προστασία ή μη, ασυνόδευτους ή μη.» 

Άρθρο 6 

 
«1.Μισθώσεις που υπογράφηκαν και δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής ή από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για λογαριασμό του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής μέχρι τη δημοσίευση 
του παρόντος χωρίς την τήρηση των διαδικασιών 
του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) θεωρούνται νόμιμες και 
μπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

2.Οι δαπάνες του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών 
της Αρχής Προσφυγών, που πραγματοποιήθηκαν 
κατά το χρονικό διάστημα από 1-5-2018 και μέχρι 
τις 30.6.2018 θεωρούνται νόμιμες, υπό την 
προϋπόθεση της ανάληψης των απαιτούμενων 
δαπανών μέχρι 28.2.2019.» 
1.  

Άρθρο 7 

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέχρι τις 31.12.2018 οι συμβάσεις αυτές 
θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των 
σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και 
κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν 
απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση 
της υποπερίπτ. δδ΄, περίπτ. γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 
του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).» 

«Μέχρι τις 31.12.2019 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται 
ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων 
περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις 
αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους 
ευθύνη, κατά παρέκκλιση της υποπερίπτ. δδ΄, περίπτ. γ΄, 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).» 

2. Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 (Α΄51) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 «Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται 
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εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2018». μέχρι τις 31.12.2019». 

3. Η παρ. 26 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής: 

«Η εξαιρετική διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 60 
εφαρμόζεται έως την 31.12.2018». 

«Η εξαιρετική διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 60 
εφαρμόζεται έως την 31.12.2019». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ  
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής

Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής δύναται να χρησιµοποιείται κάθε κατάλληλη ε-
γκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και
ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να δη-
µιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να µισθώνο-
νται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάµενες ε-
γκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το
σκοπό αυτόν. Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων βε-
βαιώνεται από το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βάσει της τουριστι-
κής ή πολεοδοµικής νοµοθεσίας, η οποία δύναται να ε-
νεργεί και σε συνεργασία µε αντίστοιχη δηµόσια υπηρε-
σία τοπικής αρµοδιότητας. Με κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται η δη-
µιουργία, µίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχείριση,
εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των
µισθωµένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του Δηµοσίου
ή ιδιωτικούς. 
Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται α-

ναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που αρ-
µόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθίσταται
η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του άρθρου
23 του π.δ. 122/2017 και, στην περίπτωση αυτή, η καταλ-
ληλότητα των προς χρήση ακινήτων βεβαιώνεται, βάσει
της τουριστικής ή πολεοδοµικής νοµοθεσίας.» 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149)

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου
18, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε όλες τις υποπεριπτώσεις της παρούσας, στην έν-
νοια «προµήθεια υπηρεσιών» συµπεριλαµβάνονται και οι
µισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων, για την εκπλήρωση της α-
ποστολής του Υπουργείου.» 

2. Στο τέλος της περίπτωσης γγ΄της παραγράφου 3
του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, εισηγείται
τη µίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακινήτων.» 

3. Μετά την υποπερίπτωση γε΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση γστ΄ ως εξής:

«γστ. Τη συµµετοχή µε εκπρόσωπό της σε επιτροπές
παρακολούθησης προγραµµάτων, δράσεων και συµβάσε-
ων µίσθωσης.»

4. Στην υποπερίπτωση κε΄ της περίπτωσης κ΄ της παρ.
9 του άρθρου 26 του π.δ. 122/2017 οι λέξεις «κε. τον χει-
ρισµό θεµάτων» αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«κε. Τη σύνταξη των καταστάσεων». 
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται εδά-

φιο ως εξής:
«Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από τη µετακίνησή

τους οι µετακινούµενοι δικαιούνται να ζητήσουν την κα-

τάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η µε-
ταβολή πραγµατοποιείται µε έκδοση διαπιστωτικής υ-
πουργικής απόφασης, κατόπιν γνώµης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του Υπουργείου.»

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:

«2. Το Οικονοµικό Τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου α-
σκεί, πέραν των αρµοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρµο-
διότητες του Τµήµατος Προµηθειών της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υ-
πουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν
στην Υπηρεσία Ασύλου µέχρι τις 31.12.2019.» 

Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18, µετά την περί-
πτωση η΄ προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής:

«θ. Πολίτες Αυστραλίας που συµµετέχουν στο πρό-
γραµµα για την Κινητικότητα των Νέων, σύµφωνα µε το
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας
(Work and Holiday Visa), όπως αυτό κυρώθηκε µε τον
ν. 4353/2015 (Α΄173), µε κύρια πρόθεση την επίσκεψη
στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώ-
δεκα (12) µηνών.

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφε-
ρόµενους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
αα) έχουν συµπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής

της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά δεν έ-
χουν συµπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της
ηλικίας τους, 
ββ) δεν συνοδεύονται από εξαρτώµενα τέκνα,
γγ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου

για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού τους ή διαθέτουν
επαρκείς πόρους για την αγορά αυτού, 
δδ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης,
εε) δεν έχουν προηγουµένως συµµετάσχει σε πρό-

γραµµα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and
Holiday) ή για Διακοπές µε Εργασία (Working Holiday)
της Ελλάδας,
στστ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη
προπτυχιακών πανεπιστηµιακών σπουδών,
ζζ) υποβάλουν µία επιστολή από το αρµόδιο Υπουρ-

γείο της Αυστραλίας, στην οποία να δηλώνεται ότι η Κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας έχει συναινέσει ως προς την
παραµονή τους στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους όρους
της συµφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων. 

Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει εργασία και δικαίωµα
σπουδών ή εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους
όρους της παραγράφου 2 του Μνηµονίου Κατανόησης
και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.
Μετά τη λήξη της θεώρησης, ο πολίτης Αυστραλίας ο-
φείλει να εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό έδαφος,
χωρίς άλλες διατυπώσεις.

ι. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που ει-
σέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβε-
σης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρ-
µόδιου δηµόσιου φορέα. 
Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία µό-

νο για τον συγκεκριµένο σκοπό και δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τους οκτώ (8) µήνες.

2. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Β΄ του άρ-
θρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:
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«1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαµονής για πέντε (5) έτη, µε
δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:
α) Έχει εισέλθει νοµίµως στη χώρα µε οποιαδήποτε θεώ-

ρηση εισόδου ή διαµένει νοµίµως στη χώρα, ακόµη και αν
ο τίτλος διαµονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκο-
πού.
β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νοµή, ακίνητη πε-

ριουσία στην Ελλάδα. 
Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτή-

σης κατ’ ελάχιστον ίσης µε την οριζόµενη στην περίπτωση
2, δικαίωµα διαµονής παρέχεται, µόνον αν οι συνιδιοκτή-
τες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύµφω-
νο συµβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωµα διαµο-
νής παρέχεται µόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη
είναι αξίας τουλάχιστον ίσης µε την οριζόµενη στην περί-
πτωση 2.
γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ακίνητη περι-

ουσία στην Ελλάδα, µέσω νοµικού προσώπου µε έδρα
στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., του οποίου
τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.
δ) Έχει συνάψει µακροχρόνια σύµβαση σύνθετου τουρι-

στικού καταλύµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρ-
θρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή σύµβαση χρονο-
µεριστικής µίσθωσης τουριστικού καταλύµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), όπως ισχύει.
ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ως εξ αδια-

θέτου ή από διαθήκη κληρονόµος ή συνεπεία γονικής πα-
ροχής, ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικος.

2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συµβατικό µί-
σθωµα των µισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή
τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή
προκύπτει από τις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβα-
σης ή τις συµβάσεις µίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και καταβάλ-
λεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου
συµβολαίου. Το συµφωνηθέν τίµηµα ή µίσθωµα καταβάλ-
λεται στο σύνολό του µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή σε
λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πι-
στωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια του στοιχείου α΄ της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), που λειτουργεί
στην Ελλάδα ή µε µεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισµό
24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, σε λογαριασµό πληρω-
µών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών, κατά τον ορισµό 11 του άρθρου 4 του ν.
4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, τα ειδικότε-
ρα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως
από τους συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το
συµβόλαιο συµβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυ-
τό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών το
ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας µπορεί να αναπρο-
σαρµόζεται.»

3. Στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 20 προστίθεται περί-
πτωση 7Α ως εξής:

«7.Α. Σε περίπτωση σύναψης συµβολαίου πώλησης ακι-
νήτου µε οποιοδήποτε τίµηµα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης
χώρας, οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση της κατά τόπον
αρµόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σχετικά µε το αν το συγκεκρι-
µένο ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί για την έκδοση µόνιµης
άδειας διαµονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική

εφαρµογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νο-
µικό πρόσωπο, τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια του οποί-
ου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας, σύµφωνα
µε την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 1 της παρού-
σας.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κά-
θε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδή-
ποτε µορφής δηµόσια µεταφορά ατόµων, υποχρεούνται να
µην δέχονται για µεταφορά και να λαµβάνουν κάθε µέτρο
που να αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελ-
λάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασµέ-
νοι µε τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτι-
κά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη
της πριν από την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώ-
ρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
35 του Κανονισµού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε
συνδυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονι-
σµού 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέ-
χουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα µε εµφανείς
ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση
του Προϊσταµένου της κατά τόπο αρµόδιας Αεροπορικής
Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρίες, καθώς και
σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µεταφέρει ά-
τοµα αεροπορικώς που παραβαίνουν την παραπάνω υπο-
χρέωση, χρηµατικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε µετα-
φερόµενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και
σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που µεταφέρει ά-
τοµα µε πλωτό µέσο, το ανωτέρω πρόστιµο επιβάλλεται
µε απόφαση του λιµενάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής ε-
ντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστι-
µα µπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως ό-
χι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,
µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου. Τα
παραπάνω πρόστιµα επιβάλλονται αποκλειστικά στο νοµι-
κό πρόσωπο των ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών ε-
ταιρειών ή µεταφορέων και στα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 50 του ν. 4174/2013, τα οποία ευθύνονται αλλη-
λεγγύως.
Το παραπάνω πρόστιµο δεν επιβάλλεται στα νοµικά ή

φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει επαρ-
κή προληπτικά µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνο-
ντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εµπίπτουν στις περιπτώ-
σεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα α-
παιτείται η λήψη των κατάλληλων µέτρων ενηµέρωσης
των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως προς τα τα-
ξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόµιµη είσοδό
τους στην Ελλάδα και η καταχώρισή τους, κατά την επιβί-
βαση, µε τα στοιχεία που φέρουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα,
στους καταλόγους επιβατών και η κοινοποίηση των κατα-
λόγων στις αρµόδιες αερολιµενικές, λιµενικές και τελω-
νειακές αρχές. 
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου, κατά τα παραπάνω ε-

δάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα, µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή τους.
Σε περίπτωση µερικής ακύρωσης επιβάλλεται πρόστιµο,
όχι χαµηλότερο από το ήµισυ του ελάχιστου προβλεπό-
µενου. Η άσκηση προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλε-
σµα. Για αποφάσεις επιβολής προστίµου που έχουν εκ-
δοθεί µετά την 1.6.2018 η προθεσµία για την άσκηση της
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προσφυγής νοµιµότητας αρχίζει από την έναρξη της ι-
σχύος της παρούσας.»

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολι-
τικής καθορίζονται ζητήµατα που αφορούν τον τύπο και το
περιεχόµενο των αιτήσεων, τη διαδικασία επίδοσης των α-
δειών διαµονής στους δικαιούχους, τον τύπο της βεβαίω-
σης κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8, καθώς και τον τύπο
και το περιεχόµενο των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Δια-
µονής της παραγράφου 4 του άρθρου 25.»

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«9. Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολι-
τικής και Εξωτερικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υ-
πουργών, µπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες ε-
θνικών θεωρήσεων και αδειών διαµονής πολιτών τρίτων
χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικα-
σία και ο τύπος της εθνικής θεώρησης.» 

7. Στο άρθρο 136 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πο-

λιτικής µπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόρρητη η προµή-
θεια και η εκτύπωση των εντύπων βεβαιώσεων κατάθεσης
αίτησης, που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 8, και
των ειδικών βεβαιώσεων νόµιµης διαµονής που χορηγού-
νται σύµφωνα µε το άρθρο 25.»

Άρθρο 4
Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)

Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,

Μεταναστευτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, αρ-
µοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δηµόσιο φο-
ρέα η εκτύπωση των τίτλων διαµονής πολιτών τρίτων χω-
ρών, υπό τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου της παρα-
γράφου 1, που εκδίδονται από την αρµόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων Δι-
οικήσεων της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζο-
νται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω εντύ-
πων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ)
1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ)
380/2008, καθώς και θέµατα σχετικά µε την προµήθεια των
εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία ε-
κτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρµόδιες υ-
πηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Με-

ταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται τέλος, το οποίο απο-
τελεί έσοδο του Δηµοσίου και καταβάλλεται από τον πολί-
τη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χο-
ρήγηση ή ανανέωση τίτλου διαµονής, ανεξάρτητα από την
ειδικότερη κατηγορία αυτού, αντιστοιχεί δε στο κόστος
προµήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχεί-
ρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπά-
νης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα που κα-
ταβάλλονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας µεταναστευτι-
κής νοµοθεσίας, το δε ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτοµέ-
ρειες είσπραξης και εµφάνισής του στα έσοδα του Κρατι-
κού Προϋπολογισµού καθορίζονται µε την ίδια απόφαση.»

Άρθρο 5
Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄ 91)

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 η φράση «σύµφωνα
µε το άρθρο 17» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε
το άρθρο 19» και η φράση «κατ’ εφαρµογή της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 6» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατ’ ε-
φαρµογή του άρθρου 7».

2. Μετά το άρθρο 24 στο τέλος του Μέρους Α΄, προστί-
θεται άρθρο 24Α, ως εξής:

«Άρθρο 24Α

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα µε: 
α. την υλοποίηση στεγαστικών προγραµµάτων και εν γέ-

νει προγραµµάτων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής,
β. τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαχείριση και παρακο-

λούθηση αιτηµάτων στέγασης για την οµαλή εκτέλεση
των στεγαστικών προγραµµάτων,
γ. τη µίσθωση καταλυµάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές,

τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισµό για την
οµαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραµµάτων,.
δ. τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση θέσεων στέ-

γασης για την οµαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραµ-
µάτων, 
ε. την εγκατάσταση και την αποχώρηση των ωφελούµε-

νων στεγαστικών προγραµµάτων από θέσεις στέγασης,
ζ. τους κανόνες διαµονής και συµβίωσης σε θέσεις στέ-

γασης στο πλαίσιο στεγαστικών προγραµµάτων, 
η. την παροχή υπηρεσιών υποδοχής – υλικών και γενι-

κών- στους διαµένοντες σε θέσεις στέγασης των στεγα-
στικών προγραµµάτων,
θ. την παροχή, διακοπή και τον περιορισµό των υλικών

συνθηκών υποδοχής όσον αφορά τα εν λόγω στεγαστικά
προγράµµατα,
ι. την εποπτεία από την αρµόδια αρχή υποδοχής της

πληρότητας και ποιότητας των παρεχόµενων συνθηκών υ-
ποδοχής στα εν λόγω στεγαστικά προγράµµατα, καθώς
και κάθε άλλο συναφές µε τα παραπάνω ζήτηµατα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι, προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες των εν λόγω στεγα-
στικών προγραµµάτων αναφορικά µε την απόλαυση υλι-
κών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή
προστασία ή µη, ασυνόδευτους ή µη.»

Άρθρο 6

1. Μισθώσεις που υπογράφηκαν και δαπάνες που πραγ-
µατοποιήθηκαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολι-
τικής ή από το Υπουργείο Εσωτερικών για λογαριασµό του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής µέχρι τη δηµοσί-
ευση του παρόντος, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών
του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) θεωρούνται νόµιµες και µπορούν
να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσε-
ων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Υ-
πουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

2. Οι δαπάνες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών της Αρ-
χής Προσφυγών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρο-
νικό διάστηµα από 1.5.2018 και µέχρι τις 30.6.2018 θεω-
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ρούνται νόµιµες, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης
των απαιτούµενων δαπανών µέχρι τις 28.2.2019.

Άρθρο 7

1. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι τις 31.12.2019 οι συµβάσεις αυτές θεωρούνται
ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων
περί συνδροµής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης,
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέ-
τουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύ-
νη, κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση
γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 (Α΄51) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρµόζο-
νται µέχρι τις 31.12.2019.»

3. Η παρ. 26 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 τροπο-
ποιείται ως εξής:

«26. Η εξαιρετική διαδικασία της παραγράφου 4 του
άρθρου 60 εφαρµόζεται έως τις 31.12.2019.»

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2018

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αλ. Τσίπρας Ι. Δραγασάκης
α.α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μ. Μπόλαρης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ

Αλ. Χαρίτσης Π. Καµµένος

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Γαβρόγλου Ευτ. Αχτσιόγλου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Όλ. Γεροβασίλη Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος Α. Ξανθός
α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Χουλιαράκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ.-Ε. Ξενογιαννακοπούλου Χρ. Σπίρτζης

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ. Βίτσας Φ. - Φ.  Κουβέλης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έλ. Κουντουρά Θ. Φωτίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΜΥΝΑΣ

Π. Ρήγας Γ. Κατρούγκαλος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης Π. Πολάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στ. Πιτσιόρλας Αικ. Παπανάτσιου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ν. Σαντορινιός
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Αριθµ. 329/5/2018 

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

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ-
πουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προτείνονται ρυθµίσεις
που αφορούν σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και
χορήγησης ασύλου. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων προβλέ-
πονται τα ακόλουθα: 

1.α. Επιτρέπεται η µίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακι-
νήτων, µε υπουργική απόφαση, σε περίπτωση που οι υφι-
στάµενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν ε-
παρκούν για την κάλυψη των αναγκών υποδοχής, ταυτο-
ποίησης και προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χω-
ρών. 
Η καταλληλότητα των προαναφερόµενων χώρων βε-

βαιώνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες σύµφωνα µε την
τουριστική και πολεοδοµική νοµοθεσία. 
Επίσης, µε κοινή υπουργική απόφαση, µπορεί να ανα-

τίθεται η δηµιουργία, η µίσθωση, υποστήριξη, στελέχω-
ση, διαχείριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκατα-
στάσεων ή των µισθωµένων ιδιωτικών ακινήτων, σε άλ-
λους φορείς του Δηµοσίου ή ιδιωτικούς. 
β. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται αναλόγως από

την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που αρµόδια για την
παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθίσταται η Διεύθυνση
Αιτούντων Άσυλο (άρθρο 23 του π.δ. 122/2017).  

(άρθρο 1) 
2. Τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του Οργανι-

σµού του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
(π.δ. 122/2018) και ειδικότερα: 
α. Ορίζεται ότι στην έννοια «προµήθεια υπηρεσιών»,

για την οποία είναι αρµόδιο το Τµήµα Προµηθειών της ο-
µώνυµης Διεύθυνσης, συµπεριλαµβάνονται και οι µισθώ-
σεις ακινήτων για την εκπλήρωση της αποστολής του Υ-
πουργείου. 
β. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες συγκεκριµένων

Υπηρεσιών (συµµετοχή εκπροσώπου του Τµήµατος Επι-
χειρησιακού Συντονισµού και Ελέγχου σε επιτροπές πα-
ρακολούθησης προγραµµάτων, δράσεων και συµβάσεων
µίσθωσης κ.λπ.). Περαιτέρω, παρατείνεται για ένα ακόµη
έτος (έως 31.12.2019) η άσκηση από το Οικονοµικό Τµή-
µα της Υπηρεσίας Ασύλου των αρµοδιοτήτων του Τµή-
µατος Προµηθειών του Υπουργείου που αφορούν στην
Υπηρεσία Ασύλου. 
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό που µετα-

κινείται από αυτοτελείς υπηρεσίες στην Κεντρική Υπη-
ρεσία για την κάλυψη επιτακτικών ή επειγουσών ανα-
γκών, να ζητήσουν την κατάληψη οργανικής θέσης, κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα. (άρθρο 2) 

3.α. Διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων οµοιόµορ-
φης θεώρησης (βραχείας διαµονής τύπου C) µε δικαίωµα
εργασίας (άρθρο 18 του ν. 4251/2014), στους οποίους
συµπεριλαµβάνονται και πολίτες Αυστραλίας που συµ-
µετέχουν στο πρόγραµµα Κινητικότητα Νέων, καθώς και

το πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρ-
χεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης
κατά την αντιπυρική περίοδο. 
β. Επανακαθορίζονται επιµέρους ζητήµατα αναφορικά

µε τη χορήγηση µόνιµης άδειας επενδυτή (χορήγηση και
σε ενήλικες που αποκτούν ακίνητη περιουσία αντικειµε-
νικής αξίας 250 χιλιάδων ευρώ εξ αδιαθέτου ή από δια-
θήκη κληρονόµος ή συνεπεία γονικής παροχής). 
γ. Επανακαθορίζεται, επίσης, η διαδικασία επιβολής

διοικητικών προστίµων σε αεροπορικές και ναυτιλιακές
εταιρείες, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
στην περίπτωση που µεταφέρουν από το εξωτερικό πο-
λίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα
έγγραφα ή αυτά είναι πλαστογραφηµένα/παραποιηµένα.
Περαιτέρω, ορίζεται ρητά ότι τα εν λόγω πρόστιµα επι-
βάλλονται αποκλειστικά στο νοµικό πρόσωπο των ανω-
τέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή µεταφορέ-
ων και στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.
4174/2013, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως. 
Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµου επιτρέπε-

ται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του αρ-
µόδιου Υπουργού, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. 

δ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τη
ρύθµιση επιµέρους ζητηµάτων (τύπος και περιεχόµενο
των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµονής, κατηγο-
ρίες, διαδικασία και τύπος εθνικής θεώρησης, καθορι-
σµός ως απόρρητης της προµήθειας και εκτύπωσης της
βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, των Ειδικών Βεβαιώσε-
ων Νόµιµης Διαµονής κ.λπ.). 
Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση υπό τη µορφή αυ-

τοτελούς εγγράφου όλων των τίτλων διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών (και όχι µόνο των αδειών διαµονής ενιαί-
ου τύπου), η εκτύπωση των οποίων µπορεί να ανατίθε-
ται, µε κοινή υπουργική απόφαση, σε δηµόσιο φορέα.
Στην περίπτωση αυτή, το προβλεπόµενο τέλος που αντι-
στοιχεί στο κόστος προµήθειας, εκτύπωσης ασφαλούς
διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, βαρύνει τον εν-
διαφερόµενο όχι µόνο για τις άδειες διαµονής ενιαίου
τύπου αλλά και για κάθε τίτλο διαµονής. Επιπλέον, ορί-
ζεται ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται εφεξής κατά
την υποβολή της σχετικής αίτησης και όχι κατά την πα-
ραλαβή του εγγράφου. (άρθρα 3 και 4) 

4. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση, µε υ-
πουργική απόφαση, ειδικότερων θεµάτων σχετικά µε την
υλοποίηση στεγαστικών προγραµµάτων και εν γένει
προγραµµάτων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής
(συγκέντρωση, καταγραφή, διαχείριση και παρακολού-
θηση αιτηµάτων στέγασης, µίσθωση καταλυµάτων, τε-
χνικές προδιαγραφές, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός,
παροχή υπηρεσιών υποδοχής - υλικών και γενικών -
στους διαµένοντες σε θέσεις στέγασης των στεγαστι-
κών προγραµµάτων, εποπτεία από την αρµόδια αρχή υ-
ποδοχής της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόµε-
νων συνθηκών υποδοχής στα εν λόγω στεγαστικά προ-
γράµµατα κ.λπ.). 
Με κοινή υπουργική απόφαση, µπορεί να καθορίζονται

οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες των
εν λόγω στεγαστικών προγραµµάτων αναφορικά µε την
απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους
αιτούντες διεθνή προστασία ή µη, ασυνόδευτους ή µη. 

(άρθρο 5) 
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5.α. Θεωρούνται νόµιµες και µπορούν να αναληφθούν
και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπο-
λογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, µισθώσεις που υπογράφηκαν
και δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής ή από το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών για λογαριασµό του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου,
χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 80/2016 περί
ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
β. Θεωρούνται, επίσης, νόµιµες οι δαπάνες του Υ-

πουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά µε τη
λειτουργία των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από
1.5.2018 και µέχρι τις 30.6.2018, υπό την προϋπόθεση
της ανάληψης των απαιτούµενων δαπανών µέχρι
28.2.2019. 

(άρθρο 6) 
6. Παρατείνεται, για ένα ακόµη έτος (έως 31.12.2019),

η εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπουν την κατά
παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας: 

- σύναψη δηµοσίων συµβάσεων από όλους τους ε-
µπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών µεταναστών και προ-
σφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρµακευτική περίθαλ-
ψη κ.λπ.), 

- απόσπαση προσωπικού του Δηµοσίου και του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα, την πρόσληψη προσωπικού µε συµ-
βάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., καθώς και τη διάθεση ή πρό-
σληψη µε όµοιες συµβάσεις πολιτών κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών που εργάζονται σε διε-
θνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στις αρµόδιες Υπη-
ρεσίες, για την αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών
αναγκών που προκύπτουν από τη διαχείριση των προ-
σφυγικών και µεταναστευτικών ροών, 

- εξαιρετική διαδικασία ως προς τη χορήγηση ασύλου
στα σύνορα σε πολίτες τρίτων χωρών. (άρθρο 7) 

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

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού 

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους εκτύ-
πωσης των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµονής, µε
βάση τον τύπο αυτών που θα καθορισθεί µε υπουργική α-
πόφαση (άρθρο 3 παρ. 5). Το ύψος της δαπάνης αυτής ε-
κτιµάται από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των
480 χιλιάδων ευρώ περίπου. 

2. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή ποσών που αντι-
στοιχούν σε: 
α) µισθώµατα για το διάστηµα από 1.9.2018 µέχρι σή-

µερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγρα-
φος 2. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιµά-
ται από το επισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των 1,4 εκα-
τοµµυρίων ευρώ περίπου, 
β) µισθώσεις και δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν α-

πό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή από το
Υπουργείο Εσωτερικών για λογαριασµό του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής µέχρι τη δηµοσίευση του υ-
πό ψήφιση νόµου, οι οποίες θεωρούνται νόµιµες σύµφω-

να µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1,
γ) αποζηµιώσεις των µελών των δώδεκα Ανεξάρτητων

Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, για το
διάστηµα από 1.5.2018 έως και 30.6.2018, οι οποίες θεω-
ρούνται νόµιµες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6
παρ. 2. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται από το ε-
πισπεύδον Υπουργείο στο ποσό των 110 χιλιάδων ευρώ
περίπου. 

3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: α) µίσθωση ιδιωτι-
κών ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών υποδοχής
και ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων χωρών και παροχής
σε αυτούς προσωρινής φιλοξενίας.(άρθρο 1 παράγρα-
φος 1). Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εξαρ-
τάται από πραγµατικά περιστατικά (αριθµός µισθωµένων
ιδιωτικών ακινήτων, ύψος µισθώµατος κ.λπ.), 
β) κάλυψη του πρόσθετου κόστους εκτύπωσης των αι-

τήσεων βεβαιώσεων κατάθεσης και των Ειδικών Βεβαιώ-
σεων Νόµιµης Διαµονής, σε περίπτωση που χαρακτηρι-
σθεί, µε υπουργική απόφαση, η προµήθεια των εν λόγω
έντυπων ως απόρρητη. (άρθρο 3 παρ. 7) 

4. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την είσπραξη των
προβλεπόµενων παραβόλων λόγω της θεσµοθέτησης
νέων κατηγοριών εθνικών θεωρήσεων εισόδου και νέας
περίπτωσης χορήγησης άδειας διαµονής για επενδυτική
δραστηριότητα (άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2). Το ύψος
των εσόδων αυτών εξαρτάται από πραγµατικά περιστα-
τικά (αριθµός και ύψος εισπραττόµενων παραβόλων
κ.λπ.). 

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί των προ-
ϋπολογισµών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
(Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.) 

Δαπάνη, έως τις 31.12.2019, από την, κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων: α) σύναψη δηµοσίων συµβάσε-
ων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών
µεταναστών και προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατρο-
φαρµακευτική περίθαλψη κ.λπ.) και β) πρόσληψη προσω-
πικού µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., στις αρµόδιες Υπηρεσίες
(Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης κ.λπ.), για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγου-
σών αναγκών, που προκύπτουν από τη διαχείριση των
προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών. Το ύψος της
εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα
(αριθµός συµβάσεων, προσλήψεων κ.λπ.).

(άρθρο 7)
Όσον αφορά στις δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού,

το επισπεύδον Υπουργείο εκτιµά το ποσό των 5,8 εκατ.
ευρώ περίπου από την παράταση συµβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. υ-
πηρετούντος προσωπικού και επιπλέον ποσό 6,1 εκατοµ-
µυρίων ευρώ περίπου, για την πρόσληψη 350 νέων υπαλ-
λήλων µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ..

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2018 

Η Γενική Διευθύντρια 

Ιουλία Γ. Αρµάγου 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος) 

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότη-
τας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» 

Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου προκα-
λούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού 

1. Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη του κόστους εκτύ-
πωσης των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµονής, µε
βάση τον τύπο αυτών που θα καθορισθεί µε υπουργική α-
πόφαση (άρθρο 3 παρ. 5). Το ύψος της δαπάνης αυτής ε-
κτιµάται στο ποσό των 480 χιλιάδων ευρώ περίπου. 

2. Εφάπαξ δαπάνη από την καταβολή ποσών που αντι-
στοιχούν σε: 
α) µισθώµατα για το διάστηµα από 1.9.2018 µέχρι σή-

µερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγρα-
φος 2. Το ύψος της δαπάνης εκ της αιτίας αυτής εκτιµά-
ται στο ποσό των 1,4 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, 
β) µισθώσεις και δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν α-

πό το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή από το
Υπουργείο Εσωτερικών για λογαριασµό του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής µέχρι τη δηµοσίευση του υ-
πό ψήφιση νόµου, οι οποίες θεωρούνται νόµιµες σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1,
γ) αποζηµιώσεις των µελών των δώδεκα Ανεξάρτητων

Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, για το
διάστηµα από 1.5.2018 έως και 30.6.2018, οι οποίες θεω-
ρούνται νόµιµες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6
παράγραφος 2. Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εκτιµάται
στο ποσό των 110 χιλιάδων ευρώ περίπου. 

3. Ενδεχόµενη δαπάνη από τυχόν: 
α) µίσθωση ιδιωτικών ακινήτων για την κάλυψη των α-

ναγκών υποδοχής και ταυτοποίησης υπηκόων τρίτων
χωρών και παροχής σε αυτούς προσωρινής φιλοξενίας
(άρθρο 1 παράγραφος 1). Το ύψος της δαπάνης εκ της
αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (α-
ριθµός µισθωµένων ιδιωτικών ακινήτων, ύψος µισθώµα-
τος κ.λπ.), 
β) κάλυψη του πρόσθετου κόστους εκτύπωσης των αι-

τήσεων βεβαιώσεων κατάθεσης και των Ειδικών Βεβαιώ-
σεων Νόµιµης Διαµονής, σε περίπτωση που χαρακτηρι-
σθεί, µε υπουργική απόφαση, η προµήθεια των εν λόγω
έντυπων ως απόρρητη. (άρθρο 3 παρ. 7) 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί των προ-
ϋπολογισµών λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
(Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθµού, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.)

Δαπάνη, έως τις 31.12.2019, από την, κατά παρέκκλιση
των κειµένων διατάξεων: α) σύναψη δηµοσίων συµβάσε-
ων από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών µε-
ταναστών και προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρ-
µακευτική περίθαλψη κ.λπ.) και β) πρόσληψη προσωπι-
κού µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., στις αρµόδιες Υπηρεσίες (Υ-
πηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
κ.λπ.), για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών α-

ναγκών, που προκύπτουν από τη διαχείριση των προσφυ-
γικών και µεταναστευτικών ροών. Το ύψος της εν λόγω
δαπάνης εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός
συµβάσεων, προσλήψεων κ.λπ.).                       (άρθρο 7) 
Όσον αφορά στις δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού,

η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται το ποσό των 5,8 εκατοµµυ-
ρίων ευρώ περίπου από την παράταση συµβάσεων
Ι.Δ.Ο.Χ. υπηρετούντος προσωπικού και επιπλέον στο πο-
σό των 6,1 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, για την πρόσλη-
ψη 350 νέων υπαλλήλων µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ.. 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
κατά περίπτωση. 

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2018 

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ευκλ. Τσακαλώτος Δ. Βίτσας
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής  

με τίτλο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

1. Αναγκαιότητα 

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διευρυνθεί το 

πεδίο των επιλογών που έχει το Υπουργείο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για να 

αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά τις ιδιαίτερα πιεστικές καταστάσεις που 

δημιουργούνται από την έλευση αριθμού μεταναστών-προσφύγων πολύ πέραν των 

δυνατοτήτων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.    

  

2. Καταλληλότητα 

Η προτεινόμενη διάταξη είναι εφικτό να επιτευχθεί, μόνο μέσω της νομοθετικής 

οδού και όχι με προώθηση άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς δικαίου, δεδομένου ότι 

αναφέρεται σε τροποποίηση νόμου της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι του ν. 4375/2016 και 

εξειδικεύει περαιτέρω την εξουσιοδότηση που παρέχεται προς τον Υπουργό, προκειμένου 

αυτός να δύναται να προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες (μισθώσεις ιδιωτικών 

ακινήτων) που επιλύουν τα προβλήματα εξυπηρετώντας τη γενικότερη αποστολή του 

Υπουργείου, κάτι που σήμερα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω της απουσίας της 

συγκεκριμένης ειδικής πρόβλεψης. 

  

33. Συνέπειες στην Οικονομία 

Από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης αναμένεται να επέλθουν θετικές 

οικονομικές επιπτώσεις, καθότι ορίζεται τρόπος σύναψης δημοσίων συμβάσεων με 

μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων και συμβολή στις τοπικές αγορές περιφερειών της χώρας. 

Εκτιμάται ότι η μεταφορά αυτή θα ωφελήσει ιδιαίτερα τον επιχειρηματικό τομέα καθότι θα 

αξιοποιηθούν οικονομικοί πόροι (ακίνητα διαφόρων τύπων) που σήμερα σχολάζουν ή 

υποαξιοποιούνται.  

  

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες 

Αναμένεται να δημιουργηθεί άμεσα ασφάλεια δικαίου στο χώρο της αγοράς 

ακινήτου, εφόσον ρυθμίζεται αναλυτικά όλη η διαδικασία μίσθωσης ακινήτων από τις 

διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετ. Πολιτικής.    

  

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
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Δεν παράγονται επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον από την 

προώθηση και εφαρμογή της σχετικής διάταξης. 

  

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο δίνοντας στις 

δημόσιες υπηρεσίες, τόσο εκείνες που είναι αρμόδιες για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

όσο και εκείνες που θα κληθούν να εκκαθαρίσουν και να πληρώσουν, ένα σαφές εργαλείο 

για να μπορούν να ενεργήσουν με βεβαιότητα. Η αποσαφήνιση της διαδικασίας 

αναμένεται να διευκολύνει και τον τυχόν δικαστικό έλεγχο. 

 

7. Νομιμότητα 

Η προωθούμενη ρύθμιση είναι απολύτως σύμφωνη με τις διατάξεις και τους 

νόμους του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα της Ελλάδος.   

  

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα Υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας. 

Επισπεύδον της εν λόγω διάταξης είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

  

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος Υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης. 

Προηγήθηκε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. 

  

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής , Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών 

-Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

Κατά την επεξεργασία και τη διαμόρφωση της προωθούμενης διάταξης, 

ακολουθήθηκαν και εφαρμόστηκαν όλοι οι σχετικοί νομοτεχνικοί κανόνες που ορίζονται 

από την ΚΕ.Ν.Ε. 

  

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 
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Η προτεινόμενη διάταξη είναι εσωτερική διευθέτηση και αποτέλεσε αντικείμενο 

γενικότερης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς (8.3).  
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1. Αναγκαιότητα 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου και ειδικότερα με την παρ.1 

αυτού θεσμοθετείται νέα κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου ως περίπτωση (θ) στο 

άρθρο 18 του ν.4251/2014 η οποία θα χορηγείται σε πολίτες Αυστραλίας ηλικίας 18-31 

ετών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων σύμφωνα με το 

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), όπως αυτό 

κυρώθηκε με το Ν.4353/2015 [Α΄173], με κύρια πρόθεση την επίσκεψη στην Ελλάδα για 

διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται 

αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες εσωτερικές ενέργειες και 

διαδικασίες για την θέση σε ισχύ του ανωτέρω Μνημονίου Κατανόησης. 

Επίσης, στην ίδια παράγραφο 1 θεσμοθετείται νέα κατηγορία εθνικής θεώρησης 

εισόδου ως περίπτωση (ι) που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που αποτελούν 

πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα για κάλυψη 

αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρμόδιου 

δημόσιου φορέα. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις 

1 και 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014 στην κατεύθυνση αναδιατύπωσής τους  

και προσθήκης βελτιωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων οι οποίες κρίνονται σκόπιμες με βάση 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα εφαρμογής τους. Ειδικότερα, από 

την υποπερίπτωση (β) της περίπτωσης 1 της  παρ.2 του άρθρου 20 απαλείφεται ο όρος 

«κατοχή» που υπάρχει στην υφιστάμενη διάταξη, προκειμένου να είναι δυνατή η υπαγωγή 

στην υπόψη διάταξη πολιτών τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία η οποία είναι 

εκμισθωμένη κατά τη σύναψη του σχετικού συμβολαίου αγοράς, ρύθμιση η οποία 

συνδέεται με το δικαίωμα που προβλέπεται ήδη στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 Β του 

ν.4251/14, αναφορικά με τη δυνατότητα των κατόχων ακινήτων να εκμισθώνουν αυτά. 

Επίσης, συμπληρώνεται το εδάφιο που αφορά την περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου από 

συζύγους που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου και προστίθεται η έννοια του συντρόφου, 

στο πλαίσιο προσαρμογής της μεταναστευτικής νομοθεσίας στις διατάξεις του ν. 4356/2015 

(Α΄181) αναφορικά με το σύμφωνο συμβίωσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από 

αυτό και αναδιατυπώνεται ως προς το σημείο που αφορά την αξία της ακίνητης περιουσίας 

ώστε να μην γίνεται στο σημείο αυτό αναφορά στο ποσό των 250.000 ευρώ το οποίο 

ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 2 της διάταξης, αλλά να γίνεται παραπομπή στην 

παράγραφο 2 στην οποία ορίζεται η ελάχιστη αξία κτήσης της ακίνητης περιουσίας. 

Περαιτέρω, η υποπερίπτωση (γ) συμπληρώνεται με σχετική προσθήκη, ώστε στην 

περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη 

περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά 

μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου, αυτό θα πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος μέλος της Ε.Ε., ώστε να αποκλειστούν οι περιπτώσεις νομικών προσώπων που 

εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εταιρικής σύνθεσης αυτών. 
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Με την υποπερίπτωση (δ) αφενός συνενώνονται οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις (δ) και 

(ε), που αναφέρονται στη σύναψη μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού 

καταλύματος (σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011, Α’180) και η περίπτωση 

σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), όπως ισχύει και αφετέρου  επικαιροποιούνται με βάση τα 

ισχύοντα στην ειδικότερη νομοθεσία. Τέλος, με τη νέα υποπερίπτωση (ε), προβλέπεται η 

δυνατότητα χορήγησης μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή σε πολίτη τρίτης χώρας που 

απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία, αντικειμενικής αξίας 250.000 

ευρώ, ως κληρονόμος εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου ή συνεπεία γονικής παροχής και είναι 

ενήλικος. Με την υπόψη διάταξη δίνεται η δυνατότητα χορήγησης μόνιμης άδειας 

διαμονής σε ενήλικους πολίτες τρίτων χωρών που απέκτησαν ακίνητη περιουσία, όχι μέσω 

αγοράς αυτής και καταβολής του σχετικού τιμήματος, αλλά περιήλθε στην κυριότητα και 

νομή τους κατά τους ανωτέρω τρόπους. Ως εκ τούτου, ως βάση υπολογισμού της αξίας της 

περιουσίας, η οποία δεν προέρχεται από καταβολή τιμήματος, θα πρέπει να ορίζεται η 

αντικειμενική αξία  αυτής κατά την υποβολή της αίτησης και η οποία θα πρέπει να 

ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. 

 Περαιτέρω, η περίπτωση 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014 

αναδιατυπώνεται και ορίζεται ότι το ελάχιστο τίμημα αγοράς ακίνητης περιουσίας, καθώς 

και το συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών 

κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των 

συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης, καθορίζεται σε διακόσιες 

πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την 

υπογραφή του συμβολαίου.  

Σκοπός της  προτεινόμενης ρύθμισης είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος της 

προέλευσης των χρημάτων μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων και της Τράπεζας της Ελλάδος 

και η αποφυγή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος», μέσω της διασφάλισης καταβολής 

του τιμήματος σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου και η εν γένει παρακολούθηση 

της κίνησης της πληρωμής από τον πληρωτή στον δικαιούχο. Επίσης, η χρήση της 

δίγραμμης τραπεζικής επιταγής περιορίζει τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι 

πληρωτές/δικαιούχοι, επιφέροντας τις έννομες συνέπειες που αναφέρονται στα άρθρα 37 

επ. ν. 5960/1933 περί επιταγής και συνεπώς, η χρήση δίγραμμης επιταγής έχει σκοπό την 

ασφάλεια των συναλλαγών (διασφαλίζει, δηλαδή, έναντι ακάλυπτης επιταγής/απώλειας 

επιταγής κτλ.). Συνολικά, η διαδικασία καταβολής του τιμήματος μέσω της μεταφοράς 

πίστωσης και/ή δίγραμμης τραπεζικής επιταγής ενέχει χαμηλότερο πιστοληπτικό κίνδυνο 

για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 αποτρέπεται τυχόν 

καταστρατήγηση της νομοθεσίας, καθώς θεσμοθετείται υποχρέωση -δεδομένου ότι η 

μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε 

έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο 

αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή (άρθρο 8, παρ.29 του 

ν.4332/2015)- όταν συνάπτεται συμβόλαιο πώλησης ακινήτου οποιασδήποτε αξίας και ο 

πωλητής είναι πολίτης τρίτης χώρας, να υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση της κατά 

τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση 
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Μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται, κατ’ αναλογική 

εφαρμογή, όταν πρόκειται για πώληση ακινήτου από νομικό πρόσωπο σύμφωνα με 

οριζόμενα στην οικεία διάταξη. 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου και ειδικότερα με την παράγραφο 

4 αυτού, αντικαθίσταται η εξουσιοδοτική ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του 

Ν. 4251/2014 και παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου 

των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής. Οι Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής 

αποτελούν προσωρινό τίτλο διαμονής ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται στους πολίτες 

τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή 

αναστολής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί απορριπτικής ή ανακλητικής διοικητικής 

πράξεως κατά της οποίας έχουν ασκήσει αίτηση ακύρωσης. Η ίδια βεβαίωση χορηγείται και 

σε πολίτες τρίτων χωρών που α) αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, β) τους επιβάλλεται κατά 

τη διάρκεια της προδικασίας περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαιτεί τη διαμονή 

τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γ) που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και 

καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 

187 του Π.Κ. εφόσον με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και έγκριση του 

Εισαγγελέα Εφετών έχει ανασταλεί η απέλαση μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για 

τις πράξεις που καταγγέλθηκαν και δ) των ανήλικων κατά την έννοια του άρθρου 121 του 

Π.Κ., οι οποίοι έχουν υποβληθεί στα αναμορφωτικά μέτρα των περιπτώσεων β, γ και δ του 

άρθρου 122 ή στα θεραπευτικά μέτρα του άρθρου 123 του ίδιου Κώδικα. Η ειδική 

βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και στα προστατευόμενα μέλη των ανωτέρω 

υπαγομένων πολιτών τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαμονής για λόγους 

οικογενειακής επανένωσης, καθώς και στα ανήλικα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα 

ανεξαρτήτως εάν γεννήθηκαν πριν ή μετά την έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής 

απόφασης του συντηρούντος. Σήμερα οι εν λόγω Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής δεν 

πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η 

πλαστογράφησή τους. Με την παρούσα ρύθμιση παρέχεται το δικαίωμα στον Υπουργό 

Μεταναστευτικής Πολιτικής να καθορίσει αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για την 

έκδοση των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής ώστε να μην δημιουργούνται πλέον 

κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια. 

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, θεσπίζεται εξουσιοδοτική 

διάταξη, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού ως απόρρητης της 

προμήθειας και της εκτύπωσης των εντύπων των προσωρινών τίτλων διαμονής, δηλαδή 

των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, οι οποίες εκτυπώνονται σήμερα από το Ίδρυμα 

Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος και των 

ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής. Οι εν λόγω τίτλοι διαμονής πρέπει να πληρούν 

υψηλές και αξιόπιστες προδιαγραφές ασφαλείας, για την αποτροπή της παραποίησης ή 

πλαστογράφησής τους, γεγονός το οποίο επιβάλλεται για την προστασία ουσιωδών 

συμφερόντων της ασφάλειας της Χώρας. 

Με το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου, αντικαθίσταται η παρ.10 του άρθρου 1 του 

ν.4018/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4147/2013 και 

θεσπίζεται πρόβλεψη ότι το τέλος που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, 

ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της ηλεκτρονικής κάρτας, βαρύνει τον 
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ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας, όχι μόνο για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου αλλά 

για κάθε τίτλο διαμονής, όταν αυτός εκτυπώνεται με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εάν αποφασιστεί η εκτύπωση και άλλων τίτλων διαμονής (π.χ. των 

Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής) με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου 

(ηλεκτρονική κάρτα), το κόστος για την εκτύπωσή τους θα βαρύνει τον πολίτη τρίτης χώρας, 

ομοίως με το κόστος εκτύπωσης των αδειών διαμονής, το ύψος του οποίου σήμερα 

ανέρχεται στα 16 ευρώ (όπως καθορίστηκε με την αριθ.21929/14/25.4.2014 κ.υ.α. (1217 

Β΄). Επιπρόσθετα ορίζεται ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας 

κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, και όχι κατά 

την παραλαβή της άδειας αφενός για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας καθώς το 

αποδεικτικό καταβολής του τέλους θα υποβάλλεται μαζί με το κατά περίπτωση 

προβλεπόμενο παράβολο και αφετέρου προκειμένου να αποφευχθούν δαπάνες της 

υπηρεσίας όταν ο ενδιαφερόμενος δεν προσέρχεται για την παραλαβή της άδειας 

διαμονής. 

 

1.1  Αναφορά στο περιεχόμενο της κύριας ρύθμισης: 

 Με την ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ειδικότερα την περίπτωση 

(θ) θεσμοθετείται νέα κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου που χορηγείται σε πολίτες 

Αυστραλίας οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την Κινητικότητα Νέων σύμφωνα με 

το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας που κυρώθηκε με το 

Ν.4353/2015 (Α΄173). Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

πληρούν μία σειρά από προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω Μνημόνιο και 

περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους, αλλά δεν 

έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31) έτος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,  να 

μην συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα, να είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και 

εισιτηρίου για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για την 

αγορά αυτού, να διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης, να μην έχουν προηγουμένως 

συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and Holiday) ή για 

Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) της Ελλάδας, να είναι κάτοχοι πτυχίου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη 

προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών, να υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο 

υπουργείο της Αυστραλίας, στην οποία να δηλώνεται ότι η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει 

συναινέσει ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους της 

συμφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων. Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση 

καθορίζονται τα δικαιώματα εργασίας και σπουδών ή εκπαίδευσης σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο Μνημόνιο Κατανόησης. Η εθνική θεώρηση εισόδου δεν μπορεί 

να υπερβαίνει του δώδεκα μήνες και μετά τη λήξη αυτής, ο πολίτης Αυστραλίας οφείλει να 

εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις. 

 Με την περίπτωση (ι) της παραγράφου 1 προβλέπεται η χορήγηση εθνικής  

θεώρησης εισόδου η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες σε πολίτες 

τρίτων χωρών που αποτελούν πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και οι οποίοι 
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εισέρχονται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική 

περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρμόδιου δημόσιου φορέα.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 και ειδικότερα, από την 

υποπερίπτωση (β) της περίπτωσης 1 της  παρ.2 του άρθρου 20 απαλείφεται ο όρος 

«κατοχή» και πλέον είναι δυνατή η υπαγωγή στην υπόψη διάταξη πολιτών τρίτων χωρών 

που αποκτούν ακίνητη περιουσία η οποία είναι εκμισθωμένη κατά τη σύναψη του σχετικού 

συμβολαίου αγοράς. Επίσης, συμπληρώνεται το εδάφιο που αφορά την περίπτωση 

συνιδιοκτησίας ακινήτου από συζύγους που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου και 

προστίθεται η έννοια του συντρόφου, στο πλαίσιο προσαρμογής της μεταναστευτικής 

νομοθεσίας στις διατάξεις του ν. 4356/2015 (Α΄181). Περαιτέρω, η υποπερίπτωση (γ) 

συμπληρώνεται με σχετική προσθήκη, ώστε στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας 

διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού 

προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου, αυτό 

θα πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., ώστε να 

αποκλειστούν οι περιπτώσεις νομικών προσώπων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δεν 

είναι εφικτός ο έλεγχος της εταιρικής σύνθεσης αυτών. Με την υποπερίπτωση (δ) αφενός 

συνενώνονται οι υφιστάμενες υποπεριπτώσεις (δ) και (ε), που αναφέρονται στη σύναψη 

μακροχρόνιας σύμβασης σύνθετου τουριστικού καταλύματος (σύμφωνα με το άρθρο 8 

παρ. 2 του ν. 4002/2011, Α’180) και η περίπτωση σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης 

τουριστικού καταλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), όπως ισχύει 

και αφετέρου  επικαιροποιούνται με βάση τα ισχύοντα στην ειδικότερη νομοθεσία. Τέλος, 

με τη νέα υποπερίπτωση (ε), προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης μόνιμης άδειας 

διαμονής επενδυτή σε πολίτη τρίτης χώρας που απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή, 

ακίνητη περιουσία, αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ, ως κληρονόμος με διαθήκη ή εξ 

αδιαθέτου ή συνεπεία γονικής παροχής και είναι ενήλικος. 

 Περαιτέρω, η περίπτωση 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014 

αναδιατυπώνεται και ορίζεται ότι η ελάχιστη αξία κτήσης της ακίνητης περιουσίας, καθώς 

και το συμβατικό τίμημα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών 

κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες επί των 

συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης, καθορίζεται σε διακόσιες 

πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την 

υπογραφή του συμβολαίου.  

Σκοπός της  προτεινόμενης ρύθμισης είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος της 

προέλευσης των χρημάτων μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων και της Τράπεζας της Ελλάδος 

και η αποφυγή του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, μέσω της διασφάλισης καταβολής του 

τιμήματος σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου και η εν γένει παρακολούθηση της 

κίνησης της πληρωμής από τον πληρωτή στον δικαιούχο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο ν.4537/2018 (Α’84) ««Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις. Επίσης, η χρήση της 

δίγραμμης τραπεζικής επιταγής περιορίζει τα πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι 

πληρωτές/δικαιούχοι, επιφέροντας τις έννομες συνέπειες που αναφέρονται στα άρθρα 37 

επ. ν. 5960/1933 περί επιταγής και συνεπώς, η χρήση δίγραμμης επιταγής έχει σκοπό την 

ασφάλεια των συναλλαγών (διασφαλίζει, δηλαδή, έναντι ακάλυπτης επιταγής/απώλειας 

επιταγής κτλ.). Συνολικά, η διαδικασία καταβολής του τιμήματος μέσω της μεταφοράς 
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πίστωσης και/ή δίγραμμης τραπεζικής επιταγής ενέχει χαμηλότερο πιστοληπτικό κίνδυνο 

για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 Με την παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση 7Α στην παρ. Β του άρθρου 20 του 

ν.4251/2014, με την οποία θεσμοθετείται υποχρέωση -δεδομένου ότι η μεταπώληση της 

ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης 

χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη 

ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή (άρθρο 8, παρ.29 του ν.4332/2015)- όταν 

συνάπτεται συμβόλαιο πώλησης ακινήτου οποιασδήποτε αξίας και ο πωλητής είναι πολίτης 

τρίτης χώρας, να υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας 

Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με το 

αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Μόνιμης άδειας διαμονής 

επενδυτή. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται, κατ ’αναλογική εφαρμογή, όταν πρόκειται για 

πώληση ακινήτου από νομικό πρόσωπο, οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου 

ανήκουν εξ ολοκλήρου σε πολίτη τρίτης χώρας, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (γ) της 

περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014.  

Με την ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 διευρύνεται η εξουσιοδοτική 

διάταξη της παρ.2 του άρθρου 136 του ν.4251/14, ώστε να υφίσταται η δυνατότητα 

καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής 

της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, οι οποίες συνιστούν προσωρινό 

τίτλο διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα.  

Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη της 

παραγράφου 9 του άρθρου 136 και διευρύνεται η δυνατότητα να θεσμοθετείται, όταν 

υφίσταται αναγκαιότητα και σκοπιμότητα, νέα κατηγορία εθνικής θεώρησης εισόδου, 

πέραν της δυνατότητας που υπήρχε για νέα κατηγορία άδειας διαμονής, για πολίτες τρίτων 

χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και χρονικό 

διάστημα, ο οποίος δεν προβλέπεται από τις υφιστάμενες διατάξεις του ν.4251/2014 

Με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη, με την 

οποία παρέχεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού ως απόρρητης της προμήθειας και της 

εκτύπωσης των εντύπων των προσωρινών τίτλων διαμονής, δηλαδή των βεβαιώσεων 

κατάθεσης αίτησης, οι οποίες εκτυπώνονται σήμερα από το Ίδρυμα Εκτύπωσης 

Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Ι.Ε.Τ.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος και των ειδικών 

βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής. Οι εν λόγω τίτλοι διαμονής πρέπει να πληρούν υψηλές και 

αξιόπιστες προδιαγραφές ασφαλείας, για την αποτροπή της παραποίησης ή 

πλαστογράφησής τους, γεγονός το οποίο επιβάλλεται για την προστασία ουσιωδών 

συμφερόντων της ασφάλειας της Χώρας. 

 Με τη διάταξη του άρθρου 4 αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου 1 του 

ν.4018/2011 και προβλέπεται ότι το τέλος που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, 

εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, βαρύνει τον ενδιαφερόμενο 

πολίτη τρίτης χώρας, όχι μόνο για τις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου αλλά για κάθε τίτλο 

διαμονής, όταν αυτός εκτυπώνεται με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου. Επιπρόσθετα 

ορίζεται ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή 

της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, και όχι κατά την παραλαβή της 

άδειας. Οι λόγοι είναι αφενός η απλούστευση της διαδικασίας, καθώς το αποδεικτικό 
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καταβολής του τέλους θα υποβάλλεται μαζί με το κατά περίπτωση προβλεπόμενο 

παράβολο και αφετέρου η αποφυγή της υπηρεσιακής δαπάνης όταν ο ενδιαφερόμενος δεν 

προσέρχεται για την παραλαβή της άδειας διαμονής. 

 

1.2  Κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα 

Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αναμένεται να έχει θετική επίπτωση 

στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας και προώθησης της 

βελτίωσης της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των  Ελλήνων και Αυστραλών  νέων, από 18 

έως 31 ετών, με τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την κοινωνία της άλλης χώρας, μέσω της 

εμπειρίας που θα αποκτήσουν από το ταξίδι, τη διαβίωση και την εργασία σε αυτή. Τόσο η 

εν λόγω  συμφωνία κινητικότητας νέων, όπως και η αντίστοιχη που έχει υπογράψει η 

Ελλάδα με τον Καναδά (ν.4091/2012, Α’ 219) επιδιώκουν να διευκολύνουν την πρόσβαση 

σε πολιτιστικές ανταλλαγές που δίνουν στη νεολαία τη δυνατότητα να αποκτήσει καλύτερη 

κατανόηση της γλώσσας ή των γλωσσών, του πολιτισμού και της κοινωνίας του άλλου 

κράτους, μέσω της εμπειρίας ταξιδιών, διαβίωσης και εργασίας στην αλλοδαπή και 

παράλληλα επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την κινητικότητα των νέων με σκοπό την ενίσχυση 

της προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης όσων συμμετέχουν. 

Η ρύθμιση της παραγράφου 2 αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στους 

ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, καθώς επεκτείνεται το δικαίωμα παρέχεται στην 

συνιδιοκτησία ακινήτου εξ αδιαιρέτου στους συντρόφους και επιπλέον δυνατότητα 

υπαγωγής στη διάταξη έχουν και όσοι ενήλικοι πολίτες τρίτων χωρών αποκτούν ακίνητη 

περιουσία κατά πλήρη κυριότητα και νομή, αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ, ως 

κληρονόμοι με διαθήκη ή εξ αδιαθέτου ή συνεπεία γονικής παροχής 

Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 3 αναμένεται να έχουν θετικό 

αποτέλεσμα στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα διευκολύνονται σε σχέση με την 

απόκτηση τίτλων διαμονής (αποτροπή παραποίησης ή πλαστογράφησης των εντύπων 

προσωρινών τίτλων διαμονής σε περίπτωση π.χ. κλοπής, απώλειας, κλπ). 

 

2. Καταλληλότητα 

Διατάγματα και κανονιστικές πράξεις που πρέπει να εκδοθούν προκειμένου να 

εφαρμοστούν πλήρως οι ρυθμίσεις του άρθρου 3 

  Αριθμός 

Προεδρικά Διατάγματα - 

Υπουργικές Αποφάσεις 6 

Σύνολο - 

 

Υποστηρικτικές ενέργειες  

Στο πλαίσιο των υποστηρικτικών ενεργειών που προβλέπονται για την υλοποίηση 

των ρυθμίσεων, επισημαίνονται οι ακόλουθες: 
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Θα πρέπει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν. 

4251/2014 (Α΄80), που προβλέπεται στην παράγραφο 5, ώστε να καθοριστεί ο τύπος και το 

περιεχόμενο των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής της παραγράφου 4 του άρθρου 

25 του ν.4251/14. Επίσης, θα πρέπει να εκδοθεί η υπουργική απόφαση του παρ.21 του 

άρθρου 136 του Ν.4251/2014, αναφορικά με τον χαρακτηρισμό ως απόρρητης της 

προμήθειας και εκτύπωσης των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, που χορηγούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής 

που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4251/2014. 

Επίσης, θα πρέπει να εκδοθούν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 1, παρ.10 του ν.4018/2011, όπως ισχύει, αναφορικά με τη δυνατότητα ανάθεσης 

και σε δημόσιο φορέα της εκτύπωσης των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη 

μορφή αυτοτελούς εγγράφου και αναφορικά με τον καθορισμό τέλους για τον πολίτη 

τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου 

διαμονής. 

 

3. Συνέπειες στην οικονομία 

 Παρ.2: από την προτεινόμενη ρύθμιση και ειδικότερα την υποπερίπτωση 

(γ) συμπληρώνεται η υφιστάμενη ρύθμιση ώστε στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας 

διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού 

προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου, αυτό 

θα πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Με την εν λόγω 

συμπλήρωση αναμένεται να υπάρχουν οφέλη στην  εθνική οικονομία, καθώς δυνατότητα 

υπαγωγής στη διάταξη θα έχουν οι ημεδαπές επιχειρήσεις. Επίσης, Επίσης, η 

αναδιατύπωση της διάταξης που αφορά τους ειδικούς τρόπους καταβολής του τιμήματος 

στο πλαίσιο των οριζόμενων στο ν. 4537/2018 (Α 84) «Ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» 

αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της διασφάλισης και 

διαφάνειας στις υπηρεσίες πληρωμών. 

 

3.1 Οφέλη ή επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού 

Βλ. σχετική οικονομική έκθεση 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και τους πολίτες 

 Παρ.1: Η δυνατότητα εισδοχής νέων Αυστραλών στη χώρα και αντίστοιχα 

Ελλήνων στην Αυστραλία βάσει του υπόψη Μνημονίου Κατανόησης θα ενισχύσει τους 

δεσμούς των δύο χωρών και την αμοιβαία εξοικείωση των δύο κοινωνιών με τη γλώσσα, 

τον πολιτισμό, την ιστορία και τον τρόπο ζωής τους. Επίσης, άμεσα ωφελούμενοι από τη 

ρύθμιση είναι οι πολίτες Αυστραλίας οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη προπτυχιακών 

πανεπιστημιακών σπουδών και αντίστοιχα οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη 

δυνατότητα εισδοχής στις δύο χώρες βάσει του υπόψη Μνημονίου Κατανόησης και οι 
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οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τη γνώση τους αναφορικά με τον 

πολιτισμό, τη γλώσσα και την κοινωνία της άλλης χώρας, μέσω της εμπειρίας που θα 

αποκτήσουν από το ταξίδι, τη διαβίωση και την εργασία σε αυτή. 

 Παρ.2: με την υποπερίπτωση (β) της περίπτωσης 1 της παρ. Β του άρθρου 20 του 

ν.4251/14 και την απαλοιφή της έννοιας της «κατοχής», ωφελούμενοι είναι οι πολίτες 

τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία η οποία μπορεί να είναι εκμισθωμένη κατά 

τη σύναψη του σχετικού συμβολαίου αγοράς, δυνατότητα η οποία δεν παρέχεται με βάση 

την υφιστάμενη διάταξη, αλλά το σχετικό δικαίωμα εκμίσθωσης παρεχόταν μόνο μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση Μόνιμης Άδειας Διαμονής Επενδυτή. Επίσης, 

με την προσθήκη της έννοιας του συντρόφου στο πλαίσιο προσαρμογής της 

μεταναστευτικής νομοθεσίας στις διατάξεις του ν. 4356/2015 (Α΄181) αναφορικά με το 

σύμφωνο συμβίωσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, πολίτες τρίτων χωρών 

που πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου είναι άμεσα ωφελούμενοι από την 

προτεινόμενη ρύθμιση στην περίπτωση που υφίσταται συνιδιοκτησία ακινήτου από 

συντρόφους που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Επίσης, με την υποπερίπτωση (δ) 

άμεσα ωφελούμενοι είναι πολίτες τρίτων χωρών που απέκτησαν κατά πλήρη κυριότητα και 

νομή, ακίνητη περιουσία, αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ, ως κληρονόμοι με διαθήκη ή 

εξ αδιαθέτου ή συνεπεία γονικής παροχής και είναι ενήλικοι, δηλαδή όχι μέσω αγοράς 

αυτής και καταβολής του σχετικού τιμήματος, αλλά περιήλθε στην κυριότητα τους κατά 

τους ανωτέρω τρόπους. 

 Παρ.3: με την προτεινόμενη ρύθμιση αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση της 

νομοθεσίας, καθώς θεσμοθετείται υποχρέωση -δεδομένου ότι η μεταπώληση της ακίνητης 

περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας 

παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση 

της άδειας διαμονής του πωλητή (άρθρο 8, παρ.29 του ν.4332/2015)- όταν συνάπτεται 

συμβόλαιο πώλησης ακινήτου οποιασδήποτε αξίας και ο πωλητής είναι πολίτης τρίτης 

χώρας, να υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με το αν το 

συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Μόνιμης άδειας διαμονής 

επενδυτή. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται, κατ’ αναλογική εφαρμογή, όταν πρόκειται για 

πώληση ακινήτου από νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

υποπερίπτωση (γ) της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014.  

 Παράγραφοι 5, 6 και 7: οι κοινωνικές συνέπειες των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων του άρθρου 3 ως προς τους πολίτες τρίτης χώρας αφορούν κυρίως την 

διασφάλιση των κατόχων των εν λόγω εντύπων σε περίπτωση π.χ. κλοπής, απώλειάς τους, 

ώστε να αποτρέπεται η  παραποίηση ή πλαστογράφηση αυτών. 

 

Οφέλη για τους εργοδότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και τις επιχειρήσεις 

 Παρ. 1: δεδομένου ότι η θεώρηση εισόδου που θα χορηγείται σε πολίτες 

Αυστραλίας βάσει του Μνημονίου Κατανόησης επιτρέπει την εργασία σύμφωνα με τους 

ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε αυτό, αναμένεται να ωφεληθούν οι εργοδότες 

που θα έχουν τη δυνατότητα να τους απασχολήσουν στην επιχείρησή τους. 
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 Παρ.2: από την προτεινόμενη ρύθμιση και ειδικότερα την υποπερίπτωση 

(γ) συμπληρώνεται η υφιστάμενη ρύθμιση ώστε στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας 

διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού 

προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου, αυτό 

θα πρέπει να έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Με την εν λόγω 

συμπλήρωση αναμένεται να ωφεληθούν, ως υπαγόμενες στη διάταξη, οι ημεδαπές 

επιχειρήσεις, καθώς αποκλείονται οι περιπτώσεις νομικών προσώπων που εδρεύουν σε 

τρίτες χώρες και δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εταιρικής σύνθεσης αυτών. 

 

4.3 Βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

 Παρ. 1: η θεσμοθέτηση εθνικής θεώρησης εισόδου για  προσωρινή διαμονή 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4251/2014 συνεπάγεται ότι δεν απαιτείται η μετέπειτα 

χορήγηση άδειας διαμονής, αλλά αρκεί η κατοχή αυτής για το διάστημα που παραμένει ο 

ενδιαφερόμενος στη χώρα. Ως εκ τούτου, διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω μιας 

ευέλικτης και ταχύρρυθμης διαδικασίας που προβλέπει τη συναλλαγή με μία μόνο 

υπηρεσία (αρμόδια ελληνική προξενική αρχή), καθώς το διάστημα διαμονής τους στη χώρα 

είναι εξ ορισμού σύντομο (μέχρι 12 μήνες για τους πολίτες Αυστραλίας και μέχρι 8 μήνες 

για το προσωπικό που καλύπτει ανάγκες δασοπυρόσβεσης). 

 

4.4. Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών 

 Παρ.1: Διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω μιας ευέλικτης και 

ταχύρρυθμης διαδικασίας που προβλέπει τη συναλλαγή και υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών σε μία μόνο υπηρεσία, ήτοι την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. 

 

5.  Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση 

 Παρ.1: Μειώνεται ο διοικητικός φόρτος των αρμόδιων υπηρεσιών των 

αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών 

διαμονής, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται και θα παραμένουν στη χώρα μόνο με 

την κατοχή εθνικής θεώρησης εισόδου χωρίς να απαιτείται ο περαιτέρω εφοδιασμός τους 

με άδεια διαμονής. 

 Παρ.2 και 3: οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση 

της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς αφενός θα 

ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων μέσω των τραπεζικών 

ιδρυμάτων και της Τράπεζας της Ελλάδος και η αποφυγή του ξεπλύματος «μαύρου» 

χρήματος, μέσω της διασφάλισης ειδικών τρόπων καταβολής του τιμήματος σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, αφετέρου αποτρέπεται τυχόν καταστρατήγηση της 

νομοθεσίας, καθώς θεσμοθετείται υποχρέωση -δεδομένου ότι η μεταπώληση της ακίνητης 

περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας 

παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση 

της άδειας διαμονής του πωλητή (άρθρο 8, παρ.29 του ν.4332/2015)- όταν συνάπτεται 

συμβόλαιο πώλησης ακινήτου οποιασδήποτε αξίας και ο πωλητής είναι πολίτης τρίτης 
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χώρας, να υποχρεούται να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με το αν το 

συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση Μόνιμης άδειας διαμονής 

επενδυτή. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται, κατ' αναλογική εφαρμογή, όταν πρόκειται για 

πώληση ακινήτου από νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

υποπερίπτωση (γ) της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν.4251/2014.  

 Παρ.6: η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη παρέχει τη δυνατότητα να 

θεσμοθετείται, όταν υφίσταται αναγκαιότητα και σκοπιμότητα, νέα κατηγορία εθνικής 

θεώρησης εισόδου για πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα για 

συγκεκριμένο σκοπό και χρονικό διάστημα, ο οποίος δεν προβλέπεται από τις υφιστάμενες 

διατάξεις του ν.4251/2014. 

 Παρ. 5 και 7: με τις υπόψη διατάξεις προστατεύονται τα ουσιώδη 

συμφέροντα της ασφάλειας της χώρας, καθώς θα αποτρέπονται φαινόμενα παραποίησης ή 

πλαστογράφησης των εντύπων που εκδίδει η Δημόσια Διοίκηση. 

 

6. Νομιμότητα 

6.2. Διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και των 

διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα – Νομολογία του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 Παρ.1, περ.(θ): ν. 4353/2015 (Α’ 173) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αυστραλίας για 

τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των νέων  (Work 

and Holiday Visa). 

 

7. Αρμοδιότητα 

  

7.2.Οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία κατά το στάδιο  προετοιμασίας 

της εξεταζόμενης ρύθμισης 

 Παρ.1, περίπτωση (θ):  

o Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων 

o Υπουργείο Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης 

o Υπουργείο Εξωτερικών, Γ4 Δ/νση ΔΕΥ, Μετανάστευσης και Σένγκεν, Β4 

Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

o Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Δ/νση Ατομικών Ρυθμίσεων 

o Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Δ/νση Αλλοδαπών 
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 Παρ.1, περίπτωση (ι): Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

 Παρ.2:  

o Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού 

o Τράπεζα της Ελλάδας 

o Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας 

 Παρ.3: Συμβολαιογραφικός Σύλλογος  Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και 

Δωδεκανήσου 

  Παρ.5:  

o Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής, 

Δ/νση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής,  

o Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

 Παρ.6: Υπουργείο Εξωτερικών: Γ4 Δ/νση  

 Παρ.7: 

o Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Δ/νση Προμηθειών, Δ/νση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ/νση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής 

o Υπουργείο Οικονομικών 

o Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 

7.3 Υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων 

 Παρ.1: οι αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές της χώρας καταγωγής των 

ενδιαφερόμενων 

 Παρ.2: οι αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές της χώρας για τη χορήγηση 

θεώρησης εισόδου και οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων της χώρας που είναι αρμόδιες για την έκδοση Μόνιμης άδειας διαμονής 

επενδυτή του άρθρου 20 Β του ν.4251/14 

 Παρ.3: οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και οι συμβολαιογράφοι της χώρας. 

 Παρ.5:  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Δ/νση Προμηθειών, Δ/νση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ/νση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής 

 Παρ.6:  Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής 

και Υπουργείο Εξωτερικών: Γ4 Δ/νση  

 Παρ.7:  

o Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής: Δ/νση Προμηθειών, Δ/νση 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ/νση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής 
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o Υπουργείο Οικονομικών: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ 

o το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο 

 

 

8. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση  

Κατά τη σύνταξη της παρούσας τροπολογίας, τηρήθηκε το σύνολο των 

νομοτεχνικών οδηγιών της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) και των 

αρχών καλής νομοθέτησης. 

 

9. Αυτοτελείς διατάξεις 

 

10. Διαφάνεια – Κοινωνική Συμμετοχή  
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1. Αναγκαιότητα 

Η προτεινόμενη στο παρ.4 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου τροποποίηση κρίνεται 

απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός επιβολής των διοικητικών 

κυρώσεων του άρ. 30 του ν. 4251/2014.  Ανάμεσα στα άλλα αποσαφηνίζεται η έννοια του 

μεταφορέα, εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η κύρωση, παρέχονται ενδείξεις μέτρων 

επιμέλειας, ώστε να διαπιστώνεται από τη διοίκηση εάν έχει καταβληθεί κάθε 

προβλεπόμενη επιμέλεια, και προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή, ώστε να ελέγχεται η 

νομιμότητα επιβολής των κυρώσεων.  

  

2. Καταλληλότητα 

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη διάταξη είναι εφικτό να επιτευχθεί, μόνο μέσω της 

νομοθετικής οδού και όχι με προώθηση άλλης ρύθμισης του δευτερογενούς δικαίου, 

δεδομένου ότι αναφέρεται σε τροποποίηση νόμου της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι του ν. 

4251/2014. 

  

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

Από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης δεν αναμένεται να επέλθουν 

οικονομικές επιπτώσεις, εφόσον οι αλλαγές επέρχονται σε ήδη υπάρχουσα διοικητική 

διαδικασία. 

  

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες 

Δημιουργείται ασφάλεια δικαίου στους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον 

τουρισμό, εφόσον συγκεκριμενοποιείται και η παράνομη συμπεριφορά αλλά και τα 

πρόσωπα εις βάρος των οποίων επιβάλλονται οι κυρώσεις. Επίσης δίνεται η δυνατότητα 

άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.  

  

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Δεν παράγονται επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον από την 

προώθηση και εφαρμογή της σχετικής διάταξης. 

  

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει την ύπαρξη ενδικοφανούς προσφυγής σε ήδη 

υφιστάμενο διοικητικό όργανο (Υπουργό). Η επίλυση των εν λόγω διαφορών σε επίπεδο 

37



διοίκησης προλαμβάνει την προσφυγή στη δικαιοσύνη, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις 

θα ήταν βέβαιη λόγω του ύψους των προβλεπόμενων προστίμων.  

7. Νομιμότητα 

Η προωθούμενη ρύθμιση είναι απολύτως σύμφωνη με τις διατάξεις και τους 

νόμους του Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα της Ελλάδος.  η 

δυνατότητα επανεξέτασης της υπόθεσης με την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον 

ανώτερου διοικητικού οργάνου, στο πλαίσιο του άρ. 10 του Συντάγματος και του άρ. 25 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.  

  

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα Υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας. 

Επισπεύδον της εν λόγω διάταξης είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

  

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος Υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης. 

Προηγήθηκε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το 

Υπουργείο Μεταφορών και με το Υπουργείο Εσωτερικών 

  

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

·  Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής      

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

Κατά την επεξεργασία και τη διαμόρφωση της προωθούμενης διάταξης, 

ακολουθήθηκαν και εφαρμόστηκαν όλοι οι σχετικοί νομοτεχνικοί κανόνες που ορίζονται 

από την ΚΕ.Ν.Ε. 

  

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

Η προτεινόμενη διάταξη αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης με τους 

εμπλεκόμενους φορείς, όπως ορίζονται στο σημείο 8.3.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να 

αντιμετωπίσει κάθε μία διάταξη που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου. 

 

Με το άρθρο 5 προστίθενται ρυθμίσεις αναγκαίες για την υλοποίηση του Μέρους 

Α΄ του ν. 4540/2018 (Α΄91). Συγκεκριμένα με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται 

λεπτομέρειες για την παροχή συνθηκών υποδοχής, γενικών και υλικών, σε πολίτες τρίτων 

χωρών ή ανιθαγενείς αιτούντες διεθνή προστασία. Ομοίως με κοινή υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την παροχή συνθηκών υποδοχής σε 

ανηλίκους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, αιτούντες ή μη διεθνή προστασία, 

ασυνόδευτους η μη.  

Στο άρθρο 6 τακτοποιούνται διάφορες οικονομικές εκκρεμότητες, οι οποίες 

προέκυψαν από την απαίτηση ταχείας ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Υπουργείου στη 

διαρκώς εξελισσόμενη πραγματικότητα.  

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 7 τροποποιούνται διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με σκοπό την παράταση 

προθεσμιών ισχύος των τροποποιούμενων διατάξεων. 

Ειδικότερα, με τις παρ.  1 και 2  παρατείνεται κατά ένα (1) έτος έως τις 31.12.2019, 

η εφαρμογή δύο διατάξεων: του άρθρου 14 παρ. 10 του ν. 4332/2015 και του άρθρου 72 

του ν. 4375/2016. Με τις διατάξεις αυτές επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της κείµενης 

νομοθεσίας:  

α) η σύναψη δημοσίων συμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

(Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών µεταναστών και 

προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κ.λπ.)  

Η παράταση ισχύος των εν λόγω διατάξεων και για το έτος 2019 προκρίθηκε καθώς 

αφορά σε διατάξεις που δίνουν ευελιξία στους φορείς της Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που 

διαχειρίζονται κοινοτικούς πόρους, προκειμένου να κάνουν πιο γρήγορα προμήθειες στο 

πλαίσιο του στεγαστικού προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων που χρηματοδοτείται εξ 

ολοκλήρου από το τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO), μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες .  

Το πρόγραμμα φιλοξενίας θα συνεχιστεί και για το έτος 2019 με τις ίδιες ανάγκες 

που κυρίως αφορούν συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών, προμήθεια αγαθών, μίσθωση 

ακινήτων κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το στεγαστικό πρόγραμμα που τρέχει με 

επικεφαλής τον Δ. Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με Δήμο Νεάπολης-Συκεών, Δήμο 
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Καλαμαριάς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΧΑΝΘ, PRAKSIS, ARSIS, Ελληνικό 

Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

β) η απόσπαση προσωπικού του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τοµέα ή η 

πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., καθώς και η διάθεση ή η πρόσληψη µε 

συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. πολιτών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς 

και πολιτών που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν από 

τη διαχείριση των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών. 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 δίνεται η δυνατότητα παράτασης της ισχύος 

της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4375/2016 για έκτακτες και επείγουσες 

ανάγκες που αφορούν τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για διάστημα είκοσι 

τεσσάρων μηνών . Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία δεδομένου ότι η 

κατάσταση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος παραμένει έκτακτη και 

επείγουσα και συνεπώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 παρ 4 του ν. 4375/2016 

με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ειδικό τρόπο και σύντομες προθεσμίες η διαχείριση των 

αιτημάτων ασύλου που υποβάλλονται από εισερχόμενους στην χώρα πολίτες τρίτων χωρών 

και ανιθαγενών. Επιβάλλεται λοιπόν η παρούσα ρύθμιση για την ομοιόμορφη 

αντιμετώπιση όλων των νεοεισερχόμενων στην χώρα και την διαχείριση των αιτημάτων 

στον τόπο εισόδου με χρονικά σύντομες διαδικασίες και ταυτόχρονα επιτρέπει την 

επίκαιρη εξέταση του αιτήματος ασύλου τους και την εφαρμογή των διαδικασιών 

επανεισδοχής στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

 

2. Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε διάταξη 

είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα. 

Οι λόγοι για τους οποίους οι ως άνω τροποποιήσεις / προσθήκες κρίνονται 

«αναγκαίες και κατάλληλες» αφορούν στην διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 

υπηρεσιών χωρίς ανακοπή των δραστηριοτήτων κατά την λήξη των προθεσμιών που είχαν 

αρχικά προβλεφθεί, προκειμένου να αποφευχθούν  επαναρρυθμίσεις των ίδιων θεμάτων 

με την παρέλευση των προθεσμιών και έτσι αφενός να αποτραπούν γραφειοκρατικές 

εμπλοκές και αφετέρου να διασφαλίζεται η χρονική ενότητα στην λειτουργία της διοίκησης. 

Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της ισχύος της διαδικασίας της 

παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4375/2016 για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που αφορούν 

τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για είκοσι τεσσάρων μηνών Η παράταση κρίνεται 

αναγκαία δεδομένου ότι δεν έχει αποτραπεί ο κίνδυνος αύξησης των προσφυγικών 

μεταναστευτικών ροών και ο μεγάλος αριθμός διαμενόντων στις δομές υποδοχής της 

παραμεθορίου επιβάλλει σύντομες διαδικασίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων διεθνούς 

προστασίας χωρίς έκπτωση των δικαιωμάτων των αιτούντων. Με τη νέα διάταξη 

εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς την ανάγκη τροποποίησης εκ νέου του νόμου 

προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος 

ως έκτακτη και επείγουσα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 

4375/2016 με τις οποίες αντιμετωπίζεται με ειδικό τρόπο και σύντομες προθεσμίες η 
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διαχείριση των αιτημάτων ασύλου που υποβάλλονται από εισερχόμενους στην χώρα 

πρόσφυγες και μετανάστες.  

 

3. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μιας 

διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους 

πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

Από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν προκαλείται επιβάρυνση επί του 

κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού κ.λ.π.). 

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης σε 

λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την αντιμετώπιση 

και διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία 

προκειμένου να αντιμετωπίζεται η έκτακτη και επείγουσα κατάσταση που δεν έχει 

εξομαλυνθεί λόγω διαφοροποιημένων αλλά όχι μηδενικών προσφυγικών-μεταναστευτικών 

ροών.  

 

4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε διάταξης.  

Για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι 

Διοικητικές Υπηρεσίες του Υπουργείο  Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και οι  αυτοτελείς 

υπηρεσίες του. 
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