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ΝΟΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4251/2014
(ΦΕΚ Α΄ 80/1-4-2014)
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού:
α) Αλλοδαπός είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν
έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που είναι ανιθαγενής.
β) Πολίτης τρίτης χώρας είναι το φυσικό πρόσωπο
που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια
άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά
την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 1 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Ανιθαγενής είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί
τις προϋποθέσεις της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του
1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία
έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α΄ 176).
δ) Πολίτης της Ένωσης: Κάθε πρόσωπο το οποίο
έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ένωσης.
ε) Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης
τρίτης χώρας ο οποίος αποδεικνύει, αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο
λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων.
στ) Πρόσφυγας: Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης.
ζ) Δικαιούχος διεθνούς προστασίας: Ο αλλοδαπός ή
ανιθαγενής στον οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια
ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας.
η) Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013, ο αλλοδαπός
ή ο ανιθαγενής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να

147

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του
συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην
περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης
συνήθους διαμονής του, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή
βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15 του π.δ.
141/2013 και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί, να θέσει εαυτόν υπό την προστασία
της εν λόγω χώρας.
θ) Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: Το ειδικό
ατομικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη
διάρκεια της εξέτασης του αιτήματός του από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές παραλαβής και του επιτρέπει την
παραμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι την έκδοση
τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματος.
ι) Ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας
κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς
να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα
του, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική
και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν
ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του ή ο ανήλικος που
εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στην
Ελλάδα.
ια) Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να
θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που
προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β,
349, 351 και 351Α΄του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία
κινήθηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό
έχει εισέλθει στη χώρα νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας ανθρώπων, κατά το προηγούμενο εδάφιο, είναι το
θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, όταν αυτό είναι ανήλικος.
Ο χαρακτηρισμός «θύμα εμπορίας ανθρώπων» αποδίδεται με Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δίωξης
για έγκλημα που προβλέπεται στα άρθρα 323, 323Α,
323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2,
348Α, 348Β, 349, 351 και 351Α΄του Π.Κ. όσο και πριν
ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από αυτά τα αδικήματα. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν
λόγω Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότηση, που
συντάσσεται από δύο επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι
υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και
Αρωγής των άρθρων 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως
αυτό ισχύει, ή στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, ΜΚΟ
ή στο ΔΟΜ ή σε Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους από το κράτος φορείς προστασίας και αρωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003. Η Πράξη χαρα-
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κτηρισμού εκδίδεται ανεξαρτήτως εάν το θύμα συνεργάζεται με τις διωκτικές Αρχές, σε όσες περιπτώσεις ο
ανωτέρω Εισαγγελέας κρίνει, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Εισαγγελέα Εφετών, ότι συντρέχουν οι όροι
του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003 ή ότι το θύμα δεν
συνεργάζεται εξαιτίας απειλών που στρέφονται κατά
προσώπων της οικογένειάς του που βρίσκονται στην
Ελλάδα ή στη χώρα της προέλευσής του ή οπουδήποτε
αλλού και ότι, εάν αυτό δεν προστατευθεί ή εάν απομακρυνθεί από τη χώρα αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο τα
προαναφερόμενα πρόσωπα.
Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται και για την περίπτωση χαρακτηρισμού προσώπου ως «θύματος παράνομης διακίνησης μεταναστών», όπως ορίζεται στην περίπτωση ιβ΄ του παρόντος άρθρου.
ιβ) Θύμα παράνομης διακίνησης μεταναστών είναι
τόσο το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα
εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 29 παράγραφοι 5 και 6 και 30 του παρόντος, όταν τελούνται από
εγκληματικές οργανώσεις, κατά το άρθρο 187 παρ. 1
του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και
εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα
παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινήθηκε η ποινική
δίωξη, εφόσον αυτό έχει εισέλθει στη χώρα παράνομα.
ιγ) Παράνομη παραμονή: Παρουσία στην ελληνική
επικράτεια πολίτη τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή έχει
πάψει να πληροί, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Κανονισμού
562/2006 (Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν) ή τις λοιπές
προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής της κείμενης νομοθεσίας.
ιδ) Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C): Ομοιόμορφη θεώρηση τύπου C είναι η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που εφαρμόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού
κώδικα θεωρήσεων και χορηγείται ενόψει διέλευσης
από ή πρόθεση παραμονής στην επικράτεια των κρατών-μελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90
ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο
έδαφος των κρατών-μελών της ενισχυμένης συνεργασίας Σένγκεν.
ιε) Θεώρηση Μακράς διάρκειας (Εθνική θεώρηση Visa D): Θεώρηση εισόδου D είναι η εξουσιοδότηση που
χορηγείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική
επικράτεια για διάστημα που υπερβαίνει τις 180 ημέρες
και μπορεί να ανέλθει έως 365 ημέρες, βάσει των αντίστοιχων για το καθεστώς διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων ή το ενωσιακό δίκαιο.
ιστ) Άδεια διαμονής (οριστικός τίτλος διαμονής) είναι κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του
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άρθρου 1 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L
157/15.6.2002), όπως κάθε φορά ισχύει, και βάσει της
οποίας, επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας να διαμένει
νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
ιζ) Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης: Έγγραφο πιστοποίησης προσωρινής νόμιμης διαμονής, ετήσιας διάρκειας, που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για
την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών
που αφορούν σε χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη. Η βεβαίωση αυτή δεν παρέχει δικαίωμα κυκλοφορίας εντός του χώρου Schengen. Σε έκτακτες περιστάσεις δύναται να παρέχει δικαίωμα εξόδου του κατόχου
της προς άλλη τρίτη χώρα εκτός κρατών - μελών Σένγκεν, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται
προθεσμία επιστροφής, μετά την πάροδο της οποίας ο
κάτοχος της βεβαίωσης δεν γίνεται πλέον δεκτός στο
ελληνικό έδαφος.
ιη) Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής: Προσωρινός
τίτλος διαμονής που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που τελούν σε καθεστώς δικαστικής προστασίας ο
οποίος δεν επιτρέπει στον κάτοχο του ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιθ) Αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων: Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της
φορολογικής δήλωσης, εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή επικυρωμένο
αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, εάν
κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της
άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική
δήλωση.
κ) Μετάκληση: Διαδικασία, με την οποία καθίσταται
δυνατή η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας για
παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, σε συγκεκριμένο εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης.
κα) Απασχόληση: Η άσκηση δραστηριοτήτων που
καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με την
καθιερωμένη πρακτική για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη.
κβ) Σύμβαση εργασίας: Έγγραφη συμφωνία με την
οποία ο μισθωτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει επί ορισμένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του
υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη, ο δε εργοδότης πρέπει να καταβάλει τον συμφωνηθέντα μισθό
και να παρέχει κάθε προστασία που προβλέπεται από τη
νομοθεσία. Η σύμβαση εργασίας διέπεται κυρίως από
τους εκάστοτε ισχύοντες ειδικούς εργατικούς νόμους
και από τις διατάξεις του άρθρου 648 του Α.Κ..
κγ) Παροχή υπηρεσιών ή έργου: Εργασία για την

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2014-2015

εκτέλεση υπηρεσίας ή έργου, η οποία δεν υποβάλλεται
σε νομική και προσωπική εξάρτηση ή έλεγχο από τον
εργοδότη και επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
κδ) Εποχική εργασία: Δραστηριότητα που πραγματοποιείται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, σε τομέα
δραστηριότητας που συναρτάται με πρόσκαιρη και εποχιακού χαρακτήρα, απασχόληση.
κε) Εποχικά εργαζόμενος: Ο πολίτης τρίτης χώρας
που διατηρεί τον κύριο τόπο κατοικίας του σε τρίτη χώρα και διαμένει νόμιμα και προσωρινά για λόγους απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια σε τομέα δραστηριότητας που εξαρτάται από την αλλαγή των εποχών
βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του
πολίτη τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
κστ) Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού: Πολίτες τρίτων
χωρών που εισέρχονται και διαμένουν στην Ελλάδα,
βάσει ειδικής νομοθεσίας, ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του συμφέροντος της εθνικής
οικονομίας.
κζ) Άδεια για προσωρινή διαμονή: Κάθε είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και
με βάση την οποία επιτρέπεται σε πολίτη τρίτης χώρας
να διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού.
κη) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος
από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση, καθώς και από κάθε άλλη επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.
κθ) Επενδυτική δραστηριότητα: Η πραγματοποίηση
επένδυσης που έχει, κατά αρμόδια κρίση, θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την εθνική οικονομία.
λ) Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα: Πολίτες τρίτων
χωρών που διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.
λα) Οικογενειακή επανένωση: Η είσοδος και η διαμονή στη χώρα των μελών της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειάς του, ασχέτως εάν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή
μετά από την είσοδό του στη χώρα.
λβ) Συντηρών: Ο πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει
νόμιμα στην Ελλάδα και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος
και η διαμονή στα μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρόντα Κώδικα.
λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας:
α. Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώ-
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σει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των
18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην
Ελλάδα με δικαστική απόφαση ή με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο
της στην Ελλάδα.
β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως
ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό,
για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στον σύζυγο αυτόν.
λδ) Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής: Το δικαίωμα διαμονής των μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που
έχουν γίνει δεκτά στην ελληνική επικράτεια για λόγους
οικογενειακής επανένωσης το οποίο διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα:
(α) ο/η σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας,
(β) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς
εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων, οι οποίοι είναι κάτω των 21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον
είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, κατά την ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία,
καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, επίσης κατά
την ανωτέρω διάκριση,
(γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οι απευθείας ανιόντες
του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του/της συζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι.
λστ) Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής: Το δικαίωμα διαμονής των μελών οικογένειας Έλληνα που διατηρείται αποκλειστικά σε προσωπική βάση.
λζ) Επί μακρόν διαμένων είναι ο πολίτης τρίτης χώρας που αποκτά την ανωτέρω ιδιότητα, σύμφωνα με τα
άρθρα 89 και 90 του παρόντος Κώδικα.
λη) Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος: Κάθε
είδους πιστοποίηση που παρέχεται από τις ελληνικές
αρχές κατά την ένταξη του πολίτη τρίτης χώρας στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος και με βάση την οποία
επιτρέπεται σε αυτόν να διαμένει νόμιμα στην ελληνική
επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ.
1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «Για
την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους
πολίτες τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157/15.6.2002).
λθ) Πρώτο κράτος - μέλος: Το κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο ενέταξε πολίτη τρίτης
χώρας στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος για
πρώτη φορά.
μ) Δεύτερο κράτος - μέλος: Κάθε κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο από εκείνο που ενέταξε για
πρώτη φορά στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
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πολίτη τρίτης χώρας και στο οποίο ο εν λόγω επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα διαμονής του.
μα) Σπουδαστής: Ο πολίτης τρίτης χώρας που έγινε
δεκτός σε αναγνωρισμένο από την εθνική νομοθεσία
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και στον οποίο επετράπη
η είσοδος και διαμονή στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με
σκοπό την απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού διπλώματος που χορηγεί
το ίδρυμα αυτό. Στην έννοια των σπουδών εντάσσεται
και ο κύκλος προετοιμασίας, εφόσον προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία, ως τμήμα των σπουδών αυτών.
μβ) Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυμα, νομίμως συστημένο, του οποίου το πρόγραμμα
σπουδών είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.
μγ) Πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας: Πρόγραμμα
δραστηριοτήτων αλληλεγγύης που βασίζεται σε εθνικό
ή κοινοτικό πρόγραμμα και επιδιώκει στόχους γενικού
ενδιαφέροντος.
μδ) Επαγγελματική κατάρτιση: Κατάρτιση, για την
εφαρμογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κολλέγια, Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.).
με) Έρευνα: Η πρωτότυπη εργασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο για να αυξηθεί το σύνολο των
γνώσεων, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η
χρησιμοποίηση αυτού του συνόλου γνώσεων για νέες
εφαρμογές.
μστ) Ερευνητικός οργανισμός: Κάθε ιδιωτικός ή δημόσιος οργανισμός που πραγματοποιεί έρευνα και έχει
εγκριθεί για τους σκοπούς του παρόντος σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία.
μζ) Ερευνητής: Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος
διαθέτει κατάλληλο τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που δίνει πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα, και ο
οποίος επιλέγεται από ερευνητικό οργανισμό για να
υλοποιήσει ερευνητικό σχέδιο για το οποίο απαιτείται ο
ανωτέρω τίτλος.
μη) Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: Απασχόληση
προσώπου, το οποίο:
i) προστατεύεται με βάση την ελληνική εργατική νομοθεσία ως μισθωτός, που παρέχει γνήσια και αποτελεσματική εργασία για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση
άλλου, ανεξάρτητα από το νομικό τύπο που η σχέση αυτή έχει περιβληθεί,
ii) αμείβεται και
iii) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση,
που αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
μθ) Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Μπλε
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κάρτα της ΕΕ»): Η άδεια που φέρει τη μνεία «Μπλε κάρτα
της ΕΕ» και επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και να
εργάζεται νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 111 του παρόντος Κώδικα.
ν) Τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή με τα οποία πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό
ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται από το κράτος στο
οποίο βρίσκεται ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Για
τους σκοπούς του παρόντος, ένας τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο
ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του
διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη.
να) Επαγγελματική εμπειρία: Ο χρόνος πραγματικής
και νόμιμης άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
νβ) Νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα: Το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, όπως ορίζεται στο άρθρο
3 παράγραφος 1, εδάφιο α΄ του υπ’ αριθμ. 38/2010 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων» (Α΄78).
νγ) Επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας: Διαδικασία επανόδου πολίτη τρίτης χώρας είτε με οικειοθελή συμμόρφωση του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα διέλευσης,
σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα στην
οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην
οποία γίνεται δεκτός.
νδ) Απόφαση επιστροφής: Διοικητική πράξη με την
οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η παραμονή πολίτη τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια και
του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής.
νε) Απομάκρυνση: Εκτέλεση της απόφασης επιστροφής με φυσική μεταφορά του πολίτη τρίτης χώρας
εκτός της ελληνικής επικράτειας.
νστ) Οικειοθελής αναχώρηση: Η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζεται
για το σκοπό αυτόν στην απόφαση επιστροφής.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν έχουν εφαρμογή
στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του:
α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την
έννοια του άρθρου 20 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Στους υπηρετούντες σε διπλωματικές και προξε-
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νικές αρχές υπαλλήλους που απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκειμένου στη σύμβαση της Βιέννης του
1961 περί των διπλωματικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 503/1970 (Α΄108), ή στη σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 90/1975 (Α΄150), καθώς και σε ανακοινωθέντες στις αρμόδιες ελληνικές αρχές υπαλλήλους
διεθνών οργανισμών, στο μέτρο που το νομικό τους καθεστώς διέπεται από τις οικείες διεθνείς συμβάσεις.
γ. Στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς
και στους αιτούντες διεθνή προστασία, κατά την έννοια
της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και σύμφωνα με το
εθνικό δίκαιο.
δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση προσωρινή προστασία ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για το λόγο αυτόν και
αναμένουν την έκδοση της σχετικής απόφασης.
ε. Στα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς
επικουρικής προστασίας.
2. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες,
από τις οποίες η μία είναι ελληνική ή κράτους - μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους το οποίο δεν είναι
μέλος της Ε.Ε. αλλά εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο
σε θέματα θεωρήσεων, αντιμετωπίζονται ως Έλληνες ή
πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αντίστοιχα και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
Κώδικα αυτού.
3. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες ιθαγένειες,
στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική, είναι
υποχρεωμένα να επιλέξουν ιθαγένεια, με δήλωσή τους
στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο ή άλλο
ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους.
4. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται, με την επιφύλαξη
ευνοϊκότερων ρυθμίσεων που προβλέπονται:
α. Σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός,
και τρίτων χωρών αφετέρου.
β. Σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών.
γ. Στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 1426/1984
(Α΄32).
5. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανιθαγενείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ
Άρθρο 3
Σημεία εισόδου - εξόδου
Άσκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου
1. Σε κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να εισέρχεται στο ελ-
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ληνικό έδαφος και να εξέρχεται από αυτό μόνον από τις
ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις. Με απόφαση των
Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσωτερικών,
Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι αερολιμένες, οι λιμένες και τα χερσαία σημεία στα σύνορα
της χώρας, μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος
προσώπων στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, καθώς και το περιεχόμενο του κάθε μορφής ελέγχου, τα όργανα ελέγχου και η διαδικασία εφαρμογής
των δικαστικών και διοικητικών πράξεων, που έχουν
σχέση με την είσοδο και την έξοδο προσώπων από τη
χώρα. Η επιτήρηση των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων ενεργείται από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτόν
αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών διαβάσεων μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.
2. Ο έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στο
ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό ανήκει στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ενεργείται από τις κατά τόπους
αρμόδιες, για το σκοπό αυτόν, αστυνομικές αρχές.
3. Για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού δεν συνιστά
είσοδο στο ελληνικό έδαφος η παραμονή πολίτη τρίτης
χώρας, εν διελεύσει, στη ζώνη διερχομένων αερολιμένος ή λιμένος της χώρας με σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή, με το ίδιο ή άλλο αεροσκάφος ή
πλοίο.
Για την παραμονή στη ζώνη διερχομένων απαιτείται
θεώρηση διέλευσης αεροδρομίου (VISA Α) σε όσες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπεται
από το ενωσιακό κεκτημένο (Κοινοτικός Κώδικας Θεωρήσεων). Ο πολίτης τρίτης χώρας, που παραμένει στη
ζώνη διερχομένων, υποχρεούται να συνεχίσει το ταξίδι
του. Αν δεν αναχωρήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, επιβιβάζεται σε αεροσκάφος ή πλοίο, με
φροντίδα της αστυνομικής αρχής. Οι αερολιμενικές ή
λιμενικές αρχές είναι υποχρεωμένες να συνδράμουν,
εφόσον τους ζητηθεί.
4. Οι αρμόδιες αστυνομικές, τελωνειακές, λιμενικές
και υγειονομικές αρχές διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα πρόσωπα που παραμένουν στη ζώνη διερχομένων, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.
5. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου μπορεί να υποχρεώσουν σε άμεση αναχώρηση διερχόμενο πολίτη τρίτης
χώρας αν διαπιστώσουν ότι δεν έχει θεώρηση εισόδου,
όταν αυτή απαιτείται, και εισιτήριο για τη συνέχιση του
ταξιδιού του, τόσο για τη χώρα προορισμού όσο και τις
ενδιάμεσες χώρες, από το έδαφος των οποίων κατ’ ανάγκη θα διέλθει.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημό-
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σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και
Αιγαίου, είναι δυνατόν να καθορίζονται στα σύνορα της
Χώρας προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι
θα πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
άσκηση ελέγχου της κυκλοφορίας των διερχόμενων
προσώπων.
Οι ώρες και ο συνολικός χρόνος λειτουργίας αυτών
των σημείων καθορίζονται με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επιβάλλουν την ανάγκη λειτουργίας τους και σε
καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ μήνες,
εκτός και αν εξαιρετικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος
επιβάλλουν τη λειτουργία τους για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
Άρθρο 4
Άρνηση εισόδου
1. Οι αποφάσεις απόρριψης αιτημάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου, που λαμβάνονται από τις διπλωματικές
και προξενικές αρχές, χρήζουν αιτιολογίας. Ειδικής αιτιολογίας χρήζουν και οι περιπτώσεις που αναφέρονται
στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών και
υπό την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας:
α. Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση λε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β. Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη
άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος, διαμονή, εγκατάσταση και απασχόληση στην Ελλάδα ζητείται κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.
δ. Δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα μέλη της
οικογένειάς τους.
ε. Πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε
επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος - μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετακινούνται στην Ελλάδα για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο
σχετικής συμβατικής υποχρέωσης.
2. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου μπορούν να απαγορεύσουν, αιτιολογημένα, την είσοδο στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας, εφόσον διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο αυτού συντρέχει μία, τουλάχιστον, από τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Δεν διαθέτει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο ή έγγραφα που επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
β) Δεν διαθέτει έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 539/2001 του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται
στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπή-

κοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση
αυτή, εκτός εάν διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής.
γ) Δεν αιτιολογεί το σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόμενης παραμονής, δεν διαθέτει επαρκή μέσα διαβίωσης, τόσο για την προβλεπόμενη περίοδο παραμονής όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή
τη διέλευση προς τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός του
είναι εξασφαλισμένη, ή δεν μπορεί να εξασφαλίσει νομίμως τα μέσα αυτά.
δ) Είναι καταχωρισμένος/η στο Σύστημα Πληροφοριών SCHENGEN (SIS) ως ανεπιθύμητος/η.
ε) Θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις
ενός εκ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδίως δε αν είναι καταχωρισμένος/η ως ανεπιθύμητος/η
στις εθνικές βάσεις δεδομένων για τους οποίους υπάρχει απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 82 του
ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
στ) Το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που
κατέχει δεν εξασφαλίζει την επάνοδό του στη χώρα
προέλευσης ή ιθαγένειάς του ή σε τρίτη χώρα.
ζ) Έρχεται με σκοπό να παραμείνει στην Ελλάδα για
λόγο, ως προς τον οποίο απαιτείται η έκδοση άδειας
διαμονής και δεν έχει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση
εισόδου.
η) Εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομη
διακίνηση μεταναστών από οργανωμένη εγκληματική
ομάδα, οπότε ανακαλείται η θεώρηση εισόδου που έχει
χορηγηθεί, ενώ ενημερώνεται και ο κατάλογος ανεπιθύμητων αλλοδαπών του άρθρου 82 του ν. 3386/2005,
όπως ισχύει.
θ) Υπέβαλε πλαστό/παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο.
ι) Υπέβαλε πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά
ή υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια
του περιεχομένου των δικαιολογητικών εγγράφων που
υποβλήθηκαν ή την αξιοπιστία των δηλώσεων του αιτούντα.
3. Σε περίπτωση συνδρομής μίας εκ των ανωτέρω
περιπτώσεων επιδίδεται στον πολίτη τρίτης χώρας αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους άρνησης και έχει τη μορφή τυποποιημένου εντύπου, (Ενιαίο έντυπο άρνησης εισόδου στα
σύνορα) όπως προβλέπεται στον Κώδικα Συνόρων
SCHENGEN (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα
σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα
σύνορα) άρθρο 13 (2) και στο Παράρτημα V, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
610/2013).
4. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη μπορεί, με απόφασή του, να επιτρέπει στις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις και στα προσωρινά ση-
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μεία διέλευσης προσώπων την είσοδο πολίτη τρίτης χώρας, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για
σπουδαίους λόγους δημόσιου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η
οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο.
5. Πολίτης τρίτης χώρας, που έχει εισέλθει στην
Ελλάδα από τη ζώνη διερχομένων και δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα προορισμού, δεν γίνεται δεκτός
για επανείσοδο, εάν δεν πληροί εκ νέου τις προϋποθέσεις του παρόντος, εφόσον κατά την επιστροφή του μεσολάβησε είσοδός του σε τρίτη, ενδιάμεση, χώρα.
6. Δεν απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα προσώπου που αποδεικνύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και αν ακόμη στερείται διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου.
7. Οι ελληνικές αρχές ελέγχου εφόσον, κατά την είσοδο στην Ελλάδα πολίτη τρίτης χώρας που είναι κάτοχος άδειας διαμονής, διαπιστώσουν τη συνδρομή λόγων
που δικαιολογούν την ανάκλησή της ή την απόρριψη εκκρεμούς αιτήματος, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν
αμέσως στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, προκειμένου να κινηθεί η σχετική διαδικασία.
Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα μέχρι την έκδοση απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας διαμονής ή την
απόρριψη εκκρεμούς αιτήματος χωρίς οι ελληνικές αρχές εισόδου να παρακρατούν την άδεια διαμονής ή τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος με πλήρη δικαιολογητικά.
Άρθρο 5
Θεώρηση εισόδου
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές
Αρχές, που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του
εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή, σε περίπτωση περισσότερων επισκέψεων, μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την
επικράτεια των κρατών - μελών ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται
να αίρεται, β) περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες,
γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
2. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν, εφόσον αυτό
απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της ΕΕ και τις εθνικές ρυθμίσεις, θεώρηση εισόδου
(VISA).
3. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική
αρχή, εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει νομίμως ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν ιδίως στη δημόσια τάξη και
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ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια υγεία και διακρίνεται σε Ομοιόμορφη Θεώρηση (Visa C) σε Θεώρηση Περιορισμένης Εδαφικής Ισχύος (Visa LTV) και σε θεώρηση μακράς διαρκείας (εθνική θεώρηση - Visa D).
4. Πολίτης τρίτης χώρας, που δεν έχει υποχρέωση
θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται να εισέρχεται και να παραμένει στην ελληνική επικράτεια για διάστημα το οποίο
δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου. Πολίτης τρίτης χώρας που εισέρχεται στη χώρα
για τουρισμό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήμερη διαμονή, μπορεί να
παραμείνει προσωρινά χωρίς άδεια διαμονής, για όσο
χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστημα μέχρι 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180
ημερών εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας στον
οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.
Η περίοδος ισχύος μιας χορηγηθείσας θεώρησης
ή/και η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής παρατείνεται
σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 810/2009
εφόσον ο κάτοχος της θεώρησης διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για
την ύπαρξη ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικών λόγων που
τον εμπόδισαν να εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη λήξη
της περιόδου ισχύος της θεώρησης ή της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Η παράταση αυτή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η παράταση
των θεωρήσεων λαμβάνει τη μορφή αυτοκόλλητης θεώρησης.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
καθορίζεται το ύψος του απαιτούμενου συναλλάγματος
για κάθε ημέρα διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας στην
Ελλάδα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του.
6. Σε έκτακτες περιπτώσεις, θεώρηση εισόδου επιτρέπεται να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου διαβατηρίων κατά την άφιξη του πολίτη τρίτης χώρας στο
σημείο εισόδου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Θεωρήσεων.
7. Η εθνική θεώρηση εισόδου εκδίδεται βάσει των
αντίστοιχων για την άδεια διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων του παρόντος και η διάρκειά της συναρτάται, κατά
περίπτωση, με εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
Το δικαίωμα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που εισέρ-
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χονται νόμιμα στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους
του Κώδικα αυτού, τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου
αναγνωρισμένου από την Ελλάδα η ισχύς του οποίου
εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία
προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης, να περιέχει
τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός
της προηγούμενης δεκαετίας.
Ειδικά, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πολίτης
τρίτης χώρας αδυνατεί να προσκομίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή η αναγνώριση δικαιώματος διαμονής ως στερούμενος διαβατηρίου, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς και αιτιολογημένα αντικειμενική αδυναμία λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, κατόπιν γνώμης της
Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 134.
β) Να είναι κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από τους λόγους του νόμου, υπό την
επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα.
γ) Να μην θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη,
την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να
μην είναι καταχωρισμένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές
βάσεις δεδομένων.
Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων και δημόσιας τάξης και ασφάλειας, συνεκτιμώνται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής υπηρεσία: i) η
έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, iii) άλλοι λόγοι
δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται
ειδικώς και αιτιολογημένα στη σχετική απόφαση, iv) ιδιαιτέρως εξαιρετικοί λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που
αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας.
Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη
και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο
στοιχείο μόνο κατά την αρχική χορήγηση της άδειας
διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας και για την υπαγωγή
σε καθεστώς αδειών διαμονής μακράς διάρκειας. Για τα
ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών, η εξέταση
συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα
διενεργείται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους
της ηλικίας τους. Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας
τάξης και ασφάλειας, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής. Η
συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας που
ανακύπτουν μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνιστούν λόγο ανάκλησης της.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υποχρεούνται να
απαντήσουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν εγκαίρως γνώμη δεν
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κωλύει την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας
διαμονής, εκτός αν τούτο ζητηθεί ειδικώς από τις ανωτέρω υπηρεσίες.
δ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
Οι ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση
εισόδου είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το ενωσιακό κεκτημένο,
καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές
ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για
την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαπίστωση, μετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής, ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη μετά την είσοδό του στη χώρα δεν αποτελεί λόγο
για τη μη ανανέωση της άδειας διαμονής του ή την απομάκρυνσή του από το έδαφος της χώρας.
Ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο Γενικός Γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, μπορεί να ζητήσει από τον πολίτη τρίτης χώρας, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το καθιστούν αναγκαίο, να
υποβληθεί, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης, σε ιατρική εξέταση προκειμένου να πιστοποιηθεί
ότι δεν πάσχουν από καμία από τις ασθένειες που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν μπορούν να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.
ε) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το
σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς. Υπό την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, ασφαλίζονται
υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται,
αναλόγως του επαγγέλματος που ασκούν, αντίστοιχα
με τους ημεδαπούς. Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα για λοιπούς λόγους μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.
Άρθρο 7
Κατηγορίες αδειών διαμονής
1. Πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, οφείλει να
ζητήσει ευθύς μετά την είσοδό του στη χώρα άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων άρθρων του παρόντος Κώδικα, εάν πληροί τις
προβλεπόμενες από τον Κώδικα αυτόν προϋποθέσεις.
2. Οι κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και οι τύποι αδειών που περιλαμβάνονται σε αυτές είναι οι εξής:
Α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους
Α1. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία - παροχή
υπηρεσιών ή έργου
Α2. Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού
A3. Επενδυτική δραστηριότητα
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Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα»
Β) Προσωρινή διαμονή
Β1. Εποχική εργασία
Β2. Αλιεργάτες
Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από
επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή
υπηρεσίας
Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από
επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με
σκοπό την παροχή υπηρεσίας
Β6. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης
Γ) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς
και άλλους λόγους
Γ1. Ανθρωπιστικοί λόγοι
Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι
Γ3. Δημόσιο συμφέρον
Γ4. Άλλοι λόγοι
Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία,
έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση,
Δ1. Σπουδές
Δ2. Εθελοντική εργασία
Δ3. Έρευνα
Δ4. Επαγγελματική κατάρτιση.
Ε) Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και
παράνομης διακίνησης μεταναστών
ΣΤ) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
ΣΤ2. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς
ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς
ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Ελληνα
Ζ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας
Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας
3. Σε κάθε άδεια διαμονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με επιφύλαξη
των ειδικών ρυθμίσεων του Κώδικα αυτού.
4. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18, 20, 31 έως 42, 44 έως 48, 57
έως 67 και 109 έως 124, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
σε ειδικότερες διατάξεις. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής αναγράφεται η επαγγελματική ή
άλλη ιδιότητα του κατόχου.
5. Η ισχύς της αρχικής άδειας διαμονής, με την επι-
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φύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του Κώδικα αυτού, είναι διετής και η εκάστοτε ανανέωση της τριετής.
Άρθρο 8
Χορήγηση Άδειας Διαμονής
1. Πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους
του Κώδικα αυτού, οφείλει, μετά την είσοδό του στη
χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου,
εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της.
2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής
κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας
Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄215). Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής
απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο
μπορεί να γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του
πολίτη τρίτης χώρας είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από συζύγους, ανιόντες και
ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών
για τη χορήγηση άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της
με δικαστικό επιμελητή δεν επιτρέπεται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί
να καθορίζεται η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτών
τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, για θέματα, όπως η υποβολή αίτησης χορήγησης
ή ανανέωσης άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή η παρακολούθηση της πορείας του φακέλου είτε για συγκεκριμένους τύπους
αδειών διαμονής ή υπηρεσίες υποδοχής είτε συνολικά,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις διαθέσιμες, κατά περίπτωση, τεχνικές δυνατότητες. Με όμοια απόφαση
μπορεί να καθορίζεται ο χρόνος προσκόμισης των πρωτότυπων δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται, καθώς και να τροποποιείται η διαδικασία υποβολής εγγράφων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Μαζί με την αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής, ο
αιτών πρέπει να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 132, και να επισυνάπτει τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται
στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 136.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αι-
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τήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση
κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ετήσια.
Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης διαμένει νομίμως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί
απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως,
να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος των βεβαιώσεων μπορεί να
μεταβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση
των δυνατοτήτων των αρμοδίων υπηρεσιών. Εφόσον η
αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη η αίτηση υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση κατά τα
οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, ενημερώνοντας
ταυτοχρόνως αιτιολογημένα τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης.
6. Η ίδια βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορηγείται,
εάν πρόκειται για αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας
διαμονής, όταν ελλείπει η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί
αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη
εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και εργατικού ατυχήματος ή πιστοποιητικό υγείας από
Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπου τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι
οφείλουν να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό
εντός έξι μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
7. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε αίτηση χορήγησης της άδειας διαμονής και έχει λάβει τη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, διαμένει νομίμως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης απολαύει των δικαιωμάτων
που παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται.
8. Η Αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6
του παρόντος, μπορεί να καλέσει, τον πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο,
ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης. Η κλήση του
πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης γίνεται με έγγραφη κλήση. Σε
περίπτωση που η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας σε συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη, τεκμαίρεται ότι υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία του πολίτη τρίτης χώρας και
η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής απορρίπτεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
9. Η άδεια διαμονής εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του
Υπουργού Εσωτερικών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ενημερώνουν
ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών τις αρμόδιες
αρχές των Υπουργείων Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης
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και Προστασίας του Πολίτη για όλες τις αποφάσεις που
εκδίδουν και αφορούν αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής.
Άρθρο 9
Ανανέωση Άδειας Διαμονής
1. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής, να υποβάλει
σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα
για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην
υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 136. Εκπρόθεσμη αίτηση για ανανέωση
άδειας διαμονής, μπορεί να κατατεθεί μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας υπόκειται στην καταβολή προστίμου ύψους
πενήντα (50) ευρώ, υπέρ του Δημοσίου. Το αρμόδιο όργανο για την επιβολή και η διαδικασία βεβαίωσης του
προστίμου καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 11 του άρθρου 136. Μετά την πάροδο μηνός
από τη λήξη της άδειας διαμονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτησης. Εκπρόθεσμες, πέραν του μηνός, αιτήσεις, δεν παραλαμβάνονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγμένως, λόγοι ανωτέρας βίας.
2. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του
τόπου διαμονής του αιτούντος ή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011. Η υποβολή των αιτήσεων, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής
απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο
μπορεί να γίνεται είτε με εκπροσώπησή του από πληρεξούσιο δικηγόρο είτε από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη
χορήγηση άδειας διαμονής ή την οποιουδήποτε εγγράφου ή δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής ή την ανανέωσή της με δικαστικό επιμελητή δεν
επιτρέπεται.
3. Μαζί με την αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής, ο
αιτών πρέπει να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 132, και να επισυνάπτει τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται
στην υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου 136.
4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για ανανέωση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η
διάρκεια της οποίας είναι ετήσια. Η ίδια βεβαίωση χορη-
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γείται και στην περίπτωση λήξης του διαβατηρίου, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής
αρχής ότι έχει υποβληθεί αίτηση για την έκδοση νέου.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν
να προσκομίσουν το ελλείπον δικαιολογητικό εντός έξι
μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
5. Ο κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής διαμένει νομίμως στη χώρα για
όσο χρόνο αυτή ισχύει και απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρείχε η προηγούμενη άδεια διαμονής της
οποίας την ανανέωση αιτείται. Αν εκδοθεί απορριπτική
απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
Άρθρο 10
Διαδικασία Επιδόσεων
1. Η άδεια διαμονής επιδίδεται στον αιτούντα από την
αρμόδια για την έκδοσή της υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών με αποδεικτικό επίδοσης και
αντίγραφο της σχετικής απόφασης. Κατά την παραλαβή
της άδειας είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε
μέσω πληρεξουσίου, ο παραλαμβάνων οφείλει να φέρει
το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, με εξαίρεση όσους
έχουν διαπιστωμένα αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της απόφασης αποδοχής αιτήματος χορήγησης
άδειας διαμονής είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης κατάθεσης.
2. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη προσέλευσης
του ενδιαφερομένου, προκειμένου να παραλάβει την
εκδοθείσα άδεια διαμονής, η σχετική άδεια κρατείται
μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της και μπορεί να επιδοθεί σε αυτόν, εφόσον προσέλθει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του για την παραλαβή της, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Μετά τη λήξη της ως
άνω προθεσμίας και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μπορεί να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών
μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Η κατά τα ανωτέρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης, δεν συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής, εκτός εάν
αποδεικνύεται ότι η μη έγκαιρη επίδοση της άδειας διαμονής, οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.
3. Η επίδοση απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για ανάκληση αδειών διαμονής, με ενσωματωμένες
αποφάσεις επιστροφής, διενεργείται από την αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία την
εξέδωσε, με αποδεικτικό επίδοσης και ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης.
Η σχετική απόφαση επιδίδεται εντός διαστήματος
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εξήντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόμενο. Κατά την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της απόφασης ανάκλησης της άδειας διαμονής είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε μέσω πληρεξουσίου, ο παραλαμβάνουν
οφείλει να επιδεικνύει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, με
εξαίρεση όσους έχουν αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου, και να παραδίδει τη βεβαίωση.
4. Η ενημέρωση για την παραλαβή, την απόρριψη ή
την ανάκληση της άδειας διενεργείται με έγγραφη κλήση.
5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στους ενδιαφερόμενους χορηγείται αντίγραφο της σχετικής απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαμονής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 11
Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για εργασία
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων
για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες
τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται
προσαύξηση του ανώτατου αριθμού θέσεων έως 10%,
ώστε να καλύπτονται απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής
απόφασης λαμβάνονται υπόψη, υποχρεωτικά, η γνώμη:
(α) της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, (β) του
ΟΑΕΔ, καθώς και (γ) των Περιφερειών της χώρας, κατόπιν ερωτήματος των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναφορικά
με τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική
επικράτεια. Οι ανάγκες αυτές θα προσδιορίζονται,
ιδίως, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: τη διαβούλευση
μεταξύ της Περιφέρειας και εργοδοτικών φορέων, το
συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της
απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη
χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης. Με βάση τις
ανωτέρω γνώμες, οι οποίες διατυπώνονται μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του
ερωτήματος, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας μεριμνά για την έκδοση της
κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1, λαμ-
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βάνοντας υπόψη τις γνώμες αυτές, καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.
3. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον καθορισμό του όγκου εισδοχής για εποχική απασχόληση, μετάκληση αλιεργατών
και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 109 έως 127. Ειδικά, για την περίπτωση της μετάκλησης εποχικών εργαζομένων στην αγροτική οικονομία, μπορεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, να καθορίζεται η αντιστοιχία μεταξύ καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου του
αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των εποχικών εργαζομένων των οποίων μπορεί να ζητήσει τη μετάκληση.
4. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη έκδοσης
κοινής απόφασης των αρμοδίων Υπουργών Εξωτερικών,
Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και
Πρόνοιας ως προς την αναστολή των μετακλήσεων από
τρίτες χώρες για λόγους εθνικού συμφέροντος, εθνικής
οικονομίας ή διμερών σχέσεων, ιδίως σε περίπτωση κατά την οποία συγκεκριμένη τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται στον τομέα των επιστροφών των πολιτών της.
Άρθρο 12
Αίτηση μετάκλησης πολιτών τρίτης
χώρας για εξαρτημένη εργασία
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει
προσωπικό για εξαρτημένη εργασία, με βάση τις θέσεις
εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος, καταθέτει
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και
η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της
απασχόλησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται: (α)
από έγκυρη σύμβαση εργασίας για ένα τουλάχιστον
έτος στην Ελλάδα από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή
του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές
του ανειδίκευτου εργάτη και (β) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού
προσώπου από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα του
εργοδότη να καταβάλει τις μηνιαίες αποδοχές όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση εργασίας.
2. Ο Γενικός Γραμματέας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει πράξη με την οποία εγκρίνεται η
απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη μόνον εφόσον η ειδικότητα απασχόλησης περιλαμβάνεται στην κοινή απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος και ο αριθμός
των εκεί προβλεπομένων θέσεων εργασίας της εν λόγω
ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν
έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης διαβιβάζεται,
μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση
εργασίας, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

3. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους
ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην
Ελλάδα με σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους
χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουμένων κατά
τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις.
4. Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα
αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, είτε ταχυδρομικώς, είτε μετά
από αίτηση του ενδιαφερόμενου εργοδότη και υπό την
προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών.
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε
κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
Άρθρο 13
Αίτηση μετάκλησης πολιτών
τρίτης χώρας για εποχική εργασία
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει
προσωπικό για εποχική εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 11 του παρόντος, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η
ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της
απασχόλησης.
Μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να
απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005.
γ) Σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη
από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, και θεωρημένη από
την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη
σύμβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η
διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν
μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις
αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου.
δ) Αντίγραφο δήλωσης προς τη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη
έκταση που είναι στην κατοχή του ενδιαφερομένου ή το
ζωικό κεφάλαιο.
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ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπως ισχύει.
2. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 52 του ν.
3518/2006 (Α΄272), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό
καταβολής από τον εργοδότη στον Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης δύο
μηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο
διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εγκριθεί η είσοδος
του μετακαλουμένου πολίτη τρίτης χώρας ή δεν του χορηγηθεί σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν εισέλθει
στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν
προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη, μετά
από αίτησή του. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης
απασχόλησης του μετακληθέντος επιστρέφονται στον
εργοδότη που τις κατέβαλε, εφόσον ο μετακληθείς υπαχθεί σε διαδικασία αναγκαστικής απομάκρυνσης ή δικαστικής απέλασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του μετακληθέντος, στον εργοδότη
επιστρέφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της σκοπούμενης
απασχόλησης μόνον εφόσον πιστοποιεί ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
3. Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη
τρίτης χώρας σε τομέα απασχόλησης που υπάγεται
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., εφαρμόζεται η ισχύουσα
ασφαλιστική νομοθεσία.
4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά
τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπηρεσία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη
σχετική εγκριτική πράξη στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Οι εγκριτικές πράξεις των αρμόδιων Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κοινοποιούνται
υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του
Ο.Γ.Α., εφόσον αφορά απασχόληση στην αγροτική οικονομία ή στα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα του
Ι.Κ.Α. και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.
Άρθρο 14
Αίτηση μετάκλησης πολιτών
τρίτης χώρας για αλιεργάτες
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει
αλιεργάτες, με βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρ-

159

θρου 11 του παρόντος, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
εδρεύει στο νομό, όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του,
στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.
Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει:
α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα
(150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να
απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.
β) Πίνακα με τα στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών
στα οποία περιλαμβάνονται, υποχρεωτικά, η ιθαγένεια,
το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία
γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005.
δ) Σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη
από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, στην οποία αναφέρονται οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζομένου και
ε) αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον
Ο.Γ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και αντιστοιχούν
σε διάστημα δύο μηνών απασχόλησης του πολίτη τρίτης χώρας. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο.
Αν δεν εγκριθεί η είσοδος του πολίτη τρίτης χώρας ή
δεν χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου ή αυτός δεν
εισέλθει στη χώρα και τούτο βεβαιώνεται από το αρμόδιο όργανο, ή προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας, ιδίως
ακινησία του σκάφους ή αδυναμία για προσωπικούς λόγους του εργαζομένου, οι ασφαλιστικές εισφορές που
έχουν προκαταβληθεί επιστρέφονται στον εργοδότη,
μετά από αίτησή του. Σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης εκ μέρους του μετακληθέντος εργαζομένου,
επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα της
σκοπούμενης απασχόλησης μόνον εφόσον πιστοποιεί
ότι ο μετακληθείς έχει αποχωρήσει από τη χώρα.
στ) Βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από
την οποία προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόμενο όριο ατόμων που μπορεί να επιβιβαστεί στο
σκάφος και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισμένο ή αργούν.
2. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η κατά
τόπο αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αποστέλλει τη σχετική εγκριτική πράξη
στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.
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Άρθρο 15
Χορήγηση και ανανέωση
άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία

Άρθρο 16
Χορήγηση και ανανέωση άδειας
διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

1. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση
εισόδου για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στην
Ελλάδα, χορηγείται άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εφόσον προσκομίσει σύμβαση εργασίας από την
οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Για την ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να καταθέσει αίτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9,
και δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
β) Ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας, σε ισχύ, από τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα.
γ) Πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, όπως αυτά καθορίζονται στην απόφαση του άρθρου 136 παράγραφος 6.
Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει
μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην
εξαγορά αριθμού ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού
20% του απαιτούμενου βάσει της ανωτέρω απόφασης,
αριθμού. Σε περίπτωση ανανέωσης διετούς ή τριετούς
άδειας διαμονής, η προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει αθροιστικά για το σύνολο της διετίας ή τριετίας.
3. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία είναι η οικεία υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει
σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη κατά τη διάρκεια
ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας,
για την οποία του χορηγήθηκε η εθνική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα.
5. Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εργασία μπορεί να
εργασθεί σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα και να μεταβάλει ειδικότητα μετά την πάροδο ενός έτους από τη
χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής.
6. Η άδεια διαμονής που ανανεώνεται σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου παρέχει στον
πολίτη τρίτης χώρας πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
7. Ο κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία μπορεί να ασκήσει, υπό την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα μόνον εφόσον αποκτήσει άδεια διαμονής μακράς διάρκειας της περίπτωσης Ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7.

Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρίτης χώρας στην Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις στην
εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Για την υλοποίηση της
επένδυσης επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαμείνουν
στη χώρα μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, αναλόγως
του ύψους της επένδυσης:
α) ως υψηλόβαθμα στελέχη, οικονομικοί και νομικοί
σύμβουλοι προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες,
από την ελληνική νομοθεσία, ενέργειες για την έναρξη
υλοποίησης της επένδυσης,
β) ως εμπειρογνώμονες και μεσαία στελέχη προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες κατά το στάδιο υλοποίησης της επένδυσης,
γ) ως εξειδικευμένο υπαλληλικό ή τεχνικό προσωπικό προκειμένου να απασχοληθούν στην επιχείρηση, κατά το στάδιο λειτουργίας της επένδυσης.
2. Προϋπόθεση για να επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα
αποτελεί η εισήγηση του Τμήματος Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με
τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής, στους πολίτες τρίτων χωρών, σε σχέση με την επένδυση.
3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση
της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται
στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής των
ενδιαφερομένων και διαβιβάζονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το Τμήμα εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και
Άμεσων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, διαβιβάζει στην αρμόδια προξενική αρχή την εισήγηση σχετικά με το χαρακτηρισμό της
επένδυσης προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες εθνικές θεωρήσεις εισόδου.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για την πραγματοποίηση επένδυσης χορηγείται άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διάρκεια
ισχύος της άδειας διαμονής είναι πενταετής και ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, εφόσον συνεχίζεται η
λειτουργία της επενδυτικής δραστηριότητας.
5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70,
να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα
οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής
των συντηρούντων.
6. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμο-
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νής για πραγματοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας
είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
ομοίως για την είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται από λειτουργούσες ημεδαπές επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις της ΕΕ ή από πολίτες τρίτων χωρών που
διαμένουν ήδη νομίμως στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι
άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα.
8. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναγράφεται
«Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα» και
στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα
του κατόχου.
Β.1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα εφόσον προηγουμένως λάβουν, όπου απαιτείται, θεώρηση εισόδου
(Visa D), μέχρι δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών, ανά
επένδυση, που κρίνονται απαραίτητοι, προκειμένου να
πραγματοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «Στρατηγικές Επενδύσεις», μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο ν. 3894/2010 (Α΄204).
Η ανωτέρω θεώρηση χορηγείται ατελώς, με την
προσκόμιση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία χαρακτηρίζει
την επένδυση ως «Στρατηγική Επένδυση» και εισήγηση
του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων που αναφέρεται στη σχέση των πολιτών
τρίτων χωρών με το φορέα της στρατηγικής επένδυσης.
2. Στους ανωτέρω χορηγείται, με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, άδεια διαμονής δεκαετούς
διάρκειας η οποία ανανεώνεται για δέκα έτη, εφόσον
ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην προβλεπόμενη, από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 136, κοινή υπουργική απόφαση, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαμονής εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε
(5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70,
να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα
οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής
των συντηρούντων, καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Γ.1. Πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ του παρόντος άρθρου και διαμένουν νόμιμα στη χώρα δεν υποχρεούνται να εγκαταλείψουν την
ελληνική επικράτεια, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής.
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2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γνωστοποιούν εγγράφως ή
ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή στην
εξέλιξη υλοποίησης της επενδυτικής δραστηριότητας.
Άρθρο 17
Χορήγηση και ανανέωση
άδειας διαμονής ειδικού σκοπού
1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης
στ΄ του παρόντος, επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα
αφού προηγουμένως λάβουν εθνική θεώρηση εισόδου,
πολίτες τρίτων χωρών που πρόκειται να απασχοληθούν
ή διαμείνουν στην Ελλάδα, βάσει ειδικής νομοθεσίας,
διακρατικών συμφωνιών ή προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του πολιτισμού, του αθλητισμού και
της εθνικής οικονομίας. Στην παραπάνω κατηγορία
εντάσσονται πολίτες τρίτων χωρών:
α. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (γενικοί διευθυντές, διευθυντές), ημεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης
του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη
δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της
εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού
συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων ή
γενικών διευθυντών ή διευθυντών.
β. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών αρχών, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή τη σχετική συμφωνία ή την εισήγηση των αρμοδίων αρχών και τη σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση.
γ. Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη
εταιρειών του ν. 27/1975 (Α΄77) που ασχολούνται στη
θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη υδρογονανθράκων.
δ. Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που
απασχολούνται αποκλειστικά σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (Α΄312), του ν.
378/1968 (Α΄82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 2234/1994
(Α΄142), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 2687/1953
(Α΄317), καθώς και σε ημεδαπές επιχειρήσεις, της περίπτωσης α΄ του παρόντος, που έχουν αναλάβει, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου που
έχει συνάψει η αλλοδαπή εταιρεία της περίπτωσης α΄ του
παρόντος, με τρίτη/ες, την προώθηση των προϊόντων και
την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε αλλοδαπές επιχειρή-
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σεις και καταναλωτές, εφόσον προσκομίζουν τίτλο σπουδών ή έγγραφα που αποδεικνύουν διετή εργασιακή εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρεία, όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας.
Από την ανωτέρω υποχρέωση προσκόμισης τίτλου
σπουδών ή εγγράφων απόδειξης διετούς εργασιακής
εμπειρίας, απαλλάσσεται το υπαλληλικό προσωπικό
που απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον πενήντα ημεδαπούς εργαζόμενους.
ε. Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους, πλην του χρόνου διαμονής,
που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (Α΄130).
στ. Αθλητές και προπονητές αθλήματος, που έχει
αναγνωρισθεί από τις ελληνικές αθλητικές αρχές, για
την εγγραφή, μεταγραφή ή πρόσληψή τους σε αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο, σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή σε Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.)
με συμβόλαιο/σύμβαση εργασίας, εφόσον λάβουν θεώρηση εισόδου και προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή έγκριση της ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας
του οικείου αθλήματος, όπου απαιτείται και επικυρωμένο από αυτή αντίγραφο του συμβολαίου/σύμβασης.
ζ. Πνευματικοί δημιουργοί που παράγουν έργα πνευματικού περιεχομένου, ιδίως συγγραφείς, λογοτέχνες,
σκηνοθέτες, ζωγράφοι, γλύπτες, ηθοποιοί, μουσικοί,
τραγουδιστές, χορογράφοι και σκηνογράφοι, εφόσον
προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή σύμβαση
διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών με επιχείρηση
ή οργανισμό, το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε
δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
η. Λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας ή γνωστής θρησκείας στη χώρα που ασκούν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια
ελληνική προξενική αρχή, βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη, προκειμένου για λειτουργούς της επικρατούσας
θρησκείας ή βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής
θρησκείας στη χώρα ότι οι ανωτέρω λειτουργοί θα
ασκήσουν αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα.
θ. Ανταποκριτές ξένου τύπου που έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή η διαδικασία διαπίστευσής τους βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική
αρχή βεβαίωση ότι έχουν διαπιστευτεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
ι. Μέλη ξένης αρχαιολογικής σχολής, η επιστημονική δραστηριότητα της οποίας υπάγεται στην εποπτεία
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για εργασία στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής.
ια. Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν
με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
στην Ελλάδα.
2. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκ-
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δοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ της ίδιας παραγράφου, αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής είναι
η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων.
3. Στους παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον
προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται άδεια διαμονής διετούς ή ίσης διάρκειας με την
προβλεπόμενη περίοδο διαμονής τους στη χώρα η
οποία ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 70,
να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους στα
οποία χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής
των συντηρούντων.
4. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών
της παραγράφου 1 του παρόντος αναγράφεται «Άδεια
διαμονής για εργασία ειδικού σκοπού» και στο πεδίο
«Παρατηρήσεις» η επαγγελματική ιδιότητα του κατόχου.
5. Οι επιχειρήσεις, οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία απασχολούνται οι
πολίτες τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος
υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή στις αρμόδιες διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
κατά περίπτωση, κάθε μεταβολή στην εργασιακή κατάσταση των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 18
Προσωρινή Διαμονή - Απασχόληση
με εθνική θεώρηση εισόδου
1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα
για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα
διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με
την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για
τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους. Η εν λόγω εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που εμπίπτουν
στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Εποχικά εργαζόμενοι
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η
είσοδος για εποχική εργασία, η αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία.
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Η θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου αυτή
χορηγήθηκε.
ii. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά τόπον αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγματοληπτικά, υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας
υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται έξοδα των εργαζομένων.
iii. Ο εποχικός εργαζόμενος πολίτης τρίτης χώρας,
μετά την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης και
υπό την επιφύλαξη των οριζομένων σε διεθνείς συμφωνίες, οφείλει άμεσα να αναχωρήσει από την ελληνική
επικράτεια. Αν δεν συμμορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ νέου στη χώρα για κανέναν από τους
λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και για
περίοδο έως πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την
οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη χώρα.
iv. Στους εποχικούς εργαζόμενος χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα και την
έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν.
3518/2006.
β. Αλιεργάτες
i. Σε πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο έχει εγκριθεί η
είσοδος για εργασία αλιεργάτη η αρμόδια προξενική
αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εκδίδει αντίστοιχη θεώρηση εισόδου για εποχική εργασία.
ii. Η θεώρηση εισόδου αλιεργατών είναι ισόχρονη με
τη διάρκεια της απασχόλησης, όπως προκύπτει από τη
σχετική σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους έντεκα μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριμένης εργασίας και στον συγκεκριμένο εργοδότη, ύστερα από πρόσκληση του οποίου χορηγήθηκε.
iii. Μετά την είσοδο στην Ελλάδα, μπορεί να επιβληθεί, ύστερα από εντολή του Γενικού Γραμματέα της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δειγματοληπτικά, υγειονομικός έλεγχος για λόγους δημόσιας
υγείας, ο οποίος περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες και δεν συνεπάγεται δαπάνες των εργαζομένων.
iv. Ο αλιεργάτης πολίτης τρίτης χώρας οφείλει άμεσα να αναχωρήσει από την ελληνική επικράτεια μετά
την ολοκλήρωση της περιόδου απασχόλησης ή εάν λυθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας. Εάν δεν
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συμμορφωθεί, δεν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει εκ
νέου στη χώρα για κανέναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και για περίοδο έως
πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ήταν υποχρεωμένος να αναχωρήσει από τη χώρα.
ν. Για όσους υπόκεινται στις ρυθμίσεις της διμερούς
συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 1453/1984 (Α΄88), αν λυθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, η σχέση εργασίας, κατά το διάστημα
ισχύος της θεώρησης εισόδου, επιτρέπεται η σύναψη
νέας σύμβασης εργασίας με άλλον εργοδότη για το
υπόλοιπο διάστημα έως τη λήξη της θεώρησης εισόδου.
Εάν δεν συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας, η θεώρηση
εισόδου εξακολουθεί να ισχύει για διάστημα τριών μηνών και πάντως, εφόσον το εναπομείναν χρονικό διάστημα είναι μικρότερο των τριών μηνών, έως τη λήξη
της. Εάν η σχέση εργασίας λυθεί κατά τα ανωτέρω και
συναφθεί νέα σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, ο
νέος εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ο.Γ.Α.
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν στην περίοδο, κατά την οποία θα απασχολήσει τον
Αιγύπτιο αλιεργάτη. Οι προκαταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές για το εν λόγω χρονικό διάστημα επιστρέφονται στον αρχικό εργοδότη.
vi. Στους αλιεργάτες πολίτες τρίτων χωρών χορηγούνται παροχές υγείας μετά την είσοδό τους στη χώρα
και την έναρξη της απασχόλησής τους. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 7
του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 3518/2006 (Α΄272).
γ. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή:
i) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη
από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής
υπηρεσιών ή έργου.
ii) Αποδείξεις για την ανωτέρω ιδιότητα, μεταξύ των
οποίων βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας
προέλευσης για την επίσημη καταχώριση του συγκροτήματος.
Η θεώρηση εισόδου είναι ισόχρονη με τη διάρκεια
των παραστάσεων ή εκδηλώσεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης
στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της
συγκεκριμένης εργασίας, λαμβανομένης υπόψη της ενιαίας δομής του καλλιτεχνικού συγκροτήματος.
δ. Εργαζόμενοι νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη
σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι μετακινούνται
στην Ελλάδα για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας,
στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ
της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου,
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ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα,
εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή:
i) Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, στην οποία θα
αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, από την οποία μετακινείται ο πολίτης τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη,
στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με
τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην
Ελλάδα, και προκύπτουν ο σκοπός της μετακίνησής
του, το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του
πολίτη τρίτης χώρας και η ανάληψη από την επιχείρηση
που απασχολεί τον πολίτη τρίτης χώρας στο κράτος-μέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.
ii) Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασθενείας ή
Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη με
το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση
και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος.
ε. Εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε
επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα
και για την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων
υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ
της ανωτέρω επιχείρησης και της αντίστοιχης που ασκεί
τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, εφόσον η επιχείρηση, από την οποία μετακινείται ο πολίτης τρίτης χώρας,
έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται, αποκλειστικώς, στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή:
i) Βεβαίωση της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της, η ιδιότητα και τα καθήκοντα του εργαζομένου,
συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για τη νομιμότητα της εργασίας του σε αυτή.
ii) Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της
ημεδαπής επιχείρησης - αποδέκτη της υπηρεσίας. Στη
σύμβαση αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η
ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία είναι ισόχρονη με
το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας και μόνο συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους
έξι μήνες.
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στ. Αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Tour
Leaders), που εισέρχονται στη χώρα για το συγκεκριμένο σκοπό, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν:
i) Βεβαίωση από την αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, όπου εδρεύει το ελληνικό τουριστικό
γραφείο στην οποία θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού Οργανωμένων Ομάδων Τουριστών.
ii) Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου
ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός εργάζεται και αμείβεται από αυτό.
iii) Υπεύθυνη δήλωση του ελληνικού τουριστικού
γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό τουριστικό
γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την
εξυπηρέτηση των αφικνούμενων, μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου, ομάδων τουριστών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ
(8) μήνες.
iv) Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για
την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Σε περίπτωση που
υπάρχει με τη χώρα του διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισμένος
στο κοινωνικό ασφαλιστικό της σύστημα σε διαφορετική περίπτωση θα προσκομίσει εγγύηση του κράτους
προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο
από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για
την απασχόλησή του ως Αρχηγού οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού στην Ελλάδα.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία
μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους οκτώ μήνες.
ζ. Αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη χώρα
για προετοιμασία εν όψει συμμετοχής τους σε διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
προσκομίσουν:
i) Έγκριση της ελληνικής ομοσπονδίας του οικείου
αθλήματος για την είσοδό τους στην Ελλάδα με σκοπό
την προετοιμασία εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις.
ii) Αποδεικτικά στοιχεία ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 137,
διαθέτει οικονομικούς πόρους, νόμιμης προέλευσης,
για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του στην Ελλάδα χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα πέραν της αθλητικής προετοιμασίας.
Η θεώρηση εισόδου για το συγκεκριμένο σκοπό δεν
μπορεί να υπερβαίνει, συνολικά, τους έξι μήνες.
η. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαί-
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δευσης, που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό
την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών
τους, έναντι αποζημίωσης, που επιτρέπει τη διαμονή για
εργασιακούς λόγους, για διάστημα που δεν υπερβαίνει
τους έξι μήνες.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται εφόσον
έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα για πρακτική άσκηση
στο αντικείμενο των σπουδών τους σε συγκεκριμένη
επιχείρηση και για ορισμένο χρονικό διάστημα, διά μέσου φορέα ανταλλαγών. Ως φορείς ανταλλαγών, θεωρούνται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας
μας που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες αναλόγου
περιεχομένου με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής
και σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται τέτοιες, διεθνείς φορείς ανταλλαγών φοιτητών.
Ειδικά για τα προγράμματα πρακτικής άσκησης σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ισχύουν τα οριζόμενα, κάθε φορά, στη νομοθεσία που ρυθμίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Μετά τη λήξη της θεώρησης ο πολίτης τρίτης χώρας
οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος,
χωρίς άλλες διατυπώσεις.
2. Στους εισερχόμενους με εθνική θεώρηση εισόδου
πολίτες τρίτων χωρών για έναν από τους λόγους της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί, κατά
το χρόνο ισχύος της, να χορηγηθεί άδεια διαμονής
οποιασδήποτε κατηγορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Άρθρο 19
Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
1. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί μετά από γνώμη των Επιτροπών της παραγράφου
1 του άρθρου 134 άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους
σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα
και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς
λόγους μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους
λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα.
Αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους
εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης
τρίτης χώρας προσκομίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία
έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) άδεια διαμονής, έστω και εάν αυτή έχει λήξει, (γ) διαβατήριο σε
ισχύ, (δ) παράβολο ύψους 300 ευρώ, καθώς και (ε) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία
την παραμονή τους εντός της ελληνικής επικράτειας.
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Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό
στοιχείου α΄ εγγράφων εφόσον ο ενδιαφερόμενος
αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για δέκα
τουλάχιστον συνεχή έτη. Με απόφασή του ο Υπουργός
Εσωτερικών, μπορεί να καθορίζει περιοριστικά τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν τη δεκαετή συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα, καθώς και να ορίζει περιοριστικά τους λόγους παραπομπής στις Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος.
Δεν απαιτείται επίσης η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ
εφόσον συντρέχει διαπιστωμένη αντικειμενική αδυναμία του ενδιαφερόμενου να εφοδιαστεί με οποιοδήποτε
ταξιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται
επιπρόσθετα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου ή ανήλικου τέκνου του, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι λόγοι
αυτοί προέκυψαν μετά την είσοδό του στη χώρα και
συνδέονται με τη διαμονή του σε αυτή.
Για τη διαπίστωση της συνδρομής ισχυρών δεσμών
με τη χώρα συνεκτιμώνται ιδίως: (α) η πολύ καλή γνώση
της ελληνικής γλώσσας, (β) η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του
αιτούντος ή των τέκνων τους, (γ) το διάστημα διαμονής
του στην Ελλάδα και κυρίως της νόμιμης, (δ) ο χρόνος
τυχόν ασφάλισής του σε ελληνικό οργανισμό κύριας
ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων και (ε) ο συγγενικός δεσμός του με Έλληνα πολίτη ή
ομογενή.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης
στην εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργου.
Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την
ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγουμένου
εδαφίου θα εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων
ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.
4. Σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να
παραπέμπονται από τον Υπουργό Εσωτερικών στις Επιτροπές της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του παρόντος, αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν
τις οριζόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
προϋποθέσεις παραπομπής, οι οποίοι, με κίνδυνο της
ζωής τους, προβαίνουν σε πράξεις κοινωνικής αρετής,
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προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες
του ανθρωπισμού.
5. Η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή του αιτούντος για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του φακέλου.
6. Η έκδοση απόφασης επιστροφής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτημα για χορήγηση
άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και κρατούνται
για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή συλλαμβάνονται λόγω μη νόμιμης διαμονής υπάγεται στην αρμοδιότητα των κατά το άρθρο 76 του ν. 3386/2005 αρμόδιων οργάνων και διενεργείται σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του ν. 3907/2011.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον
αιτιολογημένα συντρέχει δημόσιο συμφέρον, το οποίο
δύναται να προκύπτει κατά τεκμήριο από διμερείς συμφωνίες ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που αφορούν
ιδίως τομείς εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, εσωτερικής
ασφάλειας, οικονομίας και ανάπτυξης, επενδύσεων, εκπαίδευσης, πολιτισμού από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να
ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από
τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται,
ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που
λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
8. Μετά την πάροδο δύο ετών από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου, οι άδειες διαμονής των πολιτών
τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικού, να χορηγούνται από τον κατά τόπο αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λεπτομέρειες, καθώς και ειδικότερα
ζητήματα για την εφαρμογή της.
Άρθρο 20
Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής
Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει θεώρηση εισόδου για έναν από τους λόγους του παρόντος άρθρου,
χορηγείται αντίστοιχη άδεια διαμονής.
Α. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα.
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέ-
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τουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης.
Η άδεια διαμονής έχει διάρκεια δύο έτη και μπορεί
να ανανεώνεται ανά τριετία.
Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει πρόσβαση
στην αγορά εργασίας.
2. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή
υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
136 του Κώδικα αυτού.
3. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να
συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους,
στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική
άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών
πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά
για όλα τα μέλη αυτής.
Β. Ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.
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 «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 καταβάλ-
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λεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με άλλη τραπεζική
συναλλαγή, τα ειδικότερα στοιχεία της οποίας 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.
3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων
παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.
4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα
οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική
άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
Ως μέλη οικογένειας νοούνται:
(α) ο/η σύζυγος
(β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21
ετών.
5. Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι λοιπές,
προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό
λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος
της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας δεν
παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο
αγοραστή.
6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος
άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.
7. Το κατά τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής, δεν συνυπολογίζεται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί
μακρόν διαμένοντος και τη χορήγηση ιθαγένειας στους
διαμένοντες.
8. Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός
δύο μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του
φακέλου στην εκδούσα αρχή.
Γ. Ενήλικα, άνω του 20ού έτους της ηλικίας τους, τέκνα
μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και
τέκνα προξενικών λειτουργών και ειδικών προξενικών
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, εφόσον συγκατοικούν με τους γονείς τους. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα ίσο με το
χρόνο υπηρεσίας των προσώπων αυτών.
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Δ. Εξαρτώμενα μέλη οικογένειας, ανιόντες πρώτου
βαθμού συγγένειας, μελών του διπλωματικού και του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού διπλωματικής αποστολής, καθώς και προξενικών λειτουργών και ειδικών
προξενικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα.
Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο υπηρεσίας των προσώπων αυτών.
Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται στην καταβολή του αναλογούντος
παραβόλου, εκτός εάν η αποστέλλουσα χώρα απαλλάσσει από αντίστοιχα τέλη Έλληνες υπαλλήλους που υπηρετούν εκεί. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εντός δύο μηνών από την υποβολή όλων των στοιχείων του φακέλου
στην εκδούσα αρχή και δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Ε. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε εργαζόμενους ως ιδιωτικοί υπηρέτες μελών Διπλωματικών
Αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος η΄
της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 «Περί των Διπλωματικών Σχέσεων», η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ.
503/1970 (Α΄108), οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό
και καλούνται στην Ελλάδα.
Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα
ίσο με το χρόνο που διαρκεί η σχέση τους με το μέλος
της Διπλωματικής Αποστολής και δεν παρέχει δικαίωμα
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
ΣΤ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής στην
περιοχή του Αγίου Όρους για σπουδή ή γνωριμία του
Αγιορείτικου μοναχικού βίου, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου προς μία από τις είκοσι Ιερές Μονές
του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας
εφόσον:
α. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και λοιπά έξοδα
διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των
εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
β. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή του Αγίου Όρους διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την παραπάνω αίτηση του ενδιαφερομένου.
γ. Η άδεια έχει ισχύ ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα πέντε έτη.
Ζ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος,
που μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, σε
πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει το
μοναχικό βίο ή να μονάσει, εφόσον προσκομισθεί βεβαί-
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ωση της οικείας Ιεράς Μονής ότι έχει γίνει δεκτός για
να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει.
Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής θα
πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 21
Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών
1. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη
χώρα έχουν ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο
σύνολο της επικράτειας. Με προεδρικό διάταγμα, που
εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να απαγορεύεται,
για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η διαμονή ή η εγκατάστασή τους σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές της
Χώρας.
2. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα ασφαλίζονται στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχουν τα ίδια ασφαλιστικά δικαιώματα με τους ημεδαπούς.
3. Οι διατάξεις του ν.δ. 57/1973, όπως κάθε φορά
ισχύει, για την κοινωνική προστασία, εφαρμόζονται και
στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα.
4. Οι κρατούμενοι πολίτες τρίτων χωρών ενημερώνονται, σε γλώσσα την οποία κατανοούν, αμέσως μετά
την εισαγωγή τους σε ίδρυμα, για τους κανόνες διαβίωσής τους σε αυτό, καθώς και για τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους. Διευκολύνεται, επίσης, η επικοινωνία τους με διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους
του Κράτους, του οποίου έχουν την ιθαγένεια ή από το
οποίο προέρχονται, καθώς και με τους πληρεξούσιους
δικηγόρους τους.
5. Οι πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2
του ν. 927/1979 (Α΄139) και στην παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 3304/2005 (Α΄16) διώκονται αυτεπαγγέλτως.
6. Η ισχύς της άδειας διαμονής, υπό την επιφύλαξη
ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν
τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών
μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως
εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο κράτος - μέλος
ή τρίτη χώρα.
7. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν
στην ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική
σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι πο-

λίτες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής
κοινότητας.
8. Για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών
στα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, απαιτούνται
τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους ημεδαπούς
δικαιολογητικά. Κατ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά
μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα
πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:
α. Προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και όσων τελούν υπό την
προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών.
β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί
έκρυθμη κατάσταση.
γ. Έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας.
δ. Είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην
Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στη
χώρα προέλευσης και οι προϋποθέσεις κατάταξης σε
βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και εγγραφής μαθητών, οι οποίοι είναι πολίτες τρίτων χωρών, στα δημόσια σχολεία. Με όμοια απόφαση
μπορεί να ρυθμίζονται θέματα προαιρετικής διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας και πολιτισμού εκεί όπου
υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που ενδιαφέρονται,
στο πλαίσιο των ενισχυτικών δράσεων του Υπουργεί ου
Παιδείας και θρησκευμάτων και να καθορίζονται, η εργασιακή σχέση και τα προσόντα των εκπαιδευτικών που
θα διδάσκουν τη μητρική γλώσσα και τα στοιχεία πολιτισμού της χώρας προέλευσής τους.
10. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας, πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν
αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην
Ελλάδα, έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, όπως και
οι ημεδαποί.
11. Για την άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής
δραστηριότητας από πολίτες τρίτων χωρών και εφόσον
πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας.
Άρθρο 22
Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της χώρας ή στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών:
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α. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του.
β. Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης,
ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου.
γ. Την απώλεια ή την ανανέωση ή μεταβολή των
στοιχείων του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού
εγγράφου.
δ. Την απώλεια της άδειας ή του δελτίου διαμονής ή
μόνιμης διαμονής.
2. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής,
οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι
την τελευταία ημέρα της λήξης της ισχύος της, εκτός
αν πριν από τη λήξη της έχει υποβάλει αίτηση για την
ανανέωσή της και του έχει χορηγηθεί η βεβαίωση της
παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του
άρθρου 9.
3. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία απαιτούνται από τις διατάξεις
του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισημείωση,
τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου από την
ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Άρθρο 23
Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών
1. Οι δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του
παρόντος, γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί
το αντίστοιχο γεγονός. Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι
οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ και εκατό
(100) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Το αρμόδιο όργανο, καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου
καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 136.
2. Πολίτης τρίτης χώρας, που παραβιάζει την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση διαμένει παράνομα στη χώρα για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνομης
διαμονής είναι μεγαλύτερος των τριάντα ημερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαμονής.
Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων: α) οι ανήλικοι, β) όσοι έχουν την ιδιότητα του ομογενούς, γ) όσοι
έχουν την ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ημεδαπού,
ομογενούς ή πολίτη ΕΕ, δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράμματα οικειοθελούς επαναπατρισμού,
ε) όσοι παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους
στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας,
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εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από
την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδρομή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνομική αρχή που πραγματοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 24
Απόρριψη - Ανάκληση άδειας διαμονής
1. Η άδεια διαμονής δε χορηγείται ή ανακαλείται ή δεν
ανανεώνεται, εφόσον:
α. Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον, οι προϋποθέσεις του Κώδικα αυτού.
β. Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής ή κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής, χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,
πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με
οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.
γ. Ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος δύο
μηνών, σε έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε ζήτημα
αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής. Αίτημα επανεξέτασης εκ μέρους του αιτούντος μπορεί να
υποβληθεί εντός μηνός από την ειδοποίησή του για την
απόρριψη του αιτήματός του.
2. Εφόσον χορηγηθείσα άδεια διαμονής ανακαλείται
ή απορρίπτεται αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαμονής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 16 - 41 του ν. 3907/2011.
Άρθρο 25
Διαδικαστικές εγγυήσεις
1. Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997
(Α΄107) για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955
(Α΄97), δεν εφαρμόζεται για τις αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Κώδικα αυτού.
2. Αίτηση θεραπείας κατά απόφασης που εκδίδεται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος Κώδικα δεν εξετάζεται,
εφόσον υποβληθεί μετά την παρέλευση εύλογου χρόνου που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την επίδοση
της απόφασης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας.
3. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για
χορήγηση άδειας διαμονής, ανάκλησης ή μη ανανέωσης
της, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου
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διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄274), όπως ισχύει.
4. Σε πολίτη τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί
απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διοικητικής πράξεως
κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αφορά:
α) την απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής,
β) την ανάκληση εκδοθείσης άδειας διαμονής και γ) την
απόρριψη αιτήματος για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει υποβληθεί με
πλήρη δικαιολογητικά για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα και έχει χορηγηθεί η βεβαίωση κατάθεσης,
χορηγείται ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής. Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής συνιστά προσωρινό τίτλο διαμονής, έχει ετήσια διάρκεια, μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο κάθε φορά χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο και παρέχει στον κάτοχό της δικαιώματα αντίστοιχα της κατηγορίας που αφορούσε η άδεια
διαμονής η οποία έχει ανακληθεί ή δεν έχει ανανεωθεί.
Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής της παρούσας
παραγράφου δε χορηγείται κατά τη διάρκεια ισχύος παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης.
5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου
εφαρμόζονται αναλόγως 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 για
ένα έτος και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή εργασία.
6. Η αίτηση για τη χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εσωτερικών ή στην αρμόδια υπηρεσία
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναλόγως της υπηρεσίας που εξέδωσε τη σχετική απόφαση.
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7. Η άδεια διαμονής που εκδίδεται σε συμμόρφωση
προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως πολίτη τρίτης χώρας κατά απόρριψης
αιτήματός του για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαμονής, καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων, μπορούν
να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα. Η
αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός μηνός από την επίδοση
της σχετικής άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, θεωρουμένου του χρόνου
που έχει διανυθεί από τη λήξη ισχύος αυτών μέχρι την
υποβολή της ανωτέρω αίτησης ανανέωσής τους, ως
χρόνου νόμιμης διαμονής στη χώρα.
8. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή της
νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, η Διοίκηση εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό
αυτόν υπάλληλό της. Σε όσες υποθέσεις προβάλλονται
λόγοι που αφορούν ζητήματα αντίθεσης κειμένων διατάξεων προς το Σύνταγμα ή όταν πρόκειται για υποθέσεις με ιδιάζουσα σοβαρότητα ή με ευρύτερο ενδιαφέρον, η Διοίκηση, ύστερα από προηγούμενο έγγραφο αίτημά της, μπορεί να εκπροσωπείται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Κατά των εκδιδομένων
αποφάσεων ένδικο μέσο ασκείται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μόνο μετά από έγγραφο
αίτημα της Διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΩΝ
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις
1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι
οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην
Ελλάδα.
Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά
στερούμενοι διαβατηρίου αναγνωρίζεται δικαίωμα συναλλαγής με τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη της άδειας διαμονής τους.
2. Από τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου
εξαιρούνται:
α) τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές όταν
πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών που εισάγονται
εκτάκτως για νοσηλεία, τοκετό και για ανήλικα παιδιά,
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καθώς και οι δομές κοινωνικής μέριμνας που λειτουργούν στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α.,
β) η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κρατούμενων αλλοδαπών για εξουσιοδότηση σε δικηγόρους,
προκειμένου να εκπροσωπηθούν ενώπιον δικαστικών
αρχών και υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύονται, εξ
οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου, τα στοιχεία της ταυτότητάς τους,
γ) καταγγελίες ή προσφυγή σε αρμόδια δικαστήρια
ή διοικητικές αρχές, παράνομα απασχολούμενων πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 83 και 86 του ν. 4052/2012,
δ) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς οικειοθελούς αναχώρησης μόνο για
τη διευθέτηση εκκρεμών υποχρεώσεων που σχετίζονται
με την αναχώρησή τους από τη χώρα,
ε) η συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών που τελούν υπό καθεστώς παράτασης της οικειοθελούς αναχώρησής τους από τη χώρα,
στ) η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση αδειών διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 19,
ζ) η χορήγηση αντιγράφου απόρριψης ή ανάκλησης
άδειας διαμονής σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10,
η) η άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25.
3. Οι διευθυντές φυλακών και κρατητηρίων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να φυλάσσουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμότητα
της διαμονής, καθώς και την ταυτότητα των κρατούμενων πολιτών τρίτων χωρών. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται κατά την απόλυση του πολίτη τρίτης χώρας. Αν
ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει τα ανωτέρω έγγραφα,
οι ως άνω υπάλληλοι οφείλουν να το γνωστοποιήσουν
αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή στην
πλησιέστερη υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών και φορέων που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου αυτού διώκονται πειθαρχικά και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, για παράβαση καθήκοντος.
Άρθρο 27
Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
1. Κατά την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων,
στις οποίες συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο είναι πολίτες τρίτων χωρών, που παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται
να διαπιστώνουν ότι αυτοί έχουν θεώρηση εισόδου ή
άδεια διαμονής ή βεβαίωση της παραγράφου 7 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 και να προβούν σε σχετική μνεία στην πράξη τους.
2. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρε-
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ξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν πολίτες τρίτων χωρών ενώπιον δικαστικών και
διοικητικών αρχών, καθώς και της σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου που δεν έχει συμπληρώσει το τρίτο
έτος της ηλικίας του όταν ο ένας των γονέων είναι
Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει
νομίμως στην Ελλάδα.
Άρθρο 28
Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων
πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις
1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
2. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση
πολιτών τρίτων χωρών που η άδεια διαμονής ή η θεώρηση εισόδου (visa) που κατέχουν δεν τους δίνουν το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια
διαμονής, η οποία δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά
εργασίας.
Αν η κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, παροχής
υπηρεσιών ή έργου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, η ισχύς της σύμβασης τελεί
υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης αντίστοιχης
άδειας.
3. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις
της παραγράφου 1, πέραν των άλλων κυρώσεων που
προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4052/
2012, όπως ισχύει.
4. Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου, πέραν των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ για κάθε νόμιμα διαμένοντα
αλλά παράνομα απασχολούμενο αλλοδαπό. Εάν οι συγκεκριμένες παραβάσεις διαπιστώνονται από τις υπηρεσίες ελέγχου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή κοινοποιούνται σε αυτές από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Ελληνική Αστυνομία), τότε το χρηματικό πρόστιμο θα επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εάν αυτές διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, το πρόστιμο θα
επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή
Εργασίας με βάση τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος.
5. Όταν η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος
άρθρου γίνεται με σκοπό την προαγωγή πολιτών τρίτων
χωρών σε πορνεία, εκτός των άλλων κυρώσεων που
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προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και
χρηματική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Σε περίπτωση που το θύμα είναι ανήλικο, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων
(50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιμωρείται
ο υπαίτιος αν το έγκλημα τελέσθηκε:
α. εναντίον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε
ετών,
β. με απατηλά μέσα,
γ. από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή,
δ. από υπάλληλο ο οποίος, κατά την άσκηση της
υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του
αυτή, διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο
στην πράξη. Τα παραπάνω αδικήματα θεωρούνται σε κάθε περίπτωση αυτόφωρα. Η έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης γνωστοποιείται με μέριμνα της
αρμόδιας εισαγγελίας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της. Ο τελευταίος υποχρεούται, μέσα σε ένα μήνα
από τη γνωστοποίηση της απόφασης, να αφαιρέσει την
άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή της επιχείρησης
όπου τελέσθηκε το αδίκημα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών, μπορεί δε, συνεκτιμώντας και
τις εν γένει περιστάσεις, να προβεί στην οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.
6. Για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλονται με το
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως ισχύει, απαιτείται και
έγκριση της στρατιωτικής αρχής.
7. Για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ισχύει,
απαιτείται και έγκριση της αρμόδιας διεύθυνσης του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων – Κυρώσεις
1. Απαγορεύεται η εκμίσθωση ακινήτων σε πολίτη τρίτης χώρας που δεν έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό
έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις
και ισχυρή θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής.
2. Οι διευθυντές ξενοδοχείων και παραθεριστικών
κέντρων οφείλουν να ενημερώνουν την αστυνομική
υπηρεσία για την άφιξη και την αναχώρηση πολιτών τρίτων χωρών που φιλοξενούν.
3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2, πέραν άλλων κυρώσεων που προ-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2014-2015

βλέπονται από τη νομοθεσία, επιβάλλεται, με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
χρηματικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
4. Τα πρόστιμα της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται επίσης στα πρόσωπα που υποβάλλουν ανακριβείς δηλώσεις ή βεβαιώσεις που προβλέπονται στο
νόμο αυτόν και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενες
κανονιστικές πράξεις, καθώς και στους πολίτες τρίτων
χωρών οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής, παρέχουν
όμως εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν
ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατ’ αντιστοιχία, άδεια διαμονής ή έγκριση
πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
5. Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς
να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο
5, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας ή κατ’
επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή το έγκλημα τελείται από
δύο (2) ή περισσότερους από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
6. Όποιος διευκολύνει την παράνομη διαμονή πολίτη
τρίτης χώρας ή δυσχεραίνει τις έρευνες των αστυνομικών αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλασή του,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και
με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
7. Όποιος παράνομα κατέχει ή χρησιμοποιεί γνήσιο
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών
και με χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος παρακρατεί
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο άλλου προσώπου ή αρνείται να παραδώσει τούτο στην αρμόδια υπηρεσία. Με την ίδια, επίσης, ποινή τιμωρείται όποιος κατέχει ή χρησιμοποιεί πλαστό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.
8. Ο υπεύθυνος γραφείου ταξιδιών ή μετανάστευσης
ή οποιοσδήποτε άλλος υποβάλλει για λογαριασμό τρίτου στην αρμόδια αρχή δικαιολογητικά εκδόσεως ταξιδιωτικού εγγράφου, με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην ταυτότητα του προσώπου αυτού, τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται και εκείνος, για λογαριασμό του οποίου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη επιβάλλεται και
τρίμηνη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του γραφείου
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και, σε περίπτωση υποτροπής, οριστική αφαίρεση της
άδειας αυτής.
Άρθρο 30
Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις
1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου
που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο
ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η
είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που
τους παραλαμβάνουν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο
εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος κράτους-μέλους
της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά
τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη, τιμωρούνται:
α. με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική
ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο,
β. με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την
ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού,
γ. με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και
χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν
από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
δ. με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν στην περίπτωση γ΄ επήλθε
θάνατος.
2. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή
αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου υποχρεούνται να μη δέχονται για μεταφορά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν έχουν υποστεί τον κανονικό αστυνομικό έλεγχο. Οι παραβάτες τιμωρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η ανωτέρω αξιόποινη πράξη θεωρείται τετελεσμένη, προκειμένου μεν για θαλάσσια και εναέρια
μεταφορικά μέσα, εφόσον το πρόσωπο που επιβιβάσθηκε λαθραίως βρίσκεται μέσα σε αυτά κατά την έναρξη
του ελέγχου από τα αρμόδια κρατικά όργανα προ του
απόπλου ή της απογείωσης ή μετά τον απόπλου του
πλοίου ή την απογείωση του αεροπλάνου, προκειμένου
δε για άλλα μεταφορικά μέσα, εφόσον το πρόσωπο που
αναχωρεί λαθραίως βρίσκεται μέσα σε αυτά κατά τον
τελευταίο έλεγχο εξόδου ή πλησίον των συνόρων. Οι
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κυρώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος εφαρμόζονται και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
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 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.
4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους
1, 2 και 3, καθώς και ταξιδιωτικά γραφεία και οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών μέσων ευθύνονται εις ολόκληρον
για τις δαπάνες διαβίωσης και τα έξοδα επαναπροώθησης των ανωτέρω προσώπων στο εξωτερικό. Την ίδια
ευθύνη έχουν και όσοι εγγυήθηκαν τον επαναπατρισμό
πολίτη τρίτης χώρας, αν παραβιάσθηκαν όροι εισόδου ή
διαμονής του στη χώρα. Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίμου ενεργείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων.
5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 ή οι ιδιοκτήτες των μεταφορικών μέσων ή οι αντιπρόσωποι αυτών στην Ελλάδα υποχρεούνται αμέσως μετά την άφιξη του μεταφορικού μέσου να
παραδίδουν στις υπηρεσίες του αστυνομικού ελέγχου
διαβατηρίων δελτία άφιξης ή καταστάσεις των επιβατών
που είναι πολίτες τρίτων χωρών, τους οποίους μεταφέρουν και προορίζουν για την Ελλάδα και αντίστροφα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν κατά την άφιξη αεροπλάνων
μη τακτικών πτήσεων από τρίτες χώρες. Με απόφαση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-
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λίτη καθορίζονται τα στοιχεία των ανωτέρω δελτίων ή
καταστάσεων.
6. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, καθώς και
της μεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, κατά τις επιταγές του διεθνούς δικαίου.
7. Οι διατάξεις του άρθρου 253Α΄του Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται και για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 29 και του παρόντος
άρθρου, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
των άρθρων 187 και 187Α΄του Π.Κ..
8. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η
άσκηση της κατά της καταδικαστικής απόφασης για παραβάσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των παραγράφων 5, 6 και 8 του προηγούμενου άρθρου, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.
9. Για την εκδίκαση των κακουργημάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στο άρθρο 29,
αρμόδιο είναι το Τριμελές Εφετείο και εφαρμόζεται η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν.
663/1977 (Α΄215), όπως ισχύει.
10. Περιουσία που αποτελεί προϊόν της εγκληματικής δραστηριότητας του παρόντος άρθρου, καθώς και
των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 29 ή που αποκτήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας
εγκληματικής δραστηριότητας ή περιουσία που χρησιμοποιήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, για την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα κατάσχεται και, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση αποδόσεώς της στον ιδιοκτήτη, κατά τα άρθρα 310 παράγραφος 2 και 373 του Κ.Π.Δ., δημεύεται υποχρεωτικά με την καταδικαστική απόφαση. Η
δήμευση επιβάλλεται ακόμη και αν η περιουσία ανήκει
σε τρίτο, εφόσον αυτός τελούσε εν γνώσει της εγκληματικής δραστηριότητας κατά το χρόνο κτήσεως της
περιουσίας. Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν
κατά το προηγούμενο εδάφιο υπερβαίνει τις τέσσερεις
χιλιάδες (4.000) ευρώ και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται υπό τους όρους
του προηγουμένου εδαφίου περιουσιακά στοιχεία ίσης
αξίας προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή
του προϊόντος.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 29 εφαρμόζονται και όταν
οι προβλεπόμενες σε αυτά αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή αλλοδαπό ακόμη και
αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ
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ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/114 ΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 31 έως 44 εφαρμόζονται
στους πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην
Ελλάδα με σκοπό να διαμείνουν για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 31 έως 44 δεν εφαρμόζονται:
α. στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην
Ελλάδα ως αιτούντες διεθνούς προστασίας, ή στο πλαίσιο επικουρικών μορφών προστασίας ή συστημάτων
προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νομοθεσία ή ζητούν να διαμείνουν για τους λόγους αυτούς και αναμένουν την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους,
β. στους πολίτες τρίτων χωρών η επιστροφή ή η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,
γ. στους πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν
ασκήσει το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία
εντός της Ε.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
δ. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αιτούνται
την είσοδο και διαμονή τους στην Ελλάδα σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 98, σχετικά με το καθεστώς
πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες,
ε. στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει
άδεια διαμονής για εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική
δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του.
3. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διατάξεων που προκύπτουν:
α. από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ε.Ε. ή της Ε.Ε. και των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφ’ ενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφ’ ετέρου,
β. από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσότερων κρατών-μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων
χωρών.
Άρθρο 32
Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
1. Η είσοδος και διαμονή πολίτη τρίτης χώρας σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 42 υπόκειται σε
έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρού-
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νται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.
2. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων
χωρών στην Ελλάδα με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής
γενικές προϋποθέσεις:
α. είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού
εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η ισχύς
του οποίου διαρκεί τρεις τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της θεώρησης εισόδου και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το σκοπό των σπουδών ή της εθελοντικής
υπηρεσίας,
β. προσκομίζουν συναίνεση των γονέων ή του
ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη
διαμονή σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών,
γ. διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το
σύνολο των παροχών που καλύπτονται αντίστοιχα για
τους ημεδαπούς,
δ. δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια και τη δημόσια υγεία,
ε. έχουν καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του παρόντος
νόμου.
3. Ως προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι
συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενίσχυση της κινητικότητας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση ή
εντός αυτής και οι οποίοι, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, επιθυμούν την είσοδο και διαμονή τους στην
Ελληνική Επικράτεια, η διαδικασία εισδοχής διευκολύνεται προκειμένου για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων θεωρήσεων εισόδου και των αδειών διαμονής.
4. Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτομάτως από
ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κίνδυνους για τους
οποίους καλύπτονται κανονικά και οι ημεδαποί λόγω
της εγγραφής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του στοιχείου γ΄ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του
παρόντος, αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος είναι η
αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8.
Άρθρο 33
Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση στην, κατά την παράγραφο 5 του προηγούμενου
άρθρου, αρμόδια υπηρεσία, εφόσον, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 6, συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α. έχει γίνει δεκτός σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
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στην Ελληνική Επικράτεια για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών,
β. διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των
εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής,
γ. έχει καταβάλλει τέλη εγγραφής στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου απαιτούνται.
2. Στα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνεται και η
φοίτηση σε Κέντρα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που πραγματοποιούνται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
3. Όταν το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να
παρακολουθήσει ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτεί επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας ως προϋπόθεση
για την εγγραφή του, το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα
προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και χορηγεί
αντίστοιχη βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.
4. Η αίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Κατά την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση
της άδειας διαμονής και για την έκδοση της σχετικής
απόφασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
Άρθρο 34
Διάρκεια και ανανέωση της
άδειας διαμονής για λόγους σπουδών
1. Η άδεια διαμονής για σπουδές έχει διάρκεια ισχύος
ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 του παρόντος. Αν η διάρκεια
του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη του ενός
έτους, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.
2.α. Παρέχεται ευχέρεια στον πολίτη τρίτης χώρας
να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή, κατά την υποβολή της αίτησης ο σπουδαστής προσκομίζει συμπληρωματικά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του προγράμματος που πρόκειται
να παρακολουθήσει.
β. Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας διαμονής, καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής για σπουδές. Για την καταβολή του παραβόλου αυτού ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 132.
γ. Ο σπουδαστής, που είναι κάτοχος άδειας διαμονής
με διάρκεια ισχύος ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια
του προγράμματος σπουδών, υποχρεούται να υποβάλει
στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανά διετία, βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις, από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα,
καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπου-
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δών για το ίδιο διάστημα, από το οποίο να προκύπτει η
γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερής έκθεση προόδου
από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών
σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης, εντός
δύο μηνών από την ημερομηνία παρέλευσης της διετίας
από την έκδοση της άδειας διαμονής, αυτή ανακαλείται
και ο σπουδαστής οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το
ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.
3. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής των προηγούμενων παραγράφων, ο πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη τους,
στην, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, αρμόδια υπηρεσία υποβολής της αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Ο συνολικός χρόνος ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί την περίοδο κανονικής
φοίτησης που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων
σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της
σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα και κατά
το ήμισυ για τους σπουδαστές μεταπτυχιακών σπουδών
ή τους υποψήφιους διδάκτορες. Στο χρονικό αυτό διάστημα προστίθεται ένα επιπλέον έτος για την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από
το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Άρθρο 35
Κινητικότητα σπουδαστών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 24 και 25 ο πολίτης
τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός για σπουδές σε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει ή να το συμπληρώσει με συναφές πρόγραμμα σπουδών στην
Ελλάδα, γίνεται δεκτός εντός χρονικής περιόδου που
δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριμένων σπουδών,
ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρμόδιες αρχές αρκετό
χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφόσον:
α. Πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα
32 και 33, πλην της προϋπόθεσης εθνικής θεώρησης εισόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
539/2001, του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων
χωρών, οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως
ισχύει.
β. Υποβάλει βεβαίωση του κύκλου σπουδών που έχει
διανύσει, από την οποία προκύπτει, επίσης, ο συναφής
και συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ των δύο προγραμμάτων σπουδών.

γ. Συμμετέχει σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα
ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε άλλο κράτος-μέλος για τουλάχιστον δύο έτη.
2. Η άδεια διαμονής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χορηγείται και ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία
των άρθρων 32 και 33, αντίστοιχα.
3. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
της άδειας διαμονής της παραγράφου 1, ο σπουδαστής
υποβάλλει συμπληρωματικά τα εξής δικαιολογητικά:
α. Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα
που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα.
γ. Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου
προγράμματος για τη συμμετοχή του στο κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.
4. Η προϋπόθεση του στοιχείου γ΄ της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου, δεν ισχύει στην περίπτωση που
ο σπουδαστής, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών
του, υποχρεούται να παρακολουθήσει μέρος των σπουδών του σε ίδρυμα άλλου κράτους-μέλους. Στην περίπτωση αυτή, η υπό στοιχείο γ΄ της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου βεβαίωση αντικαθίσταται
από βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία
πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους
του προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα.
5. Στην περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές στην Ελλάδα, υποβάλλει αίτηση σε άλλο κράτος-μέλος, δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, μετά από αίτημα του κράτους-μέλους στο οποίο
έχει υποβληθεί η αίτηση, τις απαραίτητες πληροφορίες
όσον αφορά στη διαμονή του σπουδαστή στην Ελληνική
Επικράτεια.
Άρθρο 36
Επαγγελματική δραστηριότητα
σπουδαστών πολιτών τρίτων χωρών
Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει άδεια διαμονής
για λόγους σπουδών, σύμφωνα με το παρόν, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις της οικείας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των
ωρών εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τις
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δέκα ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.
Άρθρο 37
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών
διαμονής σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές
1. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στα
οποία λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις για τη δημιουργία ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε
μεταπτυχιακούς σπουδαστές πολίτες τρίτων χωρών, με
το Υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον συντρέχουν ειδικοί
προς τούτο λόγοι και υπό τους εξής όρους:
α. Η διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών είναι ανώτερη των τριών (3) μηνών.
β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και
33 για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο πλαίσιο τέτοιων συμβάσεων.
Στις συμβάσεις ταχείας διαδικασίας περιλαμβάνεται
ο ακριβής τίτλος του μεταπτυχιακού προγράμματος και
μνημονεύονται οι ειδικοί λόγοι που συντρέχουν για τη
σύναψη της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος και η δυνατότητα ανανέωσής της, καθώς και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλόμενων μερών.
2.α. Για τη σύναψη συμβάσεων ταχείας διαδικασίας
το Υπουργείο Εσωτερικών εκπροσωπείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης, το δε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα από νόμιμο εκπρόσωπο του.
β. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών διαμονής
του άρθρου αυτού υποβάλλονται στην ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι σχετικές
άδειες χορηγούνται με απόφαση του οικείου Υπουργού.
γ. Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγεί τις άδειες διαμονής, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος, σε διάστημα είκοσι (20)
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης με
τα πλήρη δικαιολογητικά.
3. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ενημερώνει, με
κάθε πρόσφορο μέσο, την ελληνική προξενική αρχή στη
χώρα από την οποία πρόκειται να εισέλθει ο πολίτης τρίτης χώρας για τη σύμβαση ταχείας διαδικασίας που έχει
συνάψει σύμφωνα με τα παραπάνω.
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σία, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν η καταβολή
παραβόλου, εφόσον συντρέχουν, εκτός από τις γενικές
προϋποθέσεις του άρθρου 32, οι εξής προϋποθέσεις:
α. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Έχει συνάψει συμφωνία με τον φορέα υλοποίησης
του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο
συμμετέχει, με την οποία ο ανωτέρω φορέας υλοποίησης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης,
καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στην
Ελλάδα, περιλαμβανομένης και τυχόν εκπαίδευσης του
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαμβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και
των όρων άσκησης τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του.
γ. Ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας, έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, και δέχεται να φέρει πλήρως την
ευθύνη γι’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισμού του.
3. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις
του άρθρου 32 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία στην
αρμόδια για το σκοπό αυτόν υπηρεσία, το αργότερο
εντός δεκαπέντε ημερών, αφότου υποβληθούν.
Άρθρο 39
Διάρκεια και ανανέωση της
άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία
1. Η άδεια διαμονής για εθελοντική υπηρεσία έχει διάρκεια ισχύος μέχρι ένα έτος.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η διάρκεια
του συγκεκριμένου προγράμματος υπερβαίνει το έτος,
η διάρκεια της άδειας διαμονής δύναται να χορηγείται
για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια υλοποίησης
του εν λόγω προγράμματος.
3. Ο εθελοντής, μετά τη λήξη της άδειας διαμονής
του οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

Άρθρο 38
Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία

Άρθρο 40
Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας
διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, διάρκειας άνω των
τριών μηνών, γίνεται δεκτός για διαμονή στην Ελλάδα,
εφόσον έχει λάβει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.
2. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ο πολίτης
τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρε-

Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 31 έως 39, ανακαλούνται ή δεν
ανανεώνονται, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 24,
και στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. δεν τηρεί τους όρους που προβλέπει η οικεία νομοθεσία για το καθεστώς μερικής απασχόλησης κατά
την άσκηση των οικονομικών του δραστηριοτήτων,
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β. δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.
Άρθρο 41
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
1. Εκτός αν άλλως ορίζεται σε ειδικές περιπτώσεις, δεν
επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους άδειας
διαμονής για σπουδές ή εθελοντική υπηρεσία.
2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 89 σχετικά με το καθεστώς πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες, το χρονικό διάστημα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει στην Ελληνική Επικράτεια με
την ιδιότητα του σπουδαστή ή του εθελοντή, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαμβάνεται υπόψη
προκειμένου για την παροχή, στα πρόσωπα αυτά, περαιτέρω δικαιωμάτων.
Άρθρο 42
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 31 έως και 41 ισχύουν οι
ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30.
Άρθρο 43
1. Στα τέκνα που γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς
κατόχους άδειας διαμονής για σπουδές σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας για την οικογενειακή
επανένωση πολιτών τρίτων χωρών, χορηγείται ατομική
άδεια διαμονής με την ιδιότητά τους ως μελών οικογένειας σπουδαστή, που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια
διαμονής των γονέων τους ή ενός εξ αυτών.
2. Δεν χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους σπουδών στους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη
Χώρα για εργασιακούς ή επαγγελματικούς λόγους, με
εξαίρεση όσους έχουν γίνει δεκτοί για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44
Επαγγελματική κατάρτιση
1. Επαγγελματική κατάρτιση για την εφαρμογή του παρόντος, είναι η φοίτηση σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.
2009/1992 (Α΄18), όπως κάθε φορά ισχύει, σε Κέντρα
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3696/2008 (Α΄177), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στον ίδιο νόμο, καθώς και σε Κολλέγια
που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές αφενός
βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές
στη χώρα που εδρεύουν και αφετέρου προγράμματα
σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα
σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς
οργανισμούς πιστοποίησης, σύμφωνα με την τελευταία
τροποποίηση του ίδιου νόμου (ν. 4111/2013, Α΄18).
Της εν λόγω κατάρτισης μπορεί να προηγείται, όπου
απαιτείται, με βάση το πρόγραμμα σπουδών της απαιτούμενης ειδικότητας, ένα προπαρασκευαστικό έτος
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
2. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας στην Ελλάδα για
κατάρτιση σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., επιτρέπεται,
εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός από αυτά
και χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον αρμόδιο φορέα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης,
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου φορέα της
Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά απόδειξης
της γλωσσομάθειας όπου απαιτούνται για την έγκριση
αυτή.
3. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση σε
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κολλέγια, επιτρέπεται εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας γίνει δεκτός
σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο πιστοποίησης επάρκειας γνώσης της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα
γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών και
χορηγηθεί σχετική βεβαίωση του Κολλεγίου ή του Τμήματος Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία
θα βεβαιώνεται η ύπαρξη σε ισχύ άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας αυτών.
4. Η είσοδος πολίτη τρίτης χώρας για φοίτηση σε
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών επιτρέπεται εφόσον,
προσκομισθεί το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών και βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με την
οποία θα βεβαιώνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας έχει
γίνει δεκτός σε πρόγραμμα που απαιτεί κανονική και όχι
εξ αποστάσεως φοίτηση, διαθέτει έγγραφο πιστοποίησης επάρκειας γνώσης της γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος
σπουδών, καθώς και το χρονικό διάστημα διάρκειας των
σπουδών.
5. Η οικεία εθνική θεώρηση εισόδου και η αντίστοιχη
άδεια διαμονής, καθώς και η ανανέωσή της, χορηγούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα αυτού, που εφαρμόζονται αναλόγως.
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Άρθρο 45
Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα
1. Πολίτες τρίτων χωρών, που μετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, σε
προγράμματα συνεργασίας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπότροφοι υπουργείων,
οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και του Ι.Κ.Υ., γίνονται δεκτοί για διαμονή στη χώρα εφόσον έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου. Η εθνική θεώρηση εισόδου
χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος ή χορήγησης της
υποτροφίας.
2. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα εκτέλεσης του προγράμματος ή
διάρκειας της υποτροφίας. Οι υπότροφοι της προηγούμενης παραγράφου δεν υποχρεούνται στην καταβολή
παραβόλου.
Άρθρο 46
Σπουδές σε στρατιωτικές και παραγωγικές σχολές
Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου και έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των
Σωμάτων Ασφαλείας ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία
του Εμπορικού Ναυτικού λαμβάνουν, κατ’ εξαίρεση,
άδεια διαμονής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους
σε αυτές. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση ως
υπότροφοι των ανωτέρω Σχολών και Ειδικών Σχολείων
δεν υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.
Άρθρο 47
Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας από πολίτη
τρίτης χώρας απαιτείται εθνική θεώρηση εισόδου. Η
άδεια διαμονής χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχει διάρκεια
ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται ανά δύο έτη και
μέχρι την απόκτηση της ειδικότητας. Προϋπόθεση για
τη χορήγηση της άδειας διαμονής αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από νοσηλευτικό ίδρυμα που, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία, παρέχει ειδικότητα, ότι γίνεται δεκτός προς απόκτησή της.
2. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να
συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους,
στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική
άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.
Άρθρο 48
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για
φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία
του Αγίου Όρους
1. Η είσοδος ομόδοξου πολίτη τρίτης χώρας για φοίτη-
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ση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου
Όρους επιτρέπεται, εφόσον προηγουμένως ο πολίτης
τρίτης χώρας λάβει εθνική θεώρηση εισόδου.
2. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, δύο τουλάχιστον
μήνες πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου, να υποβάλει στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 και την έναρξη χορήγησης της
άδειας διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου,
αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Μαζί με την
αίτηση πρέπει να καταθέσει:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την εθνική θεώρηση εισόδου.
β. Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.
γ. Βεβαίωση Ιεράς Μονής ή ιδρύματος ή ιδιώτη ότι
αναλαμβάνουν την κηδεμονία, τα έξοδα σπουδών και
διαβίωσής του στο Άγιον Όρος.
δ. Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχουν αναλάβει
την κηδεμονία του, ότι υποχρεούται προς πλήρη κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εξόδων νοσηλείας του, καθώς και
ε. Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά
κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του
ενωσιακού δικαίου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία.
3. Η άδεια διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της Ιεράς
Επιστασίας.
4. Η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρονικό διάστημα των ετών φοίτησης και μπορεί να ανανεώνεται
για ένα ακόμη έτος.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΘΥΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ
Άρθρο 49
Προθεσμία περίσκεψης
1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηριστεί
θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης
μεταναστών κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων ια΄
και ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος Κώδικα, εφόσον δεν
υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.
233/2003, παρέχεται με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής προθεσμία περίσκεψης τριών μηνών, ώστε
να διαφύγουν από την επιρροή των δραστών των σε βάρος τους εγκλημάτων και να αποκατασταθούν ψυχικά
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για να μπορέσουν να λάβουν συνειδητά ανεπηρέαστη
απόφαση σχετικά με τη συνεργασία τους με τις διωκτικές Αρχές.
2. Ειδικά για τους ανηλίκους - θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών, η ίδια
προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη μήνες
με απόφαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και με
κριτήριο την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του ανηλίκου.
3. Κατά το χρονικό διάστημα της προθεσμίας περίσκεψης τα πρόσωπα των προηγούμενων παραγράφων
δεν απομακρύνονται από τη χώρα. Απόφαση επιστροφής, που έχει εκδοθεί, αλλά δεν έχει ακόμη εκτελεστεί,
αναστέλλεται.
4. Με απόφαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, η
προθεσμία περίσκεψης μπορεί να περατώνεται πριν από
τη λήξη της, σε περίπτωση κατά την οποία:
α. διαπιστώνεται από την οικεία Εισαγγελική Αρχή
ότι το ανωτέρω πρόσωπο επανασυνέδεσε ενεργώς,
εκουσίως και με δική του πρωτοβουλία τις σχέσεις του
με τους δράστες των εγκλημάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ του παρόντος Κώδικα ή ότι δε συντρέχουν τελικά στο πρόσωπό του τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για το χαρακτηρισμό του ως θύματος
εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών, τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 του παρόντος
Κώδικα ή
β. συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Άρθρο 50
Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους
1. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών ή η αρμόδια
αστυνομική Αρχή ή οι αρμόδιοι φορείς κοινωνικής στήριξης, που προβλέπονται στο π.δ. 233/2003, όπως αυτό
ισχύει, αλλά και οποιοσδήποτε από τους φορείς που
αναφέρονται στο άρθρο 49 του παρόντος Κώδικα, γνωστοποιούν στον πολίτη τρίτης χώρας - θύμα εμπορίας
ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών ότι δικαιούται να υποβάλει αίτημα για να του χορηγηθεί άδεια
διαμονής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, παρέχοντας σε αυτόν την αναγκαία προς τούτο ενημέρωση.
2. Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύματος
εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια
για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένειά
του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς του και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική
του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπηση του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται
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Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή
εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί
να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία
του μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο,
στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα (30)
ημερών, για το διορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ..
Άρθρο 51
Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης
1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου περίσκεψης, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και πρόσβασης στις υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχονται από το Ε.Σ.Υ., από τις Μονάδες Προστασίας και Αρωγής, αλλά και από φορείς που
συνεργάζονται με τους ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει, καθώς και από τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής.
2. Στα ίδια πρόσωπα διασφαλίζονται ικανές συνθήκες διαβίωσης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους.
3. Οι αρμόδιες εισαγγελικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές φροντίζουν, κατά προτεραιότητα, για την
προστασία και την ασφάλεια των προαναφερόμενων θυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις,
για την παροχή σε αυτά υπηρεσιών μετάφρασης και
διερμηνείας όταν αγνοούν την ελληνική γλώσσα, για την
ενημέρωσή τους σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα τους
και με τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, καθώς και για
την παροχή κάθε αναγκαίας νομικής βοήθειας.
Άρθρο 52
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής
Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει χαρακτηρισθεί θύμα
εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών με Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών,
σύμφωνα με το άρθρο 49, χορηγείται, μετά από σχετική
αίτησή του, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω
του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής ή ανανεώνεται η χορηγηθείσα, χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των
επόμενων άρθρων.
Άρθρο 53
Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης
άδειας διαμονής
1. Μετά την πάροδο της προθεσμίας περίσκεψης ή και
πριν παρέλθει αυτή, εφόσον συντρέξει η περίπτωση β΄
της παραγράφου αυτής, ο αρμόδιος Εισαγγελέας εξετάζει εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και συντάσσει σχετική έκθεση:
α. εάν κρίνεται σκόπιμη η παράταση της διαμονής
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του εν λόγω προσώπου στην Ελληνική Επικράτεια,
προς διευκόλυνση της διενεργούμενης έρευνας ή της
ποινικής διαδικασίας,
β. εάν το ανωτέρω πρόσωπο έχει επιδείξει σαφή
βούληση συνεργασίας και
γ. εάν το ίδιο πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση με
τους φερόμενους ως δράστες των αδικημάτων του άρθρου 1 περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄.
2. Η εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής γίνεται κατά προτεραιότητα και η χορήγησή της διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και
ασφάλειας, εκδίδεται άδεια διαμονής διάρκειας δώδεκα
μηνών, εάν συντρέχει μία από τις προϋποθέσεις της
προηγούμενης παραγράφου και η οποία ανανεώνεται
κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα, εφόσον συνεχίζουν
να πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις.
Άρθρο 54
Δικαιώματα
Η άδεια διαμονής διασφαλίζει:
α) δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, το
οποίο ισχύει μόνο κατά τη διάρκειά της,
β) στις παροχές και την περίθαλψη του άρθρου 52,
γ) στις προϋποθέσεις επαγγελματικής κατάρτισης
και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 233/2003, όπως ισχύει.
Άρθρο 55
Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και
ανάκλησης της άδειας διαμονής
Η άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Εάν ο δικαιούχος επανασυνδέσει τις σχέσεις του
ενεργώς και εκουσίως με τους εικαζόμενους δράστες
των πράξεων που έχει καταγγείλει.
β. Εάν η αρμόδια Αρχή κρίνει ότι η συνεργασία ή η
καταγγελία του θύματος είναι δόλια ή καταχρηστική ή
ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
γ. Όταν η ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα των
περιπτώσεων ια΄ και ιβ΄ του άρθρου 1 έχει περατωθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
43 ή 47 Κ.Π.Δ. ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, με την οποία περατώνεται η σχετική διαδικασία. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα θύματα κατά την
έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 233/2003.
Άρθρο 56
Αλλαγή σκοπού διαμονής
Μέσα σε ένα μήνα από την περάτωση της σχετικής διαδικασίας με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, μπορεί να χορηγείται στον κάτοχο άδειας διαμονής, με την ιδιότητα του θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών, άδεια διαμο-
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νής για έναν από τους λόγους και υπό τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα αυτόν,
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ή του Γενικού
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής λαμβάνεται ειδικά υπόψη ότι ο/η αιτών/ούσα είναι ή υπήρξε
κάτοχος άδειας διαμονής ως θύμα εμπορίας ανθρώπων
ή παράνομης διακίνησης μεταναστών.

ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις των άρθρων 58 έως 67 του παρόντος
εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών που ζητούν να
τους επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή στην Ελληνική
Επικράτεια προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα.
2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται:
α) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν
στην Ελλάδα ως αιτούντες διεθνή προστασία ή στο
πλαίσιο καθεστώτων προσωρινής προστασίας,
β) στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται
να διαμείνουν στην Ελλάδα υπό την ιδιότητα του σπουδαστή κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών,
την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, προκειμένου να διεξάγουν έρευνα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος,
γ) στους πολίτες τρίτων χωρών, η επιστροφή/απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί,
δ) σε περίπτωση απόσπασης ερευνητή από ερευνητικό οργανισμό κράτους - μέλους της Ένωσης σε άλλο
ερευνητικό οργανισμό στην Ελλάδα.
Άρθρο 58
Ευνοϊκότερες διατάξεις
1. Το παρόν ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων
διατάξεων που προκύπτουν:
α) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός, και
ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών - μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων
χωρών.
2. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διατηρούν τη δυνα-
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τότητα να θεσπίζουν ή να διατηρούν πιο ευνοϊκές διατάξεις για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται το παρόν.
Άρθρο 59
Έγκριση ερευνητικού οργανισμού
1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός ο οποίος πρόκειται να
υποδεχθεί ερευνητή σύμφωνα με τη διαδικασία εισόδου
και διαμονής που ορίζεται στο παρόν, πρέπει να έχει
προηγουμένως εγκριθεί για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία.
2. Η έγκριση ερευνητικού οργανισμού χορηγείται
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΓΓΕΤ).
3. Δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, ή άλλοι αντίστοιχοι ερευνητικοί φορείς του δημόσιου τομέα, ή τα
Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από δημόσια αρχή, καθώς
και αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΑΕΙ), δηλαδή Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), θεωρούνται εγκεκριμένοι φορείς
για τις ανάγκες του παρόντος Κώδικα.
4. Ιδιωτικοί φορείς προκειμένου να λάβουν έγκριση,
υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό του φορέα στο οποίο τεκμηριώνεται
η ύπαρξη Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.
β) Τεκμηρίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων
του φορέα και των δαπανών για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας, όπως προκύπτουν από τα αιτήματα του φορέα για εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων
για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, σύμφωνα με το
ν. 3296/2004 (Α΄253), όπως ισχύει.
γ) Επαρκή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας απασχόλησης ερευνητών πολιτών τρίτων χωρών.
5. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη
ΓΓΕΤ, από την οποία και αξιολογούνται. Σε περίπτωση
θετικής αξιολόγησης χορηγείται έγκριση διάρκειας 5
ετών.
6. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισμοί υποχρεούνται να
υποβάλουν στη ΓΓΕΤ βεβαίωση ότι σε περίπτωση που
ένας ερευνητής παραμείνει παρανόμως στην Ελληνική
Επικράτεια μετά τη λήξη της σύμβασής του, ο ερευνητικός οργανισμός ευθύνεται για την πληρωμή των εξόδων
διαμονής ή/και επιστροφής που βαρύνουν το Δημόσιο.
Η ΓΓΕΤ οφείλει να κοινοποιεί αντίγραφο της βεβαίωσης
αυτής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας. Η οικονομική ευθύνη του ερευνητικού οργανισμού λήγει έξι μήνες μετά τη λήξη της
σύμβασης υποδοχής κάθε ερευνητή.
7. Οι ερευνητικοί οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων των βιογραφικών
σημειωμάτων των ερευνητών τρίτων χωρών και των
προσόντων τους υπό το πρίσμα των στόχων της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται με επικυρωμένα αντί-

γραφα των τίτλων τους σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο μζ΄.
8. Όλοι οι ερευνητικοί οργανισμοί έχουν υποχρέωση
να γνωστοποιούν στη ΓΓΕΤ τις συμβάσεις υποδοχής τις
οποίες έχουν υπογράψει. Η ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για τον
έλεγχο των εν λόγω συμβάσεων.
9. Η ΓΓΕΤ είναι αρμόδια για την τήρηση και έλεγχο
των όρων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 6
του παρόντος. Αν διαπιστωθεί μη τήρηση αυτών, ή σε
περίπτωση που η έγκριση αποκτήθηκε δολίως ή όταν ο
ερευνητικός οργανισμός έχει υπογράψει σύμβαση υποδοχής με πολίτη τρίτης χώρας κατά καταστρατήγηση
των διατάξεων του παρόντος, η έγκριση ανακαλείται ή
δεν ανανεώνεται. Εάν η έγκριση ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί, μπορεί να απαγορευθεί στο συγκεκριμένο οργανισμό να ζητήσει εκ νέου έγκριση για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ανάκλησης ή μη ανανέωσης. Η ανάκληση ή μη ανανέωση της έγκρισης κοινοποιείται στην
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς
και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
10. Η ΓΓΕΤ δημοσιεύει και ενημερώνει ετησίως καταλόγους των ερευνητικών οργανισμών που εγκρίνονται για τους σκοπούς του παρόντος και κοινοποιεί άμεσα κάθε μεταβολή στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Άρθρο 60
Σύμβαση υποδοχής
1. Κάθε ερευνητικός οργανισμός που επιθυμεί να υποδεχθεί έναν ερευνητή, υπογράφει μαζί του σύμβαση
υποδοχής με την οποία ο ερευνητής αναλαμβάνει τη δέσμευση να ολοκληρώσει το ερευνητικό πρόγραμμα και
ο οργανισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση να υποδεχθεί
τον ερευνητή για το σκοπό αυτόν, υπό την επιφύλαξη
του άρθρου 61.
2. Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις υποδοχής μόνον εφόσον έχουν ελεγχθεί οι ακόλουθοι όροι:
α) Το ερευνητικό σχέδιο έχει γίνει δεκτό από το αρμόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισμού αφού ελεγχθούν τα ακόλουθα:
ί) ο σκοπός και η διάρκεια της έρευνας και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων
για τη διεξαγωγή της,
ii) τα προσόντα του ερευνητή στο πλαίσιο του αντικειμένου της έρευνας, όπως αυτά επιβεβαιώνονται με
επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου του.
β) Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, επαρκείς πόρους, χωρίς να προσφύγει στο
σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίοι δεν μπορεί να
είναι κατώτεροι των 900 ευρώ μηνιαίως, ώστε να καλύ-
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πτει τις δαπάνες του. Το ποσό των επαρκών πόρων του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων.
γ) Ο ερευνητής διαθέτει, κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ασφάλιση για το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ημεδαπούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ) Η σύμβαση υποδοχής προσδιορίζει τη νομική σχέση και τις εργασιακές συνθήκες των ερευνητών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Μόλις υπογραφεί η σύμβαση υποδοχής, ο ερευνητικός οργανισμός χορηγεί στον ερευνητή ατομική δήλωση ότι έχει αναληφθεί η οικονομική ευθύνη για τα
έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6.
4. Ο ερευνητικός οργανισμός ειδοποιεί αμέσως την
αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του
παρόντος, αρχή για τη χορήγηση της άδειας διαμονής
για κάθε γεγονός το οποίο εμποδίζει την εκτέλεση της
σύμβασης υποδοχής.
5. Συμβάσεις υποδοχής με ερευνητικούς οργανισμούς, των οποίων η έγκριση έχει ανακληθεί παύουν να
ισχύουν. Ομοίως, η σύμβαση υποδοχής λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο ερευνητής δεν λάβει άδεια διαμονής, καθώς και όταν η σχέση μεταξύ ερευνητή και
ερευνητικού οργανισμού λήξει.
Άρθρο 61
Χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή
1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των
άρθρων 59 και 60 του παρόντος, ο πολίτης τρίτης χώρας
υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής. Η
αίτηση υποβάλλεται στις υπηρεσίες που ορίζονται από
τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Εάν τα στοιχεία που παρέχονται προς υποστήριξη
της αίτησης είναι ανεπαρκή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά
στοιχεία.
3. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8.
4. Οι ερευνητές, πολίτες τρίτων χωρών, μπορούν να
συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από τα μέλη της οικογένειάς τους.
Άρθρο 62
Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή
1. Η άδεια διαμονής ερευνητή είναι ισόχρονη με τη
διάρκεια της σύμβασης υποδοχής. Σε περίπτωση που
παρατείνεται η σύμβαση υποδοχής η άδεια διαμονής
ανανεώνεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο ερευνητής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν από τη λήξη
αυτής, στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όρ-
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γανο, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9.
Άρθρο 63
Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή
1. Στα μέλη οικογενείας ερευνητή χορηγείται, ύστερα
από αίτησή τους, άδεια διαμονής, η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του ερευνητή.
2. Το μέλος οικογένειας ερευνητή υποβάλλει αίτηση
για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του παρόντος, συνοδευόμενη από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, το μέλος
οικογένειας ερευνητή υποχρεούται να υποβάλει αίτηση,
πριν από τη λήξη αυτής, στο αρμόδιο για την παραλαβή
της αίτησης όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
Άρθρο 64
Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής,
στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει
λάβει άδεια διαμονής ερευνητή σε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει γίνει δεκτός ως
ερευνητής σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κατέχει ισχύουσα άδεια διαμονής στο εν
λόγω κράτος-μέλος βάσει της Οδηγίας 2005/71/ΕΚ μπορεί να πραγματοποιεί μέρος της έρευνάς του στην
Ελλάδα υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2. Εάν ο ερευνητής διαμένει για περίοδο έως και
τρεις μήνες στη χώρα η έρευνα μπορεί να διεξάγεται
βάσει της σύμβασης υποδοχής που συνήφθη στο πρώτο
κράτος-μέλος, εφόσον ο ερευνητής δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.
3. Εάν ο ερευνητής διαμείνει στη χώρα για διάστημα
που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, απαιτείται νέα σύμβαση υποδοχής για τη διεξαγωγή της έρευνας στη χώρα,
καθώς και άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 61 του παρόντος.
4. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται
από τον ερευνητή πολίτη τρίτης χώρας εφόσον ο ίδιος
βρίσκεται ήδη στο έδαφος της χώρας, σύμφωνα με τη
διαδικασία και τους όρους του άρθρου 61 του παρόντος.
5. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, τα πρόσωπα
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν
αίτηση το αργότερο εντός τριών μηνών από την είσοδό
τους στη Χώρα στο αρμόδιο για την παραλαβή της αίτησης όργανο, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, η οποία
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
6. Η άδεια διαμονής ερευνητή είναι ισόχρονη με τη
διάρκεια της σύμβασης υποδοχής του και ανανεώνεται
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του παρόντος.
7. Ο ερευνητής μπορεί να συνοδεύεται ή να ακολουθείται από τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον διαθέτουν ισχύουσα άδειας διαμονής ως μέλη οικογενείας
ερευνητή στο άλλο κράτος-μέλος.
8. Στα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου χορηγείται άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του παρόντος.
9. Ερευνητής που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει την
Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να υποβάλει αίτηση
για άδεια διαμονής.
Άρθρο 65
Ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής
Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 57 έως 64 ανακαλούνται ή δεν
ανανεώνονται, πέραν των οριζομένων στο άρθρο 24 και
στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις:
α. όταν έχει αποκτηθεί δολίως ή
β. όταν ο κάτοχος δεν εκπληρώνει τους όρους εισόδου και διαμονής που προβλέπονται στα άρθρα 59, 60,
61 και 62 ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκείνους
για τους οποίους του επετράπη η διαμονή.
Άρθρο 66
Διδασκαλία
Οι ερευνητές που γίνονται δεκτοί βάσει του παρόντος
μπορούν να παρέχουν διδακτικό έργο σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία.
Άρθρο 67
Ίση μεταχείριση
Ο κάτοχος άδειας διαμονής ερευνητή έχει δικαίωμα
ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:
α) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες,
β) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
των όρων αμοιβής και απόλυσης,
γ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας όπως ορίζονται στον κανονισμό ΕΚ αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς,
στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους
που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικές διατάξεις στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1231/2010 του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου
2010, για την επέκταση των διατάξεων του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 883/2004 και του Κανονισμού ΕΕ αριθμ.
987/2009 στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνο λόγω της
ιθαγένειάς τους, εφαρμόζονται αναλόγως,
δ) τις φορολογικές διευκολύνσεις,

ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση
του κοινού.
Άρθρο 68
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 57 έως και 67 ισχύουν οι
ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30.

ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 69
Πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται όταν ο συντηρών κατέχει άδεια διαμονής που έχει εκδοθεί από
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δύο ετών, η οποία του παρέχει τη δυνατότητα να
αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον τα μέλη
της οικογένειας του είναι πολίτες τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.
2. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 69 έως 77 δεν εφαρμόζονται όταν ο συντηρών:
α. έχει υποβάλει αίτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, επί της οποίας δεν έχει ακόμα εκδοθεί η σχετική απόφαση,
β. έχει λάβει άδεια διαμονής δυνάμει προσωρινής
προστασίας ή ζητεί άδεια να διαμείνει με αυτό το καθεστώς και αναμένει την έκδοση σχετικής απόφασης,
γ. έχει λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει
επικουρικών μορφών προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις, την εθνική νομοθεσία ή τις πρακτικές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ζητεί
άδεια να διαμείνει με αυτό το καθεστώς και αναμένει
την έκδοση σχετικής απόφασης.
3. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 69 έως 77 δεν εφαρμόζονται στα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 69 έως 77 εφαρμόζονται
υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α. διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της
ΕΕ ή της ΕΕ και των κρατών-μελών της, αφενός, και τρίτων χωρών, αφετέρου,
β. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης
Οκτωβρίου 1961 (ν. 1426 /1984, Α΄32), ως ισχύει.
Άρθρο 70
Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που κατοικεί νόμιμα στην
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Ελλάδα για διάστημα δύο ετών δικαιούται να ζητήσει,
κατόπιν αίτησής του, την είσοδο και διαμονή στη χώρα
των μελών της οικογένειάς του. Η αίτηση υποβάλλεται
και εξετάζεται όταν τα μέλη αυτά διαμένουν εκτός της
Ελληνικής Επικράτειας. Τυχόν διαμονή των μελών αυτών στην Ελληνική Επικράτεια, πριν την υποβολή της
αίτησης για οικογενειακή επανένωση, δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο και η αίτηση για τη χορήγηση της θεώρησης εισόδου εξετάζεται, υπό την προϋπόθεση ότι τα
μέλη της οικογένειας, την είσοδο των οποίων αιτείται ο
πολίτης τρίτης χώρας, πληρούν κριτήρια ένταξης στη
χώρα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 136.
2. Για την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει
την οικογενειακή σχέση με τα μέλη της οικογένειάς του
για τα οποία ζητεί την επανένωση στην Ελλάδα, καθώς
και ότι πληροί ο ίδιος, σωρευτικά, τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. Διαθέτει κατάλυμα ικανό να καλύψει τις ανάγκες
του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του για τα
οποία ζητεί την επανένωση, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν. 4025/2011 (Α΄228), όπως ισχύει.
β. Διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της χώρας. Το εισόδημα αυτό
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τις ετήσιες απολαβές
του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 20% για τη
σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Η ανωτέρω προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν
νομίμως στην Ελλάδα.
γ. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το
σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες εργαζομένων ημεδαπών, η οποία να
μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειάς του.
3. Σε περίπτωση πολυγαμίας, αν ο συντηρών έχει
ήδη σύζυγο που ζει μαζί του στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση με άλλη σύζυγο.
Δεν επιτρέπεται η οικογενειακή επανένωση ανήλικων τέκνων του συντηρούντος και άλλης συζύγου,
εκτός των περιπτώσεων που του έχει ανατεθεί νομίμως
η επιμέλεια.
4. Για τη διακρίβωση ύπαρξης της οικογενειακής
σχέσης το αρμόδιο όργανο μπορεί να καλεί τον συντηρούντα σε προσωπική συνέντευξη και να διενεργεί
οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία και η αίτηση του συντηρούντος να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 136.
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Άρθρο 71
Υποβολή και εξέταση της αίτησης
για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης
1. Ο συντηρών καταθέτει αίτηση οικογενειακής επανένωσης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.
2. Το αρμόδιο για την εξέταση του αιτήματος όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, υποχρεούται να ζητήσει άμεσα τη γνώμη της οικείας αστυνομικής
αρχής για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη και
ασφάλεια της χώρας, καθώς και τη γνώμη της αρμόδιας
Ελληνικής προξενικής αρχής, με σκοπό τη διακρίβωση
ύπαρξης της οικογενειακής σχέσης και της δυνατότητας ένταξης, ιδίως μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με
τα μέλη της οικογένειας και την εξέταση κινδύνων που
προκύπτουν για τη δημόσια υγεία. Μη εμφάνιση των μελών της οικογένειας, των οποίων την είσοδο έχει αιτηθεί ο συντηρών, σε κλήση για συνέντευξη, στην οικεία
προξενική αρχή καθιστά το αίτημα μη παραδεκτό. Οι
ανωτέρω γνώμες παρέχονται εντός αποκλειστικής τριμήνου προθεσμίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
έχουν σχέση με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης, η
εν λόγω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για διάστημα τριάντα ημερών. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντα οικογενειακής επανένωσης αποστέλλεται στο οικείο
Προξενείο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είτε ταχυδρομικώς είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και
υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και
κατάλογοι με τους πολίτες οι οποίοι έχουν καταθέσει
αίτηση για οικογενειακή επανένωση.
Το αρμόδιο όργανο εξετάζει την αίτηση ως προς τη
συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 70. Κατά την
εξέταση της αίτησης για οικογενειακή επανένωση εκτιμάται ιδιαιτέρως και το συμφέρον των ανηλίκων τέκνων.
Το αρμόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη τις ανωτέρω
γνώμες, εκδίδει σχετική απόφαση.
3. Το αρμόδιο όργανο διαβιβάζει την απόφαση έγκρι
σης για οικογενειακή επανένωση στην οικεία Ελληνική
προξενική αρχή, η οποία, εφόσον το αίτημα έχει γίνει δεκτό, χορηγεί, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι εισόδου,
στα μέλη της οικογένειας τις απαιτούμενες ειδικές θεωρήσεις εισόδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί
απαγόρευσης εισόδου του άρθρου 82 του ν. 3386/2005.
Άρθρο 72
Χορήγηση της άδειας διαμονής
1. Το κάθε μέλος της οικογένειας, μετά την είσοδό του
στη χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου,
υποβάλλει αίτηση για χορήγηση της οικείας άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις
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του άρθρου 8. Για τα ανήλικα τέκνα η αίτηση υποβάλλεται από εκείνον που ασκεί την επιμέλεια και τους χορηγείται ατομική άδεια διαμονής.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η
άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του
Υπουργού Εσωτερικών κατά περίπτωση.
3. Η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε εννέα μήνες αφότου
υποβλήθηκε η αίτηση του άρθρου 71 παράγραφος 1, με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες και μέχρι τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 73
Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής
1. Στα μέλη της οικογένειας χορηγείται αρχική άδεια
διαμονής με ημερομηνία λήξεως αυτήν της άδειας διαμονής του συντηρούντος. Κατά την ανανέωση, η άδεια
διαμονής των μελών ακολουθεί την τύχη της άδειας
διαμονής του συντηρούντος.
Στην περίπτωση που ο συντηρών αποκτήσει την ιδιότητα τού επί μακρόν διαμένοντος η άδεια διαμονής των
μελών της οικογένειάς του ανανεώνεται ανά τριετία.
Στην περίπτωση που ο συντηρών έχει ήδη αποκτήσει
την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος, η αρχική
άδεια διαμονής στα μέλη της οικογένειάς του για τα
οποία έχει αιτηθεί οικογενειακή επανένωση χορηγείται
για δύο (2) έτη και ανανεώνεται ανά τριετία.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο συντηρών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να διατηρεί την οικογενειακή σχέση με τα συντηρούμενα μέλη
της οικογένειάς του και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις.
3. Το μέλος της οικογένειας, που επιθυμεί την ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής
επανένωσης υποχρεούται, πριν από τη λήξη της, να καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 74
Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή
μη ανανέωση άδειας διαμονής
1. Η άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση δεν
χορηγείται, ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη
και ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο
στοιχείο κατά την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης και την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής στα
μέλη της οικογένειας.

β. Συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας.
γ. Ο συντηρών και τα μέλη της οικογένειάς του
έπαυσαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο.
δ. Αποδειχθεί, από επίσημο έγγραφο αρμόδιας
Ελληνικής Αρχής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ότι
χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα, ότι διαπράχθηκε, με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.
ζ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί
με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, προκειμένου να επιτευχθεί η είσοδος ή διαμονή
στη χώρα ή η διαμονή του συντηρούντος τερματισθεί
και το μέλος της οικογένειας δεν διαθέτει αυτοτελές δικαίωμα διαμονής.
2. Κατά την ανάκληση ή τη μη ανανέωση της άδειας
διαμονής μέλους της οικογένειας του συντηρούντος
για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας ή
δημόσιας υγείας, εξετάζονται, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων του παρόντος Κώδικα, η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διεπράχθη και οι κίνδυνοι που προέρχονται από
αυτό το άτομο.
3. Έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται σε κάθε περίπτωση που περιέρχεται στη γνώση των υπηρεσιών και
για οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να δικαιολογήσει ανάκληση της άδειας διαμονής.
4.ια. την απόρριψη αίτησης, την ανάκληση ή την άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής, ή σε περίπτωση
λήψης μέτρου απομάκρυνσης εις βάρος του συντηρούντος ή μελών της οικογένειάς του, συνεκτιμάται ο χαρακτήρας και η σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του προσώπου, η διάρκεια διαμονής του στη χώρα, καθώς και η ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και
κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.
Άρθρο 75
Δικαιώματα και υποχρεώσεις
μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
1. Τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν,
εξίσου με αυτόν, δικαίωμα:
α. πρόσβασης στην εκπαίδευση,
β. πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργου κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας
διαμονής τους,
γ. πρόσβασης στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση, καθώς και την
επανακατάρτιση.
2. Οι κάτοχοι αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση υπόκεινται στα γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
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Άρθρο 76
Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας
1. Πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά για λόγους οικογενειακής επανένωσης δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους,
συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να
αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής στην Ελλάδα
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. παρέλευσης πενταετίας από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση,
εφόσον δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής για έναν
από τους λοιπούς λόγους του Κώδικα,
β. ενηλικίωσης.
2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μπορεί να χορηγείται
στα πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά δυνάμει οικογενειακής επανένωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της
οικογένειας διαμένουν στη χώρα τουλάχιστον επί ένα
έτος πριν το θάνατό του,
β. σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή
αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης,
εφόσον:
i. ο γάμος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στη
χώρα.
ii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις,
όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας υπήρξε θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
Το κάθε μέλος της οικογένειας, υποβάλλει αίτηση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 για τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, εφόσον πληροί μία εκ
των ανωτέρω προϋποθέσεων, συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται για άλλους λόγους, εκτός της οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα.
4. Το δικαίωμα διαμονής των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώματος διαμονής του γονέα,
στον οποίον έχει ανατεθεί η επιμέλεια.
5. Για τα τέκνα που ενηλικιώνονται, η αυτοτελής
άδεια διαμονής, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου, είναι τριετής και δεν μπορεί να
υπερβαίνει την συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας
τους.
Η εν λόγω άδεια διαμονής, υπό την επιφύλαξη συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος λόγων δημόσιας
τάξης και ασφάλειας, ανανεώνεται για επιπλέον τρία
έτη με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης αυτοτελούς άδειας διαμονής.
Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται σύμφωνα με
τις προβλέψεις του Κώδικα αυτού.

187

6. Σε περίπτωση που η αυτοτελής άδεια διαμονής
ανανεωθεί για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, ο
πολίτης τρίτης χώρας μπορεί, μετά το πέρας των σπουδών του, να την ανανεώσει αυτοτελώς για ένα (1) έτος.
Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Κώδικα αυτού.
7. Η αυτοτελής άδεια διαμονής παρέχει στον κάτοχό
της δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία-παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, καθώς
και σε σπουδές σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Άρθρο 77
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 69 έως και 76 ισχύουν οι
ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 78
Η ανανέωση άδειας διαμονής οικογενειακής επανένωσης ή αυτοτελούς άδειας διαμονής, για λόγους σπουδών δεν υπόκειται στις διατάξεις της περίπτωσης β΄
παρ. 2 του άρθρου 32 και της περίπτωσης β΄ παρ. 1 του
άρθρου 33.
Άρθρο 79
Η ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 76 καταλαμβάνει κάθε πολίτη τρίτης χώρας που κατά την ενηλικίωσή του διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα με οριστικό τίτλο
νόμιμης διαμονής ανεξάρτητα από την αρχή έκδοσής
του.
Άρθρο 80
Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης όταν η
σύσταση της οικογένειας συντελείται στην Ελλάδα
1. Σε περιπτώσεις τέλεσης γάμου μεταξύ πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στη Χώρα με άδεια διαμονής,
στον ένα εκ των συζύγων και στα μέλη της οικογένειάς
τους, που διαμένουν ήδη νόμιμα στη χώρα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
2. Η διαμονή των ανήλικων τέκνων που γεννιούνται
στην Ελλάδα καλύπτεται από την άδεια διαμονής του
συντηρούντος γονέα μέχρις ότου υποβληθεί αίτηση για
τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτά.
Άρθρο 81
Ρυθμίσεις μελών οικογένειας ομογενών
1. Στους συζύγους ομογενών, που είναι πολίτες τρίτων
χωρών, χορηγείται άδεια διαμονής διάρκειας πέντε (5)
ετών η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά
εργασίας.
Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου χορηγούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
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ντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατόν να ανανεώνονται,
κάθε φορά, για ισόχρονο διάστημα και δεν υπόκεινται
στην καταβολή παραβόλου.
2. Οι σύζυγοι ομογενούς, που είναι πολίτες τρίτων
χωρών, δικαιούνται να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής, λόγω:
i. θανάτου του συντηρούντος, εφόσον τα μέλη της
οικογένειας διαμένουν στη Χώρα τουλάχιστον επί ένα
έτος πριν το θάνατό του,
ii. έκδοσης αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ο γάμος διήρκεσε, έως την
ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάμου, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από
τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα,
iii. συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις,
όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας διαμονής χορηγείται για ένα έτος. Περαιτέρω ανανέωσή της επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.
3. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου
υπάγονται και οι αλλογενείς σύζυγοι ομογενών από
Αλβανία, το καθεστώς διαμονής των οποίων ρυθμίζεται
από τις διατάξεις της απόφασης που εκδίδεται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 1975/1991.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το δικαίωμα διαμονής
των ανήλικων τέκνων ακολουθεί την τύχη του δικαιώματος
διαμονής του γονέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια.
Άρθρο 82
Είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων
χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα
1. Σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας
Έλληνα και εισέρχονται στην Ελλάδα, με ομοιόμορφη
θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισμένης
εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισμού (ΕΚ)
539/2001 του Συμβουλίου ή διαμένουν νόμιμα, με οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαμονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί
από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ή την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών χορηγείται «Δελτίο Διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα», υπό την προϋπόθεση σταθερής διαμονής τους στη χώρα.
Το παραπάνω Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας Ομογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Ομογενούς, καθώς και σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
Το Δελτίο Διαμονής χορηγείται με την επιφύλαξη
των ρυθμίσεων που αφορούν την έκδοση των αδειών
διαμονής υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 4018/2011.
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2. Το Δελτίο Διαμονής είναι ατομικό και χορηγείται
στα μέλη της οικογένειας της επόμενης παραγράφου,
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συνδρομής των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης
ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την
αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που
αφορά. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η
προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά το
μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν
συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται
σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές.
3. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα, που επιθυμεί
τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, κατά την παράγραφο 1,
οφείλει να καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του παρόντος στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, σε διάστημα τριών
μηνών, από την ημερομηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός
δύο μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου. Σε
περίπτωση μη υποβολής της αίτησης εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία εισόδου ή σύναψης
του γάμου, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία:
α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα.
β. Αποδεικνύει στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της περίπτωσης λε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ότι
συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούμενου μέλους,
δηλαδή ότι υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα ή τον
έτερο των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας.
Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι θα συντηρείται από τον Ελληνα και ότι συντηρούνταν ή ζούσε
υπό τη στέγη του ετέρου των συζύγων που είναι πολίτης τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν
σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της οικογένειας από τον Ελληνα.
4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
και χορηγεί το Δελτίο Διαμονής.
5. Το Δελτίο Διαμονής έχει διάρκεια πέντε έτη. Το
αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές
απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες
ετησίως, ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για
την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή
από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο
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όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελματική
κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος-μέλος ή τρίτη
χώρα.
Άρθρο 83
Μόνιμη διαμονή
1. Τα μέλη οικογένειας Έλληνα τα οποία διαμένουν νομίμως στη Χώρα με τον Ελληνα για συνεχές χρονικό
διάστημα πέντε ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής
στη Χώρα. Το δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3
του προηγούμενου άρθρου. Διακοπή της διαμονής, η
οποία δεν υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα έτη, από τη
λήξη του Δελτίου Διαμονής δεν θίγει το δικαίωμα απόκτησης Δελτίου Μόνιμης Διαμονής.
2. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα που επιθυμεί τη
χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση δύο μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του
Δελτίου Διαμονής του στην κατά το άρθρο 8 υπηρεσία,
σε διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία εισόδου
στη Χώρα. Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης
εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Διαμονής, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους, πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Το Δελτίο Μόνιμης Διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπό την επιφύλαξη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, και ανανεώνεται αυτοδικαίως ανά
δεκαετία. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του
προσώπου που αφορά. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αυτοτελώς λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του προσώπου που αφορά το μέτρο πρέπει να συνιστά πραγματική,
ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν
γίνονται αποδεκτές.
Το Δελτίο Διαμονής χορηγείται με την επιφύλαξη
των ρυθμίσεων που αφορούν την έκδοση των αδειών
διαμονής υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 4018/2011.
4. Μετά την απόκτηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής η
απώλεια του δικαιώματος, επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόμενου από την Ελλάδα, για
χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά
έτη.
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Άρθρο 84
Προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής
πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας Έλληνα
1. Τα μέλη οικογένειας Έλληνα διατηρούν προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής όταν:
α. Ο Έλληνας αποβιώσει και τα μέλη της οικογένειας
διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν
από το θάνατό του.
β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκεσε
τρία τουλάχιστον έτη, πριν την υποβολή αίτησης αγωγής
διαζυγίου, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η
επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νομίμως σε έναν
από τους συζύγους που είναι πολίτης τρίτης χώρας.
γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις,
όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
δ. Ο ένας εκ των συζύγων απολαύει νομίμως του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο
ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη
συμφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις
πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο
διάστημα απαιτείται.
2. Το δικαίωμα διαμονής των προσώπων της παραγράφου 1 διατηρείται, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητά τους ως μισθωτών ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ή
αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους
ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους, ούτως ώστε να
μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους
στην Ελλάδα, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
ασθενείας στην Ελλάδα, ή, τέλος αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
3. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα που πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και επιθυμεί τη χορήγηση Προσωποπαγούς Δικαιώματος Διαμονής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας
διαμονής στην κατά το άρθρο 8 υπηρεσία, σε διάστημα
δύο μηνών, αφότου συμβεί το γεγονός, ως απόρροια
του οποίου διατηρείται το προσωποπαγές δικαίωμα, να
υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, σχετική αίτηση η οποία
θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης είναι η οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
χορηγεί προσωποπαγή άδεια διαμονής.
5. Η προσωποπαγής άδεια διαμονής έχει διάρκεια
πέντε (5) έτη και ανανεώνεται για πέντε (5) έτη κάθε
φορά.
6. Πολίτες τρίτων χωρών που διέμεναν νόμιμα στην
Ελλάδα για έναν από τους λόγους του παρόντος Κώδικα και μετά τη σύναψη γάμου με έτερο πολίτη τρίτης
χώρας ή Έλληνα πολίτη μετέβαλλαν το καθεστώς δια-
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μονής τους και έλαβαν είτε άδεια διαμονής για λόγους
οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς διαμονής τους,
εφόσον:
α. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει
και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωμα διαμονής.
β. Εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωμα διαμονής.
Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα
μέλη της οικογένειας τους διέμεναν νόμιμα στη χώρα
και μετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαμονής τους.
Άρθρο 85
Γενικές διατάξεις περί Δελτίων Διαμονής,
Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγών
Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτης χώρας
1. Η έκδοση του Δελτίου Διαμονής, του Δελτίου Μόνιμης Διαμονής και της Προσωποπαγούς Άδειας Διαμονής δεν υπόκειται σε καταβολή παραβόλου.
2. Ο [η] σύζυγος ανεξαρτήτως ιθαγένειας και οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, των
συζύγων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 82, που κατέχουν Δελτίο Διαμονής έχουν
πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή
έργου και επαγγελματική δραστηριότητα.
3. Οι κάτοχοι Δελτίου Μόνιμης Διαμονής και Προσωποπαγούς Δικαιώματος Διαμονής έχουν πρόσβαση σε
εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και
επαγγελματική δραστηριότητα.
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, οι πολίτες τρίτων χωρών μέλη οικογένειας Έλληνα απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους
πολίτες της Ένωσης, εφόσον έχουν δικαίωμα διαμονής
ή μόνιμης διαμονής.
Άρθρο 86
Μη αναγνώριση δικαιώματος –
Απώλεια δικαιώματος διαμονής
1. Το Δελτίο Διαμονής δεν χορηγείται, ανακαλείται ή
δεν ανανεώνεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24, και στις περιπτώσεις που:
α. Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο Ελληνικής
Αρχής ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο
βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώματος ή απάτη, όπως στην περίπτωση εικονικού γάμου.
β. Ο Έλληνας και τα μέλη της οικογένειάς του έπαυ-

σαν να διάγουν πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό
βίο.
γ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί
με κύριο σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων
του Κώδικα αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί το Δελτίο
Διαμονής ή Μόνιμης Διαμονής.
Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί
για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν υπάρχει συμβίωση
των μελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα
επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας του ετέρου συζύγου.
2. Εφόσον αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαμονής απορρίπτεται ή χορηγηθείσα άδεια διαμονής
ανακαλείται, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και όρους έκδοσης των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας Έλληνα εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 22 έως 24 του π.δ. 106/2007 (Α΄135).
Άρθρο 87
Γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται το Δελτίο Διαμονής της παραγράφου 1 του άρθρου 82 σε γονείς ανήλικων ημεδαπών
που διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου
κτήσης εκ μέρους των τέκνων τους της ελληνικής ιθαγένειας. Το ίδιο Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε ανήλικα
αδέλφια των ως άνω ημεδαπών. Ως προς τη διαδικασία
και τους λοιπούς όρους χορήγησης και ανανέωσης του
Δελτίου Διαμονής γονέα ή ανήλικου αδελφού ημεδαπού
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 82 έως 86.

ΤΜΗΜΑ Ε΄
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΗΣ 25ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/51/ΕΕ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 88
Πεδίο Εφαρμογής
1. Το παρόν Τμήμα εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων
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χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας.
2. Το παρόν δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων
χωρών, οι οποίοι:
α) Έχουν άδεια διαμονής για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
Κώδικα.
β) Έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει προσωρινής προστασίας ή ζητούν την άδεια να διαμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν την έκδοση
απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους.
γ) Έχουν λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει μορφών προστασίας εκτός της διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την εθνική νομοθεσία ή ζητούν την άδεια να διαμείνουν για τον
ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους.
δ) Έχουν υποβάλει αίτηση για να τους χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας, για την οποία δεν έχει
ακόμα εκδοθεί σχετική απόφαση.
ε) Έχουν προσωρινό καθεστώς διαμονής, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, καθώς και στα
μέλη της οικογένειας που τους συνοδεύουν, όπου αυτό
προβλέπεται.
στ) Απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη
σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών
σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 503/1970 (Α΄108),
της σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών
σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 90/1975 (Α΄150).
3. Το παρόν εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) Διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ των
κρατών-μελών της Κοινότητας ή της Κοινότητας και
των κρατών-μελών της αφενός και τρίτων χωρών αφετέρου.
β) Διμερών και πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών.
γ) Της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Εγκαταστάσεως
της 13ης Δεκεμβρίου 1955, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 1426/1984 (Α΄32) και της παραγράφου 11
του παραρτήματος της Σύμβασης περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951, η
οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α΄201), όπως
τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας
Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο κυρώθηκε
με τον α.ν. 389/1968 (Α΄125).
Άρθρο 89
Προϋποθέσεις απόκτησης του
καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
1. Στον πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα,
νόμιμα και αδιάλειπτα, κατά τα πέντε (5) έτη αμέσως
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πριν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού, χορηγείται το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Διαθέτει εισόδημα, επαρκές για τις ανάγκες του
ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται
από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της
Χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από τις ετήσιες αποδοχές του αμειβόμενου με τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, προσαυξημένο κατά 10% για το σύνολο των συντηρούμενων μελών της οικογένειάς του, συνυπολογιζομένου
τυχόν ποσού προερχόμενου από επίδομα τακτικής επιδότησης ανεργίας. Στον υπολογισμό του εισοδήματος
λαμβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των μελών της οικογένειας. Ο τακτικός χαρακτήρας του ανωτέρω εισοδήματος αποδεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση των
ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών του.
β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το
σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία καλύπτει και τα μέλη της οικογένειάς του.
γ. Πληροί όρους ένταξης στην ελληνική κοινωνία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παράγραφος 2.
2. Οι περίοδοι διαμονής που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 88
δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανωτέρω πενταετούς περιόδου.
Ειδικώς περίοδοι διαμονής για λόγους σπουδών ή
επαγγελματικής κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη μόνο
κατά το ήμισυ για τον υπολογισμό της ίδιας περιόδου.
Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στον
υπολογισμό της περιόδου της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το ήμισυ της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης διεθνούς προστασίας βάσει
της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας και της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας διαμονής
κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 ή ολόκληρη η περίοδος, εφόσον υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
3. Περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των
έξι διαδοχικών μηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά
τους δέκα μήνες εντός της πενταετίας, προσμετρώνται
στον υπολογισμό της πενταετούς περιόδου.
4. Το Υπουργείο Εσωτερικών και οι αρμόδιοι φορείς
για την υποβολή και εξέταση της αίτησης, καθώς και για
τη χορήγηση της άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, σχετικά
με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες απόκτησης του
καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Η ενημέρωση πραγματοποιείται ιδίως μέσω ενημε-
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ρωτικών φυλλαδίων, ανάρτησης πληροφοριακού υλικού
στις ιστοσελίδες των ανωτέρω φορέων ή κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο. Το υλικό αυτό επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για την ενημέρωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας μεριμνά και η Υπηρεσία
Ασύλου.
Άρθρο 90
Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση
άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
1. Εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του
προηγούμενου άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος στο αρμόδιο κατά την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου όργανο, η οποία συνοδεύεται από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Οι όροι ένταξης ενός πολίτη τρίτης χώρας στην
ελληνική κοινωνία, που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 89, πληρούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) εφόσον αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκή γνώση
της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα
με το άρθρο 107 ή
β) εφόσον είναι κάτοχοι δελτίου μόνιμης διαμονής
ως μέλη οικογένειας Ελληνα ή
γ) εφόσον υπάρχει σχετική εισήγηση από επιτροπή
πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5Α του ίδιου Κώδικα ή
δ) εφόσον διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για δώδεκα (12) έτη.
3. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής. Για τους δικαιούχους
διεθνούς προστασίας, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση
της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι ο Γενικός Γραμματέας της κατά τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας παραδίδει την άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας, η οποία διαβιβάζεται στην Υπηρεσία
Ασύλου και παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
4. Το αρμόδιο όργανο, αφού ζητήσει τη γνώμη της
οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν τη
δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, εξετάζει εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 89.
5. Το αρμόδιο όργανο, αφού λάβει υπόψη την ανωτέρω γνώμη, εκδίδει σχετική απόφαση, το αργότερο
εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τρεις
μήνες και μόνο εφόσον συντρέχουν αιτιολογημένα ειδικές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση θετικής απόφασης,
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χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας άδεια διαμονής
ενιαίου τύπου κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με
αρ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002
για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για
τους πολίτες τρίτων χωρών, όπως ισχύει. Στον τίτλο
«τύπος άδειας» αναγράφεται «επί μακρόν διαμένων ΕΕ». Για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στο
πεδίο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαμονής αναγράφεται: «Έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία από την Ελληνική Δημοκρατία στις (ημερομηνία).».
6. Όταν χορηγείται άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας κάτοχο
άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος εκδοθείσας
από άλλο κράτος-μέλος, στην άδεια διαμονής αναγράφεται και η ως άνω παρατήρηση που αναφέρει το κράτος-μέλος χορήγησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Πριν την αναγραφή της εν λόγω παρατήρησης,
το αρμόδιο όργανο ζητά από το κράτος-μέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση να παράσχει πληροφορίες
σχετικά με το εάν ο επί μακρόν διαμένων είναι ακόμα δικαιούχος διεθνούς προστασίας. Αν η διεθνής προστασία
έχει αρθεί με τελεσίδικη απόφαση του ως άνω κράτουςμέλους, η σχετική παρατήρηση δεν αναγράφεται. Στην
περίπτωση που άλλο κράτος-μέλος ζητεί την παροχή
των ως άνω πληροφοριών η Υπηρεσία Ασύλου απαντά
το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών.
7. Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είναι μόνιμο, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 93 του παρόντος.
Άρθρο 91
Διάρκεια και ανανέωση άδειας
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
1. Η άδεια διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος έχει
διάρκεια ισχύος πέντε έτη, η οποία ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά, χωρίς την ανάγκη συνδρομής των
προϋποθέσεων του άρθρου 89.
2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο επί μακρόν διαμένων υποχρεούται να υποβάλει αίτηση, πριν
από τη λήξη της, στην αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Άρθρο 92
Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας
τάξης ή δημόσιας ασφάλειας
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος μπορεί να απορρίπτεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.
2. Η εξέταση των λόγων που αφορούν τη δημόσια
τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια της χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο για την εξέταση του αιτήματος
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απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος και
τη χορήγηση της άδειας διαμονής.
3. Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης εξετάζονται η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος κατά της
δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή ο κίνδυνος
που προέρχεται από το εν λόγω πρόσωπο, συνεκτιμώντας τη διάρκεια της διαμονής και την ύπαρξη δεσμών
με τη χώρα. Η άρνηση χορήγησης της άδειας διαμονής
δεν μπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
Άρθρο 93
Ανάκληση ή απώλεια του
καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
1. Ο επί μακρόν διαμένων δεν δικαιούται να διατηρεί το
καθεστώς, εφόσον:
α. Αποδειχθεί ότι έχει συμπράξει δολίως στην απόκτηση του καθεστώτος.
β. Έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής στο πρόσωπό
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95.
γ. Έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ε.Ε. για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών μηνών.
δ. Συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των αδικημάτων που έχει διαπράξει, έστω κι αν η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο επιστροφής κατά την έννοια του άρθρου 95.
ε. Έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής στα
άλλα κράτη-μέλη, δυνάμει της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.
στ. Αποδειχθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει
απουσιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστημα
που υπερβαίνει τα έξι έτη.
ζ. Ανακληθεί ή απορριφθεί αίτηση ανανέωσης καθεστώτος διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τα άρθρα 14
παρ. 3 και 19 παρ. 3 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα της κατά
τόπο αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας κατόχου άδειας διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος.
2. Η λήξη της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος δεν αποτελεί, αυτοτελώς, λόγο ανάκλησης ή απώλειας του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
3. Όταν η ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος δεν
δικαιολογούν τη λήψη μέτρου επιστροφής κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 95, ο πολίτης τρίτης χώρας
μπορεί να υποβάλει αίτηση για άλλο λόγο, εκτός της
απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, χωρίς
να απαιτείται χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου.
Σε περίπτωση δικαιούχου διεθνούς προστασίας ενημερώνεται η Υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να του επα-
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ναχορηγήσει την άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς
προστασίας.
Άρθρο 94
Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος έχει απολέσει το
καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, μπορεί να ζητήσει
την επανάκτησή του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. όταν έχει απολέσει το καθεστώς λόγω απουσίας
από το έδαφος της Ε.Ε. για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο
των δώδεκα διαδοχικών μηνών ή
β. όταν έχει απολέσει το καθεστώς στην Ελλάδα,
λόγω χορήγησης του καθεστώτος αυτού σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Για την επανάκτηση του καθεστώτος, ο πολίτης
τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στο όργανο που του είχε χορηγήσει αρχικά το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 1
του άρθρου 136.
3. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 90 και 91.
Άρθρο 95
Επιστροφή - προστασία από την επιστροφή
1. Η επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί
μακρόν διαμένοντος επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 16 έως 41 του ν. 3907/2011,
όταν συνιστά ενεστώσα και ειδικά αιτιολογημένη απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.
2. Η απόφαση επιστροφής δεν μπορεί να βασίζεται
στην επίκληση λόγων γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
3. Κατά την εξέταση των λόγων που δικαιολογούν
την λήψη μέτρου επιστροφής στο πρόσωπο του επί μακρόν διαμένοντος συνεκτιμώνται:
α. Η διάρκεια διαμονής του στη Χώρα.
β. Οι επιπτώσεις στον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.
γ. Οι δεσμοί με τη χώρα διαμονής ή η απουσία δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.
δ. Η ηλικία του ενδιαφερόμενου προσώπου.
4. Στην περίπτωση που η επιστροφή αφορά δικαιούχο διεθνούς προστασίας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος ζητείται από το κράτος-μέλος που αναφέρεται
στην παρατήρηση της παραγράφου 6 του άρθρου 90 να
επιβεβαιώσει εάν το εν λόγω άτομο εξακολουθεί να δικαιούται διεθνούς προστασίας στο κράτος αυτό. Στην
περίπτωση που κράτος-μέλος υποβάλει σχετική αίτηση
παροχής πληροφοριών η Υπηρεσία Ασύλου οφείλει να
απαντήσει εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης.
5. Εάν ο επί μακρόν διαμένων εξακολουθεί να δικαιούται διεθνούς προστασίας στο κράτος-μέλος που αναφέρεται στην παρατήρηση της παραγράφου 4 του άρ-
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θρου 5, επιστρέφεται στο κράτος αυτό. Κατά παρέκκλιση, ο επί μακρόν διαμένων μπορεί, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, να επιστραφεί σε χώρα
διαφορετική από το κράτος-μέλος που του χορήγησε
διεθνή προστασία, εφόσον πληροί τους όρους του άρθρου 21 παρ. 2 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
6. Στην περίπτωση που κράτος-μέλος επιστρέφει πολίτη τρίτης χώρας επί μακρόν διαμένοντα που του έχει
χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, το οποίο είναι σε ισχύ, η χώρα με την επιφύλαξη
εφαρμογής της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας και
της αρχής της ενότητας της οικογένειας, επιτρέπει άμεσα την επανεισδοχή του και των μελών της οικογένειάς
του χωρίς διατυπώσεις.
7. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης σύμφωνα
με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
Άρθρο 96
Δικαίωμα προσφυγής
1. Η απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας
διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, ανάκλησης της άδειας διαμονής ή επιστροφής πρέπει να αιτιολογείται. Η
απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος
ενημερώνεται με έγγραφο κοινοποίησης για τα, κατά το
παρόν άρθρο, μέσα προστασίας, καθώς και για την προθεσμία άσκησής τους.
2. Για τις αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος, ασκείται αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύει.
3. Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για
χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος,
της ανάκλησης ή μη ανανέωσής της, της απώλειας του
καθεστώτος ή της απόφασης επιστροφής, ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15
του ν. 3068/2002 (Α΄274), όπως ισχύει.
4. Για την άσκηση του ένδικου μέσου κατά της απόφασης επιστροφής, χορηγείται στον επί μακρόν διαμένοντα που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για το σκοπό
αυτόν, το ευεργέτημα πενίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 97
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος
1. Ο επί μακρόν διαμένων απολαύει ίσης μεταχείρισης
με τους ημεδαπούς όσον αφορά:
α. Την πρόσβαση στη μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα και τους όρους απασχόλησης και εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής. Δεν
επιτρέπεται πρόσβαση σε δραστηριότητες που αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
β. Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση,
περιλαμβανομένων των υποτροφιών σπουδών.

γ. Την αναγνώριση επαγγελματικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.
δ. Την κοινωνική ασφάλεια και τα βασικά πλεονεκτήματα της κοινωνικής αρωγής και προστασίας, όπως αυτά οριοθετούνται στο πλαίσιο ιδίως του ν. 4051/1960
«Περί ενισχύσεως απροστάτευτων παίδων» (Α΄68), του
ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων» (Α΄149),
του ν. 1302/1982 «Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας αρ. 103/1952 (Α΄133), του ν. 2101/1992
«Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα
των παιδιών» (Α΄192) και του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση
της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α΄75).
ε. Τις φορολογικές διευκολύνσεις.
στ. Την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και την
πρόσβαση στις διαδικασίες απόκτησης στέγης.
ζ. Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, περιλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας.
η. Την ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση στο σύνολο της Επικράτειας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1.
2. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στις διατάξεις των στοιχείων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄
της παραγράφου 1 ασκείται στις περιπτώσεις που ο τόπος κατοικίας του επί μακρόν διαμένοντος ή των μελών
της οικογένειας, για τα οποία αυτός ζητά την παροχή
των ως άνω δικαιωμάτων, ευρίσκεται εντός της Επικράτειας της χώρας.
3. Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται
ως προς την:
α. Πρόσβαση σε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ..
β. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και επαγγελματική
κατάρτιση, για την οποία μπορεί να απαιτείται να αποδείξει ο επί μακρόν διαμένων την απαιτούμενη για το
σκοπό αυτόν γλωσσική επάρκεια.
γ. Είσοδο στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη εκπλήρωση των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων της
ισχύουσας νομοθεσίας.
4. Όσον αφορά τους δικαιούχους διεθνούς προστα
σίας οι παράγραφοι 1(δ) και 3 εφαρμόζονται υπό την
επιφύλαξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ.
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Άρθρο 98
Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής,
στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς
επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Ο επί μακρόν διαμένων, ο οποίος έχει αποκτήσει το
καθεστώς αυτό σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μπορεί να διαμένει, υπό όρους, στη χώρα για
διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, για τους
ακόλουθους λόγους:
α. Για την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας. Στην
περίπτωση αυτή, ο επί μακρόν διαμένων θα πρέπει να
έχει συνάψει σύμβαση εργασίας, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη. Οι όροι και η
διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαμονής καθορίζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του
παρόντος Κώδικα.
β. Για την άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας, καθώς και για τα οικονομικώς ανεξάρτητα άτομα. Στις περιπτώσεις αυτές, για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των οικείων αδειών διαμονής, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
γ. Για σπουδές. Στην περίπτωση αυτή, ο επί μακρόν
διαμένων θα πρέπει να έχει εγγραφεί ή να έχει γίνει
αποδεκτός προς εγγραφή στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι όροι και η διαδικασία
χορήγησης της οικείας άδειας διαμονής καθορίζονται,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος
Κώδικα.
δ. Για την επαγγελματική κατάρτιση. Στην περίπτωση αυτή, ο επί μακρόν διαμένων θα πρέπει να έχει γίνει
δεκτός από Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) και να του έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση φοίτησης από τον αρμόδιο φορέα της Γενικής Γραμματείας
Δια Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44
του παρόντος Κώδικα. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της οικείας άδειας διαμονής καθορίζονται, αναλόγως, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
2. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής στις παραπάνω
περιπτώσεις, απαιτείται να αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει:
α. Επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
β. Ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει κινδύνους
παρόμοιους με εκείνους των ημεδαπών, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
3. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δίνεται προτεραιότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον προβλέπεται από την κοι-
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νοτική νομοθεσία και τους πολίτες τρίτων χωρών οι
οποίοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα και λαμβάνουν
επίδομα ανεργίας.
4. Για τη χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλουν αίτηση το αργότερο εντός τριών μηνών από την είσοδό τους στη χώρα στο αρμόδιο όργανο, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η
οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
5. Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων
χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος είναι η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα. Η
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει την αίτηση και, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω
προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν λόγοι που αφορούν
τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια
υγεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του παρόντος, εκδίδει απόφαση, με την οποία χορηγεί την
αντίστοιχη άδεια διαμονής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο σημείο επαφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 104 του παρόντος.
6. Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν
η αίτηση συνοδεύεται από ελλιπή δικαιολογητικά ή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες και μέχρι τρεις
επιπλέον μήνες. Το αρμόδιο όργανο ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.
7. Η διάρκεια ισχύος της εν λόγω άδειας διαμονής,
καθώς και η διαδικασία ανανέωσής της καθορίζονται,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
8. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους παρακάτω πολίτες τρίτων χώρων που είναι επί μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης:
α. Μισθωτούς εργαζόμενους που απασχολούνται
από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του παρόντος Κώδικα.
β. Φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.
9. Πολίτες τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μπορούν να εισέλθουν στη χώρα για εποχιακή εργασία
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
10. Για τα θέματα που αφορούν στην κοινωνική
ασφάλεια των πολιτών τρίτων χωρών με καθεστώς επί
μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος και ασκούν
το δικαίωμα διαμονής τους στην Ελλάδα, δυνάμει του
παρόντος κεφαλαίου, ισχύει το ενωσιακό δίκαιο στον
τομέα της κοινωνικής ασφάλειας.
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11. Σε περίπτωση σχετικής αίτησης από άλλο κράτος-μέλος, το αρμόδιο όργανο εκδίδει εντός τριών μηνών τροποποιημένη κατά το σκέλος της παρατήρησης
της παραγράφου 5 του άρθρου 90 άδεια επί μακρόν διαμένοντος.
12. Αν χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας σε
πολίτη τρίτης χώρας, στον οποίο άλλο κράτος-μέλος
έχει προηγουμένως χορηγήσει καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος, η Υπηρεσία Ασύλου ζητεί από το κράτοςμέλος που έχει εκδώσει την άδεια διαμονής επί μακρόν
διαμένοντος να την τροποποιήσει ούτως ώστε να περιληφθεί και η παρατήρηση που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 90.
Άρθρο 99
Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί
το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα
ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνοδεύεται ή να επανενωθεί με τα μέλη
της οικογένειάς του εφόσον η οικογένεια είχε ήδη συγκροτηθεί στο άλλο κράτος-μέλος.
Τα ανωτέρω μέλη οικογένειας υποβάλλουν αίτηση
για τη χορήγηση άδειας διαμονής, στην αρμόδια για την
παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, το αργότερο εντός τριών μηνών από την είσοδό τους στη χώρα, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των αιτήσεων
χορήγησης αδειών διαμονής του παρόντος είναι η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 8. Η αρμόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εξετάζει την αίτηση και,
εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν
συντρέχουν λόγοι που αφορούν τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του παρόντος, εκδίδει απόφαση,
με την οποία χορηγεί άδεια διαμονής για οικογενειακή
επανένωση η οποία ακολουθεί την τύχη της άδειας διαμονής του συντηρούντος. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο σημείο επαφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 104 του παρόντος.
Η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ολοκληρώνεται
το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν η
αίτηση συνοδεύεται από ελλιπή δικαιολογητικά ή σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων, η ανωτέρω
προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες και μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες. Το αρμόδιο όργανο ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.
3. Σε περίπτωση που η οικογένεια συγκροτήθηκε με-
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τά την άσκηση του δικαιώματος διαμονής στην Ελλάδα,
ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 69 έως 77.
Άρθρο 100
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε
πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του,
για λόγους δημόσιας τάξης,
δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας
1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε επί μακρόν διαμένοντα ή σε μέλη της οικογένειάς του δυνάμει
του παρόντος Κεφαλαίου μπορεί να απορρίπτεται για
λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Η εξέταση των λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη ή τη
δημόσια ασφάλεια της Χώρας αποτελεί προαπαιτούμενο στοιχείο κατά την εξέταση του αιτήματος για τη χορήγηση της οικείας άδειας διαμονής.
2. Κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν στη
δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια, εξετάζονται η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος ή ο κίνδυνος που
αντιπροσωπεύει το εν λόγω πρόσωπο. Η άρνηση χορήγησης της άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου δεν μπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων
γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
3. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη
τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μέλη
της οικογένειάς του δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου
μπορεί να απορρίπτεται για λόγους δημόσιας υγείας.
Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν
άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαπίστωση, μετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής,
ότι ο πολίτης τρίτης χώρας πάσχει από ασθένεια, από
την οποία προσεβλήθη μετά την είσοδό του στη χώρα,
δεν αποτελεί λόγο για τη μη ανανέωση της άδειας διαμονής του ή την απομάκρυνσή του από το έδαφος της
χώρας.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 96 του παρόντος εφαρμόζονται και για τις ανωτέρω άδειες διαμονής.
Άρθρο 101
Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας
με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι
κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα
1. Οι πολίτες τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα δυνάμει του παρόντος
κεφαλαίου απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημε-
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δαπούς στους τομείς και υπό τους όρους του άρθρου
97.
2. Οι πολίτες τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα με σκοπό την
άσκηση μισθωτής δραστηριότητας, δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται, κατά το πρώτο δωδεκάμηνο, να απασχοληθούν σε άλλη ειδικότητα από εκείνη, για την οποία τους χορηγήθηκε η αρχική άδεια διαμονής, καθώς και να μεταβάλουν τον ασφαλιστικό τους
φορέα.
3. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα δυνάμει
των στοιχείων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του
παρόντος επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς
μερικής απασχόλησης σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.
4. Τα μέλη της οικογένειας που είναι κάτοχοι άδειας
διαμονής δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου υπόκεινται
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 75.
Άρθρο 102
Ανάκληση της άδειας διαμονής και
υποχρέωση επανεισδοχής
1. Έως ότου ο πολίτης τρίτης χώρας αποκτήσει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, η άδεια
διαμονής του δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται και ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος της χώρας, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 100.
β. Όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 98
και 99 δεν πληρούνται πλέον.
γ. Όταν ο πολίτης τρίτης χώρας δεν διαμένει νομίμως στη χώρα.
2. Αν ληφθεί ένα από τα μέτρα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον αφορά, οφείλει να επιστρέψει αμέσως στο πρώτο
κράτος-μέλος που του χορήγησε το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.
3. Στην περίπτωση που ένα από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ληφθεί από δεύτερο κράτοςμέλος και αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει
υπαχθεί στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
στην Ελλάδα και ασκεί το δικαίωμα διαμονής του στο
δεύτερο κράτος- μέλος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές
οφείλουν να επιτρέψουν αμέσως και χωρίς διατυπώσεις, την επανεισδοχή αυτού και των μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
4. Μέχρι να αποκτήσει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης επανεισδοχής που προβλέπεται στην παράγραφο
2, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να απομακρύνουν τον πολίτη τρίτης χώρας από το έδαφος της Ευρω-
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παϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 του παρόντος
και δυνάμει των εγγυήσεων του άρθρου αυτού, για σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές
προβαίνουν σε διαβούλευση με τις αντίστοιχες αρχές
του πρώτου κράτους-μέλους.
Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της ανωτέρω διαβούλευσης, ζητούν, από το πρώτο κράτος-μέλος, τις αναγκαίες πληροφορίες για την έκδοση και
εκτέλεση της απόφασης απέλασης.
5. Οι αποφάσεις επιστροφής, βάσει των στοιχείων
β΄ και γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν συνοδεύονται από μόνιμη απαγόρευση διαμονής.
6. Σε περίπτωση που ληφθεί ένα από τα μέτρα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ζητήσουν την επανεισδοχή του στο κράτοςμέλος που είχε χορηγήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ο πολίτης τρίτης χώρας και τα μέλη της οικογένειάς του διατηρούν το δικαίωμα να μετακινηθούν προς
ένα τρίτο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Η παράγραφος 4 του παρόντος δεν εφαρμόζεται
σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας με άδεια διαμονής
επί μακρόν διαμένοντος από άλλο κράτος-μέλος, εκτός
εάν εντωμεταξύ έχει αρθεί η διεθνής προστασία ή εάν
το πρόσωπο για το οποίο πρόκειται εμπίπτει σε μία από
τις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 2 της
Οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Η παρούσα παράγραφος ισχύει
υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21 παρ. 1 της Οδηγίας
2011/95/ΕΕ.
Άρθρο 103
Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην
Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος
διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο πολίτης τρίτης χώρας, στον οποίον έχει χορηγηθεί το
καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένει νόμιμα
στην Ελλάδα δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, μπορεί
να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος επί
μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ρυθμίσεων του άρθρου
98. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο πρώτο κράτοςμέλος, σύμφωνα με το άρθρο 98.
Άρθρο 104
Σημείο επαφής
1. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών που καθορίζονται στο παρόν.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Δι-
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οικήσεων της Χώρας υποχρεούνται να ενημερώνουν τη
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών για τις αιτήσεις που υποβάλλονται και τις
άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 98,102 και 103.
3. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη υποχρεούται να ενημερώνει τη Διεύθυνση
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αποφάσεις επιστροφής που εκδίδονται σε
βάρος των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λάβει
άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένοντες άλλου κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει κάθε απαραίτητη
πληροφορία στο ελληνικό σημείο επαφής σχετικά με
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
Άρθρο 105
Ειδικές διατάξεις
Οι πολίτες τρίτης χώρας που έχουν λάβει άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας, βάσει των διατάξεων των νόμων 2910/2001 (Α΄91) και 3386/2005 και
των αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα, δεν απολαύουν των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 88
έως και 103.
Άρθρο 106
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 88 έως και 105 ισχύουν οι
ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30 του παρόντος Κώδικα.
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως στους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται καθεστώς πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων
114/2010 (Α΄195), 96/2008, 61/1999 (Α΄63) και του ν.
1975/1991 (Α΄184).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 107
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής
γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος
του επί μακρόν διαμένοντος
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας
και πολιτισμού αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής
τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην
Ελλάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού, δ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχι-

στον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 και
ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής
γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας.
2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α΄, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 363/1998
(Α΄242), ή Α2, που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ.
60/2010 (Α΄98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση
της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ. 150/2006
(Α΄160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της
επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται
από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο
προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες
τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε
άλλο ζήτημα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της
ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.
6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου
3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται
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με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 108
Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
Σε ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών που γεννήθηκαν
στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις
ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση
του 21ου έτους της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα
στη χώρα χορηγείται, εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άδεια διαμονής πενταετούς
διάρκειας η οποία παρέχει στον κάτοχό της τα δικαιώματα του άρθρου 97.
Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για πέντε έτη, κάθε
φορά με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής.
Η εν λόγω άδεια, μπορεί να ανανεωθεί, υπό τους
όρους του παρόντος Κώδικα, οποτεδήποτε κατά το διάστημα ισχύος της, για την υπαγωγή στο καθεστώς του
επί μακρόν διαμένοντος.
Η άδεια διαμονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται,
εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του κατόχου οι λόγοι
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 93.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109
Πεδίο εφαρμογής
1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων
χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και
διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια για το σκοπό της
απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α) έχουν λάβει τίτλο διαμονής που τους επιτρέπει να
διαμείνουν στην Ελλάδα δυνάμει προσωρινής προστασίας ή έχουν αιτηθεί να παραμείνουν για τον ίδιο λόγο
και αναμένουν την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς τους,
β) απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 96/2008 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου
της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή
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ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για
άλλους λόγους» (Α΄152), όπως ισχύει,
γ) απολαμβάνουν προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή έχουν αιτηθεί
προστασία σύμφωνα με τα προηγούμενα και για των
οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση,
δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής στην
Ελλάδα ως ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Κώδικα που ενσωματώνουν την Οδηγία
2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, «σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας» (ΕΕ L 289 της 3.11.2005),
ε) είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που
άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 106/2007 προεδρικού διατάγματος
«Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
μελών των οικογενειών τους» (Α΄106),
στ) απολαμβάνουν ευρωπαϊκό καθεστώς επί μακρόν
διαμένοντος σε κράτος-μέλος σύμφωνα με διατάξεις
του παρόντος Κώδικα που ενσωματώνουν την Οδηγία
2003/109/ΕΚ «σχετικά με το καθεστώς πολιτών τρίτων
χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΕΕ L
16/44 της 23.01.2004) και ασκούν το δικαίωμά τους να
διαμένουν στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,
ζ) εισέρχονται στην Ελλάδα βάσει δεσμεύσεων οι
οποίες περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής
ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση
με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες,
η) έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα ως εποχιακοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
θ) υπόκεινται σε δικαστική απέλαση ή σε διαδικασία
επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3907/2011
(Α΄7) ή του ν. 3386/2005 (Α΄212), η οποία έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,
ι) εμπίπτουν στις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 219/2000
προεδρικού διατάγματος «Μέτρα για την προστασία
των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση
προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο
πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών» (Α΄190), με το
οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, καθ’ όσο διάστημα είναι αποσπασμένοι στην
Ελλάδα.
Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που
έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
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των κρατών-μελών της αφενός και των τρίτων χωρών
προέλευσής τους αφετέρου απολαμβάνουν δικαιώματα
ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμα με τα δικαιώματα
των πολιτών της Ένωσης.
3. Το παρόν Κεφάλαιο δεν θίγει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών-μελών της αφενός και μιας ή περισσότερων τρίτων
χωρών αφετέρου, εφόσον σε αυτή απαριθμούνται
επαγγέλματα τα οποία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο
παρόν Κεφάλαιο, προκειμένου, μέσω της προστασίας
των ανθρώπινων πόρων όσων αναπτυσσομένων χωρών
είναι συμβαλλόμενα μέρη στις συμφωνίες αυτές, να
διασφαλίζεται ότι η πρόσληψη πολιτών τους θα διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της δεοντολογίας σε
τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού.
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν θίγουν
το δικαίωμα των αρμόδιων ελληνικών αρχών να εκδίδουν άδειες διαμονής, εκτός της «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.», για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση. Τέτοιες άδειες διαμονής δεν παρέχουν δικαίωμα
διαμονής στα άλλα κράτη-μέλη, όπως προβλέπεται στο
παρόν Κεφάλαιο.
Άρθρο 110
Ευνοϊκότερες διατάξεις
Το παρόν Κεφάλαιο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που
συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός
και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών-μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
Άρθρο 111
Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 112, πολίτης τρίτης
χώρας ο οποίος αιτείται τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της
Ε.Ε.», υπό τους όρους του παρόντος Κεφαλαίου, θα
πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία και να έχει λάβει εθνική
θεώρηση εισόδου για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική
διάρκεια της άδειας διαμονής. Οι αρμόδιες προξενικές
αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας
κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης
θεώρησης.
β) Να έχει συνάψει έγκυρη σύμβαση εργασίας με

αντικείμενο την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους στην Ελλάδα, από την
οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του δεν υπολείπεται
του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής
ειδίκευσης το οποίο προσδιορίζεται και δημοσιεύεται
για το σκοπό αυτόν από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών. Το κατώτατο αυτό όριο ισούται τουλάχιστον με το 1,5 του ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής.
Το προαναφερθέν ύψος μισθολογικού συντελεστή
για τον υπολογισμό του εθνικού κατώτατου ορίου μισθού για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την
απασχόληση υψηλής ειδίκευσης μπορεί να αναπροσδιορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παραγράφου 1
του άρθρου 11. Με την ίδια απόφαση και εφόσον πρόκειται για απασχόληση σε επαγγέλματα στα οποία
υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες
χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2
της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ISCO), μπορεί να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση
των ανωτέρω, διαφορετικό ύψος μισθολογικού συντελεστή, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 1,2 επί του
ύψους του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην
Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες εθνικές αρχές κοινοποιούν κατ’ έτος, στην Επιτροπή τον κατάλογο
των επαγγελμάτων για τα οποία έχει αποφασισθεί τέτοια παρέκκλιση.
γ) Εφόσον πρόκειται για νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα, να αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του υπ’ αριθμ.
38/2010 προεδρικού διατάγματος «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7.9.2005» (Α΄78) προκειμένης της άσκησης των εκεί
αναφερομένων επαγγελμάτων από τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα ή, εφόσον πρόκειται
για επάγγελμα που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά, από
τις οικείες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν την άσκηση αυτών από πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Ελλάδα. Ο προσδιορισμός των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων διενεργείται με βάση
την περιγραφή του επαγγέλματος στην οικεία σύμβαση
εργασίας.
δ) Εφόσον πρόκειται για μη νομοθετικά ρυθμιζόμενο
επάγγελμα, να αποδεικνύει τα υψηλά επαγγελματικά
προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή, εφόσον αυτό προβλέπεται,
κατά παρέκκλιση, από την εθνική νομοθεσία, από πέντε
τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας επιπέδου
ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετικής με το επάγγελμα ή τον τομέα που
προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας και τα οποία
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πρέπει να είναι συναφή με το επάγγελμα ή τον τομέα
που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας.
ε) Να διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς.
στ) Να μην συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη
και ασφάλεια.
ζ) Να μην αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής ειδικότερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κοινών
υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό των όρων
αμοιβής και εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, αυτές θα εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, με την προϋπόθεση ότι οι
αποδοχές που καθορίζονται για τους συγκεκριμένους
εργαζόμενους, δεν θα υπολείπονται του σχετικού κατωτάτου ορίου μισθού της παραγράφου 1β, όπως αυτό θα
δημοσιεύεται κάθε φορά, ενώ παράλληλα θα εφαρμόζονται και οι λοιποί όροι αυτών.
3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές των σχετικών επαγγελματικών κλάδων για την απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης.
Άρθρο 112
Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών
τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
Για τον καθορισμό του όγκου εισδοχής εισερχόμενων
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
Άρθρο 113
Υποβολή αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Ο πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, κατά τη διαδικασία
του άρθρου 126, οφείλει, μετά την είσοδό του στη χώρα
και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για
το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» κατατίθενται και εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατός ο καθορισμός
των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως
αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή των αιτήσεων των
πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και ανανέωση
της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
2. Μαζί με την αίτηση χορήγησης της «Μπλε κάρτας
της ΕΕ», ο αιτών επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις του άρθρου
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111. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 132 εφαρμόζονται αναλόγως.
3. Εάν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με την
υποβολή της σχετικής αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια
υπηρεσία ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα και καθορίζει προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή των απαιτούμενων συμπληρωματικών στοιχείων.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε
εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόμενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης, με
την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη χώρα για
όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
5. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 111, εκδίδει, μέσα σε 90 το αργότερο ημέρες από την περιέλευση σε
αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
σχετική απόφαση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ».
6. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται γραπτώς
στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα. Στην περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» ή ανάκλησης αυτής, η σχετική
απόφαση αναφέρει τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για την έκδοσή της, καθώς και πληροφορίες για τα
διαθέσιμα ένδικα μέσα και τις προθεσμίες άσκησης αυτών.
Άρθρο 114
Χορήγηση και ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Σε πολίτη τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση,
σύμφωνα με το άρθρο 113, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 111 και δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 115, χορηγείται «Μπλε
κάρτα της ΕΕ».
2. Η ισχύς της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» είναι διετούς
διάρκειας. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο
μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα
της ΕΕ» εκδίδεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας προσαυξημένη κατά τρεις μήνες.
3. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών
διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Στο σημείο
«κατηγορία άδειας» της άδειας διαμονής, αναγράφεται
«Μπλε κάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας στον οποίο έχει χορηγηθεί η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής:
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α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου
και να διαμένει στην Ελλάδα,
β) απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται με βάση το παρόν Κεφάλαιο.
5. Για την ανανέωση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», ο
πολίτης τρίτης χώρας υποχρεούται να υποβάλει στην
αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, πριν από τη λήξη αυτής, η
οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση και εφόσον
εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 111 και 113 και δεν συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 115 και 116, εκδίδει απόφαση με την
οποία ανανεώνεται για τρία έτη η «Μπλε κάρτα της
ΕΕ». Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η «Μπλε κάρτα της ΕΕ»
ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας
προσαυξημένη κατά τρεις μήνες.
Άρθρο 115
Απόρριψη αίτησης για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» δεν χορηγείται εάν ο αιτών
δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 111 ή εάν τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως
νοθευθεί, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
24.
2. Αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» απορρίπτεται
στις εξής περιπτώσεις:
α) Εάν έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός θέσεων
εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 11.
β) Εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή
παράνομη απασχόληση.
3. Μία αίτηση για «Μπλε κάρτα της ΕΕ» μπορεί να
απορριφθεί, προκειμένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη
ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.
Άρθρο 116
Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ» που εκδίδεται βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί,
β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που θεσπίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή διαμένει για
σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του
επετράπη η διαμονή,
γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς

που προβλέπονται στα άρθρα 117 παράγραφοι 1 και 2
και στο άρθρο 118.
2. Η έλλειψη της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 117 παράγραφος 1 και στο άρθρο 118 παράγραφος
3 δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», εάν ο κάτοχος μπορεί
να αποδείξει ότι η δήλωση δεν διαβιβάστηκε στην αρμόδια υπηρεσία για λόγους μη αναγόμενους σε υπαιτιότητα του.
3. Η «Μπλε κάρτα της ΕΕ», που έχει εκδοθεί βάσει
του παρόντος Κώδικα ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται
στις εξής περιπτώσεις:
α) Για λόγους δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας.
β) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και ανάλογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Ελλάδας. Οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους,
μπορεί δε, να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο
αριθμός των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου. Η αξιολόγηση αυτή δεν πραγματοποιείται κατά την
περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 120.
γ) Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» αιτείται
την παροχή κοινωνικής πρόνοιας, με την προϋπόθεση
ότι η αρμόδια για τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της
ΕΕ» υπηρεσία τον έχει ενημερώσει εκ των προτέρων
εγγράφως για το θέμα αυτό.
4. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης
«Μπλε κάρτας της ΕΕ», εκτός εάν το διάστημα ανεργίας υπερβαίνει τρεις συναπτούς μήνες. Εφόσον η
ανεργία συμβαίνει άνω της μίας φοράς κατά τη διάρκεια
ισχύος της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η διάρκειά της δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες.
Άρθρο 117
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
1. Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, ως κατόχου «Μπλε κάρτας
της ΕΕ», η πρόσβαση του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση μισθωτής εργασίας υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 111. Κατά το διάστημα αυτό, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση από την αρμόδια για
τη χορήγηση της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υπηρεσία, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και εντός των
προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 113 παράγραφος 5. Εφόσον πρόκειται για μεταβολές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής, απαιτείται προηγούμενη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113.
2. Μετά τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα
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με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, κάθε μεταβολή αναφορικά με την αλλαγή εργοδότη και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 111.
3. Οι κάτοχοι «Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν έχουν πρόσβαση στην απασχόληση εφόσον πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες:
α) αφορούν ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή
στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Κράτους, σε περιπτώσεις που σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για Έλληνες,
β) σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία ασκούνται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
με την επιφύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίμησης,
όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών αυτών των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πρόσβαση στην
αγορά εργασίας.
Άρθρο 118
Προσωρινή ανεργία
1. Κατά το διάστημα ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 116 παράγραφος 4, επιτρέπεται στον κάτοχο
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» να αναζητεί και να αναλαμβάνει
απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 117.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» επιτρέπεται να
παραμένει στη Χώρα έως τη χορήγηση ή την απόρριψη
της απαιτούμενης έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο
117 παράγραφος 1. Με την υποβολή της δήλωσης που
προβλέπεται στο άρθρο 117 παράγραφοι 1 και 2 τερματίζεται αυτόματα το διάστημα ανεργίας.
3. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποχρεούται
να δηλώσει, εντός διμήνου, την έναρξη της περιόδου
ανεργίας στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22.
Άρθρο 119
Ίση μεταχείριση
1. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» έχει δικαίωμα ίσης
μεταχείρισης με τους ημεδαπούς, όσον αφορά:
α) Τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των
όρων αμοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις
σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
β) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων
ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση,
συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές και υπό την επιφύλα-
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ξη των διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια
ασφάλεια.
γ) Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.
δ) Την αναγνώριση των διπλωμάτων/πιστοποιητικών
και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις
σχετικές εθνικές διαδικασίες.
ε) Τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με
τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται
στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 του Συμβουλίου,
για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη
των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ειδικές διατάξεις του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1231/2010 του Συμβουλίου για την επέκταση των διατάξεων των Κανονισμών
(ΕΚ) 883/2004 και 987/2004 στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις
αυτές μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους, εφαρμόζονται
αναλόγως.
στ) Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών
συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος στο ύψος που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ή η
νομοθεσία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα.
ζ) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την
προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών
για την πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας. Το δικαίωμα αυτό
δεν θίγει τη συμβατική ελευθερία σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
η) Την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της Επικράτειας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21.
2. Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ΄ και ζ΄,
το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται όσον
αφορά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης.
Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ΄:
α) η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές υπόκειται στην πλήρωση των
ειδικών προϋποθέσεων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία,
β) το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης
διαμονή του κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» ή του μέ-
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λους της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές
ευρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1, δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων
ελληνικών αρχών να ανακαλούν την «Μπλε κάρτα της
ΕΕ» ή να απορρίπτουν την ανανέωσή της, σύμφωνα με
το άρθρο 116.
4. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας στον
οποίο έχει χορηγηθεί «Μπλε κάρτα της ΕΕ» από άλλο
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρχεται στην
Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 122 και η
αρμόδια υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί ακόμη επί του αιτήματος για τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ», η ίση
μεταχείριση περιορίζεται στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός των στοιχείων β΄ και δ΄.
Εάν, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, επιτραπεί
στον αιτούντα να εργασθεί, χορηγείται ίση μεταχείριση
με τους ημεδαπούς σε όλους τους τομείς της παραγράφου 1.
Άρθρο 120
Μέλη της οικογένειας
1. Τα μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, κατόχου «Μπλε Κάρτας της ΕΕ» μπορούν να συνοδεύουν ή
να έρχονται να συναντήσουν τον συντηρούντα, εφόσον
αυτός αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα
σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου
και της οικογένειάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 70.
2. Οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας της
προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται κατά παρέκκλιση του άρθρου 72, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο μέσα
σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
3. Η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών οικογένειας της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 73 παράγραφος 1, είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που χορηγούνται
στον κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στο μέτρο που το
επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
4. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 75 παράγραφος 1,
δεν εφαρμόζεται καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
5. Για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής που
απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 76 παράγραφος 1
στοιχείο α΄, λαμβάνεται υπ’ όψιν σωρευτικά η διαμονή
σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 121 όσον αφορά τη σώρευση περιόδων
διαμονής σε διαφορετικά κράτη-μέλη από κάτοχο
«Μπλε κάρτας της ΕΕ».

Άρθρο 121
Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ
για τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 89 παράγραφος 1, στην
περίπτωση κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», που χρησιμοποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 122, επιτρέπεται ο συνυπολογισμός σωρευτικά περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως κατόχου «Μπλε
κάρτας της Ε Ε» και
β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ», στην Ελληνική Επικράτεια, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ.
2. Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και
αδιάλειπτης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 89 παράγραφος 3, περίοδοι
απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄ του παρόντος άρθρου εάν είναι
μικρότερες από δώδεκα συναπτούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α΄
του παρόντος άρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 122.
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 93 παράγραφος 1
στοιχείο γ΄, παρατείνεται σε 24 διαδοχικούς μήνες η
περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπεται σε κάτοχο άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ με την παρατήρηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στα μέλη
της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ.
4. Οι παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις ενσωμάτωσης
της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ που θεσπίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιορίζονται
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική
υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.
5. Τα άρθρα 119 στοιχείο στ΄ και 120 εξακολουθούν
να εφαρμόζονται στους κατόχους άδειας διαμονής επί
μακρόν διαμένοντος με την παρατήρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος
της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» έχει αποκτήσει το καθεστώς
του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ.
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6. Στους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ», οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν
διαμένοντος στην ΕΕ, χορηγείται άδεια διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 στοιχείο α΄ του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου. Στο σημείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαμονής, αναγράφεται «Πρώην κάτοχος Μπλε κάρτας της ΕΕ».
Άρθρο 122
Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
1. Έπειτα από δεκαοκτώ μήνες νόμιμης διαμονής του
στο πρώτο κράτος-μέλος ως κατόχου «Μπλε κάρτας
της ΕΕ», ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς
του μπορούν να μετακινηθούν στην Ελλάδα για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» υποβάλλει το
αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την είσοδό του στην
Ελλάδα, στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για χορήγηση
«Μπλε κάρτας της ΕΕ», καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 111.
3. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
115, η αρμόδια υπηρεσία διεκπεραιώνει την αίτηση και
ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτος-μέλος για την απόφαση είτε:
α) να χορηγήσει «Μπλε κάρτα της ΕΕ» και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαμείνει στην Ελληνική Επικράτεια για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν
άρθρο και στα άρθρα 111 έως και 119 ή
β) να αρνηθεί την έκδοση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και
να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α΄7)
αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής, να εγκαταλείψει την Ελληνική Επικράτεια εάν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.
4. Στον πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε
εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται η
προβλεπόμενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης, με
την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη χώρα για
όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει.
5. Ο αιτών και ο εργοδότης του λογίζονται συνυπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της «Μπλε κάρτας της ΕΕ», καθώς και των μελών της
οικογένειάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2
του άρθρου 37 του ν. 3907/2011, περιλαμβανομένων και
των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχομένως από δημόσιους πόρους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β΄.
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6. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 11,
112 και 126.
7. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» και, κατά περίπτωση, τα μέλη
της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο κράτος-μέλος σύμφωνα με το παρόν
Κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος-μέλος» νοείται το κράτος-μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί
και ως «δεύτερο κράτος-μέλος» το κράτος-μέλος στο
οποίο υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής.
8. Αν η αίτηση για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»
που αφορά σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος είναι ήδη
κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στην Ελλάδα, απορριφθεί από δεύτερο κράτος-μέλος, οι αρμόδιες ελληνικές
αρχές υποχρεούνται να δεχθούν αμέσως και χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο και τα μέλη της οικογένειάς του
ακόμα και σε περίπτωση που η «Μπλε κάρτα της ΕΕ»
που εκδόθηκε στην Ελλάδα έχει λήξει ή ανακληθεί κατά
το χρονικό διάστημα εξέτασης της αίτησης. Οι διατάξεις
του άρθρου 118 εφαρμόζονται μετά την επανεισδοχή.
Άρθρο 123
Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου
«Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωμα
διαμονής στην Ελλάδα
1. Όταν ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» μετακινείται
από το πρώτο κράτος-μέλος στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 122, και όταν η οικογένειά του
είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος-μέλος, επιτρέπεται στα μέλη της οικογένειάς του, να τον συνοδεύσουν
ή να επανενωθούν μαζί του.
2. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας ή ο συντηρών τα πρόσωπα αυτά, κάτοχος «Μπλε κάρτας ΕΕ»,
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλλουν στην
αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από
την είσοδό τους στη χώρα αίτηση για χορήγηση άδειας
διαμονής μέλους οικογένειας.
3. Στα μέλη της οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας τα
οποία κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, και εφόσον
προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 4 και 5,
χορηγείται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 βεβαίωση κατάθεσης με την οποία θεωρείται ότι νομίμως διαμένουν
στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει. Αν εκδοθεί απορριπτική απόφαση, η βεβαίωση παύει, αυτοδικαίως, να
ισχύει.
4. Για την άσκηση του δικαιώματος της οικογενειακής επανένωσης, ο συντηρών, κάτοχος «Μπλε κάρτας
της ΕΕ», θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι
διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για
τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς
του, οι οποίοι δεν προέρχονται από προσφυγή στο σύ-
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στημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας. Κατά την εξέταση της αίτησης, οι πόροι αυτοί αξιολογούνται ανάλογα
με τη φύση και την τακτικότητά τους και μπορεί να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και ο αριθμός των μελών της
οικογένειας. Το ύψος και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που αποδεικνύουν τους επαρκείς πόρους καθορίζονται
με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 136.
5. Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας που υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και άδειας διαμονής στο πρώτο κράτος-μέλος ή επικυρωμένων
αντίγραφων αυτών, καθώς και θεώρησης εισόδου, εάν
απαιτείται,
β) να αποδεικνύουν ότι είχαν διαμείνει ως μέλη οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» στο πρώτο
κράτος-μέλος,
γ) να διαθέτουν ασφάλιση ασθενείας για το σύνολο
των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς ή
ότι ο κάτοχος «Μπλε κάρτας της ΕΕ» διαθέτει ανάλογη
ασφάλιση για αυτούς.
6. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 120
εξακολουθούν να εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.
7. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο
πρώτο κράτος-μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 120.
Άρθρο 124
Σημείο επαφής
1. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή των πληροφοριών που καθορίζονται στα άρθρα
121 και 122 και στο άρθρο 20 της Οδηγίας 2009/ 50/ΕΚ.
2. Η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εσωτερικών ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα
κράτη-μέλη εάν θεσπίσθηκαν νομοθετικά ή κανονιστικά
μέτρα όσον αφορά το άρθρο 6, το άρθρο 8 παράγραφος
2 και το άρθρο 18 παράγραφος 6 της Οδηγίας 2009 / 50 /
ΕΚ του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται το
άρθρο 8 παράγραφος 4 της ανωτέρω Οδηγίας, κοινοποιείται στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη-μέλη δεόντως
αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τομείς.
3. Η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Εσωτερικών κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώνει στην Επιτροπή,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 862/2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε «Μπλε κάρτα της ΕΕ»
και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα

ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, με μνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλματος
τους. Τα στατιστικά στοιχεία για τα μέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο,
εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελμά τους. Για
τους κατόχους «Μπλε κάρτας της ΕΕ» και τα μέλη της
οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 20 της Οδηγίας
2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου, οι παρεχόμενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης, στο μέτρο του δυνατού, το
κράτος-μέλος προηγούμενης διαμονής.
Άρθρο 125
Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις των ως άνω άρθρων 109 έως και 124 ισχύουν οι
ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 30 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 126
Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας όγκου εισερχόμενων
πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση
υψηλής ειδίκευσης
1. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει
προσωπικό για εργασία υψηλής ειδίκευσης, με βάση τις
θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 11, καταθέτει αίτηση
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών
στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το
χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
(α) έγκυρη σύμβαση εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλής ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στην
Ελλάδα, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του
εργαζόμενου δεν υπολείπεται του κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, όπως αυτό
προσδιορίζεται κάθε φορά, στο άρθρο 111 παράγραφος
1 εδάφιο β΄ και
(β) τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικό με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται
στη σύμβαση εργασίας, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο. Εφόσον τα υψηλά επαγγελματικά προσόντα
του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας πιστοποιούνται μόνο από επαγγελματική πείρα, σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, θα πρέπει να αποδεικνύονται τα έτη
της επαγγελματικής πείρας, καθώς επίσης να πληρούνται οι λοιπές αντίστοιχες προϋποθέσεις της εθνικής
νομοθεσίας.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει πράξη με την
οποία εγκρίνεται η απασχόληση του πολίτη τρίτης χώ-
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ρας για παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης σε συγκεκριμένο εργοδότη μόνον εφόσον ο τίτλος σπουδών αυτού είναι συναφής με ειδικότητα που περιλαμβάνεται
στην κοινή απόφαση του άρθρου 11 και ο αριθμός των
εκεί προβλεπομένων θέσεων εργασίας της εν λόγω συναφούς ειδικότητας, που προβλέπονται στην ίδια απόφαση, δεν έχει εξαντληθεί. Η σχετική πράξη έγκρισης
διαβιβάζεται, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Για τον προσδιορισμό της συνάφειας του τίτλου σπουδών με ειδικότητα προβλεπόμενη στην κοινή
απόφαση του άρθρου 11, οι αρμόδιες για την εξέταση
της αίτησης υπηρεσίες μπορούν, σε περίπτωση αμφιβολίας, να ζητούν σχετική γνώμη υπηρεσιών των καθ’
ύλην αρμόδιων Υπουργείων.
3. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους
ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην
Ελλάδα με σκοπό την παροχή εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται
αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, υποβάλλοντας τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, νόμιμα επικυρωμένους, καθώς και βεβαίωση από αρμόδια αρχή
της χώρας προέλευσης με την οποία θα πιστοποιείται η
επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης που
έπεται της δευτεροβάθμιας, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το
οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται, προκειμένου να
υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους
χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου, τηρουμένων κατά
τα λοιπά των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις. Εάν πρόκειται για νομοθετικά κατοχυρωμένο
επάγγελμα, ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας,
θα πρέπει να προσκομίζει τίτλο σπουδών, ακαδημαϊκά
αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και να πληροί τις λοιπές
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση
του επαγγέλματος αυτού.
Άρθρο 127
1. Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης που
προβλέπονται στις διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3386/2005 και της κοινής υπουργικής
απόφασης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 80 του ν. 3386/2005
(Α΄212) και της παραγράφου 5 του άρθρου 83 του ίδιου
νόμου.
2. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι αδειών διαμονής
στην Ελλάδα, για τους οποίους επιτρέπεται η αλλαγή
σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, μπορούν να αιτηθούν, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, τη χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ»,
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
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στις ρυθμίσεις του προηγούμενου Κεφαλαίου του παρόντος.
3. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή
σκοπού για τους κατόχους άδειας διαμονής «Μπλε κάρτας της ΕΕ».
4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου
7, κάτοχοι αδειών διαμονής για τους λόγους που προβλέπονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 31 έως και 37 και
57 έως και 68 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του
προηγούμενου Κεφαλαίου του παρόντος, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια
που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Άρθρο 128
Πεδίο εφαρμογής
1. Η πολιτική της κοινωνικής ένταξης αποσκοπεί στην
ομαλή προσαρμογή των πολιτών τρίτων χωρών στην
ελληνική κοινωνία και στην αναγνώριση από πλευράς
της ελληνικής κοινωνίας δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή
της χώρας.
Οι πολίτες τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία αποκτούν δικαιώματα
και υποχρεώσεις, όπως και οι Ελληνες πολίτες. Βασική
τους υποχρέωση είναι ο σεβασμός της έννομης τάξης
και των θεμελιωδών αξιών της ελληνικής κοινωνίας.
2. Οι πολιτικές ένταξης και οι δράσεις που εντάσσονται σε αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους νομίμως
διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών και στα μέλη των οικογενειών τους στο πλαίσιο των ρυθμίσεων, για την οικογενειακή επανένωση. Επίσης, εφαρμόζονται στα παιδιά των μεταναστών, στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και στα μέλη των οικογενειών τους.
3. Η στρατηγική ένταξης των μεταναστών μπορεί να
συνδυάζεται με δράσεις εξωτερικής πολιτικής αναπτυξιακού χαρακτήρα ως προς τις χώρες προέλευσής τους
με στόχο τη δημιουργία ευνοϊκών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών για πιθανή επιστροφή τους σε αυτές.
Άρθρο 129
Βασικές αρχές κοινωνικής ένταξης
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης
1. Για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στη χώρα το Υπουργείο Εσωτερικών σε
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συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και φορείς εφαρμόζει μία Στρατηγική που περιλαμβάνει ένα
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης. Η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών και το
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές:
α) Απουσίας κάθε μορφής διάκρισης, βασισμένης σε
κριτήρια που ορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα.
β) Σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών και προστασίας της πολιτιστικής
ετερότητας.
2. Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης διαρθρώνεται σε τομεακά προγράμματα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
α) εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και
πολιτισμού,
β) εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών τρίτων χωρών για θέματα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας,
γ) ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα
ξενοφοβίας, εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών,
δ) εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση
για θέματα μετανάστευσης,
ε) διαπολιτισμική μεσολάβηση και
στ) ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών τρίτων
χωρών σε συλλογικές δράσεις στα Συμβούλια Ένταξης
Μεταναστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 130
Επιτροπή Συντονισμού της Μεταναστευτικής
Πολιτικής και της Κοινωνικής Ένταξης
1. Για το συντονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής συνιστάται Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Γενικούς
Γραμματείς, με αναπληρωτές τους αρμόδιους Γενικούς
Διευθυντές, των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών,
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας
και Αιγαίου και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, η οποία συνέρχεται, όποτε κρίνεται
τούτο απαραίτητο με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής για ζητήματα
που αφορούν στη νόμιμη μετανάστευση ή του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για ζητήματα που
αφορούν ζητήματα παράνομης μετανάστευσης, ασύλου
προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η επεξεργασία θεμάτων
μετανάστευσης (νόμιμης και παράνομης) και ένταξης,
με βάση την εξελικτική πορεία του φαινομένου, η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών με σκοπό το συντονισμό
των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων, η παρακολούθηση του έργου τους και η εισήγηση μέτρων θεσμικού και τεχνικού χαρακτήρα στον καθ’ ύλην αρμόδιο
Υπουργό προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων.
Άρθρο 131
Για τη διευκόλυνση του έργου της, η Επιτροπή επικουρείται από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συνέρχεται
μία φορά ανά εξάμηνο και έχει ως έργο την προετοιμασία των θεμάτων που εξετάζονται, καθώς και την εισήγηση των κατάλληλων μέτρων. Η ανωτέρω Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος
και η γραμματειακή της υποστήριξη, καθώς και ειδικότερα λειτουργικά ζητήματα.
Άρθρο 132
Παράβολα - Αναπροσαρμογή προστίμων
1. Η αίτηση για τη χορήγηση και την ανανέωση των
αδειών διαμονής συνοδεύεται από παράβολο, το οποίο,
αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά,
ορίζεται ως ακολούθως:
α. Για τις άδειες διάρκειας μέχρις ενός έτους σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β. Για τις άδειες διάρκειας μέχρι δύο έτη σε τριακόσια (300) ευρώ.
γ. Για τις άδειες διάρκειας μέχρι τρία έτη σε τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
δ. Για τις άδειες διαμονής μέχρι πέντε έτη σε πεντακόσια (500) ευρώ.
ε. Για τις άδειες διαμονής μέχρι δέκα έτη σε εξακόσια (600) ευρώ.
2. Το παράβολο, το οποίο καταβάλλεται κατά την
υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς
του επί μακρόν διαμένοντος, ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων (400) ευρώ. Δεν υπόκεινται στην καταβολή του ανωτέρω παραβόλου όσοι κατέχουν ήδη άδεια
διαμονής αόριστης, δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας
του άρθρου 108 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς
του επί μακρόν διαμένοντος.
Ειδικά όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση
άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 138 καταβάλλουν παράβολο ύψους
εννιακοσίων (900) ευρώ, ενώ για την ανανέωση της εν
λόγω άδειας καταβάλλεται κάθε φορά παράβολο ύψους
τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας διαμονής του άρθρου 108 καταβάλλουν παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ.
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3. Η αίτηση για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου των υπαγομένων στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του
παρόντος συνοδεύεται από παράβολο, το οποίο, αν για
λόγους αμοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά, ορίζεται σε ποσό ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
4. Τα πρόστιμα και τα παράβολα που προβλέπονται
από τον παρόντα νόμο εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου και αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
5. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών εξαιρούνται από
την υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
6. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 1245/1982 (Α΄45) δεν υπόκεινται στην
υποχρέωση καταβολής παραβόλου.
7. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Καναδά σχετικά με
την κινητικότητα των νέων, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του ν. 4091/2012 (Α΄219) υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Εσωτερικών.
8. Τα παράβολα του άρθρου αυτού εισπράττονται με
τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.
9. Τα έσοδα από τα παράβολα του παρόντος άρθρου
εμφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδικούς, Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄215).
Άρθρο 133
Ενιαίο πληροφορικό σύστημα - Τήρηση μητρώου
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις της χώρας λειτουργεί πληροφορικό σύστημα
καταχώρισης και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν
τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση αδειών διαμονής
και αποφάσεων επιστροφής πολιτών τρίτων χωρών που
διαμένουν στην Ελλάδα.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και κατόπιν γνώμης της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθορίζονται τα
προσωπικά δεδομένα των πολιτών τρίτων χωρών που
ζουν στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να συλλέγουν,
αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και συναρμόδια
Υπουργεία, προκειμένου να τηρούν μητρώο πολιτών
τρίτων χωρών και να αντιμετωπίζονται λοιπές ανάγκες
εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών,
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οι προϋποθέσεις κοινοποίησής τους στα δικαιούμενα
φυσικά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.
2. Οι αρμόδιοι φορείς των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Υγείας οφείλουν να τηρούν στατιστικά στοιχεία των νομίμων, των αιτούντων άσυλο και
των παράνομα ευρισκόμενων πολιτών τρίτων χωρών
που κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.
Άρθρο 134
Επιτροπές
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται πέντε Επιτροπές Μετανάστευσης, οι οποίες γνωμοδοτούν σχετικά με τη συνδρομή σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιαίτερων
και ισχυρών δεσμών με την κοινωνική ζωή της χώρας,
προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής, καθώς και
σε κάθε περίπτωση που παραπέμπεται σε αυτές στο
πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με απόφαση του
ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται ο πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους και οι
γραμματείς με τους αναπληρωτές τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να συστήνονται επιπλέον επιτροπές εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτητα διεκπεραίωσης
του έργου τους. Οι επιτροπές αποτελούνται από:
α. Τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών
κατηγορίας ΠΕ.
β. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών, που
προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε..
Καθήκοντα εισηγητών στις Επιτροπές Μετανάστευσης ασκούν οι υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Υπουργείου Εσωτερικών που χειρίζονται τους σχετικούς φακέλους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να συνιστώνται περισσότερες των προβλεπομένων, ανωτέρω, Επιτροπών, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών
υποθέσεων.
2. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ειδική τριμελής Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά με την
ύπαρξη προσωρινής ή μόνιμης αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης ισχυρού διαβατηρίου και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού ως εξής:
α. έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, με τον
αναπληρωτή αυτού,
β. τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος του
Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του υπάλληλο
του ιδίου Τμήματος και
γ. έναν υπάλληλο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο
οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη.
Εισηγητής και γραμματέας στην Επιτροπή ορίζονται
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υπάλληλοι του αρμόδιου Τμήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους αναπληρωτές τους.
3. Σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται πενταμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία
αποτελείται από τέσσερις υπαλλήλους της αρμόδιας
υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από τους
οποίους ο ένας είναι ο προϊστάμενός της, ο οποίος και
προεδρεύει, και από έναν εκπρόσωπο της αστυνομικής
αρχής. Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής συνιστάται μία Επιτροπή για κάθε αρμόδια υπηρεσία. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται η Επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά
και αναπληρωματικά μέλη της, ο γραμματέας με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο εισηγητής και ο
γραμματέας είναι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας.
Με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής και Μακεδονίας και
Θράκης, αντίστοιχα, μπορεί να συνιστώνται, σε κάθε
αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι δύο επιπλέον
Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται
για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους.
Η συγκρότηση των Επιτροπών, σε κάθε Νομό Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να γίνεται και με υπαλλήλους της, που υπηρετούν σε οποιαδήποτε υπηρεσία του
ίδιου νομού, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό της
αντίστοιχης αρμόδιας υπηρεσίας.
Έργο της Επιτροπής Μετανάστευσης της παρούσας
παραγράφου είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής του πολίτη τρίτης
χώρας. Η Επιτροπή, για να διαμορφώσει τη γνώμη της,
λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα από τις επιμέρους
διατάξεις του Κώδικα αυτού στοιχεία και την εν γένει
προσωπικότητα του πολίτη τρίτης χώρας.
Άρθρο 135
Εποπτεία εφαρμογής
1. Αρμόδιο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση
της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα αυτού, καθώς και για το συντονισμό των συναρμόδιων φορέων,
όπως και για την εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για κάθε θέμα
που σχετίζεται με την είσοδο, διαμονή και ένταξη των
πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια, είναι
το Υπουργείο Εσωτερικών.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι αστυνομικές, λιμενικές ή αερολιμενικές αρχές και οι υπηρεσίες
ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είναι αρμόδιες να παρακολουθούν την
εφαρμογή του Κώδικα αυτού, να διενεργούν ελέγχους

και να βεβαιώνουν τις παραβάσεις. Με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στον τρόπο διενέργειας των ελέγχων και της
διαδικασίας βεβαίωσης των παραβάσεων.
Άρθρο 136
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία εθνικής θεώρησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών διαμονής.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί
να 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.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Υγείας καθορίζεται το σύνολο των κινδύνων που θα
πρέπει να καλύπτονται, κατ’ αναλογία με τους ημεδαπούς, προκειμένου να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας πολίτες τρίτων χωρών που μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου
εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση,
απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλει κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό
για εποχική εργασία ή ως αλιεργάτες, με βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 11.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, ανά
ασφαλιστικό φορέα, όπου αυτό απαιτείται για την ανανέωση των αδειών διαμονής του παρόντος, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, αποδεικτικά, καθώς και κάθε
σχετικό θέμα.
7. Όπου στις διατάξεις του παρόντος και στις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις προβλέπεται ως προϋπόθεση
η διάθεση επαρκών πόρων, το ύψος τούτων, η αναπροσαρμογή τους και ο τρόπος απόδειξης καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη καθορίζεται το ύψος της δαπάνης της επαναπροώθησης και των κάθε μορφής εξόδων επιστροφής,
καθώς και η διαδικασία απόδοσης του ποσού της σχετικής εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση κατάπτωσης
της υπέρ του Δημοσίου, από το οικείο πιστωτικό ίδρυμα
ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
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.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικό θέμα που αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, καθορίζεται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα αυτού.
12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζεται το
ύψος της επένδυσης, η αρμόδια υπηρεσία και τα δικαιολογητικά για την έγκριση σκοπιμότητας που απαιτούνται για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 16 του
παρόντος, καθώς και ο αριθμός των αδειών διαμονής
φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, καθορίζονται τα έγγραφα, με τα οποία πρέπει
να εφοδιάζονται οι πολίτες τρίτων χωρών που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν καθίσταται δυνατός ο έγκαιρος εφοδιασμός τους από τις διπλωματικές
αρχές της χώρας τους.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ορίζονται τα κριτήρια ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εσωτερικών μπορεί να καθορίζεται διαφορετικά η
διαδικασία καταβολής των παραβόλων του άρθρου 132.
16. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα γενικά δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης των θεωρήσεων εισόδου μακράς διάρκειας.
17. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται
οι λόγοι που συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία, καθώς και οι λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την
προστασία της δημόσιας υγείας.
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18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών
και Οικονομικών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται τα
προξενικά τέλη ανάλογα με τα κράτη στα οποία εδρεύουν οι προξενικές αρχές και τα προξενικά γραφεία.
Άρθρο 137
Κωδικοποίηση
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο αυτοτελές κείμενο όλες οι διατάξεις που
αφορούν στην είσοδο και διαμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, στις διαδικασίες επιστροφής και απομάκρυνσής τους
από τη χώρα στα ζητήματα ασύλου και διεθνούς προστασίας, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής
πράξης που αφορά ζητήματα μεταχείρισης αλλοδαπών.
2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηματική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που
έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η νέα αρίθμηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε περισσότερα και γενικά κάθε αναμόρφωση των
υπό κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νομοτεχνική κατάστρωσή τους, χωρίς καμία νοηματική αλλοίωση ή μεταβολές ορολογίας, καθώς και η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάμενο οργανωτικό
σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών
υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν
υπάρξει αμφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που
κωδικοποιήθηκε.
3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισηςκαι Πρόνοιας
και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της. Στα μέλη της Επιτροπής Κωδικοποίησης
δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
4. Μελλοντικές αλλαγές της νομοθεσίας αυτής γίνονται με τροποποίηση του εν λόγω διατάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 138
1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής
σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή
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σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής
διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.
Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη
τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών:
α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.
2. Άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας μετατρέπονται αυτοδικαίως σε άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά την
επανέκδοσή τους. Για την απόκτηση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παρούσα δεν
απαιτείται η καταβολή παραβόλου.
3. Οι άδειες διαμονής που εκδόθηκαν σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386/2005, καθώς και αυτές που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν
διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89
του παρόντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για
την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος:
α) αποδεικνύει συνεχή διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη,
β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και
γ) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης, η άδεια διαμονής του,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά
και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργο ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα με κριτήριο την εργασιακή ή επαγγελματική
δραστηριότητα που ασκούσαν με τη δεκαετή ή αόριστης
διάρκειας άδεια διαμονής που κατείχαν.
4.α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/2002
(Α΄ 102), αντικαθίστανται από άδειες διαμονής ετήσιας
διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν
αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να
διαμένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.
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β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη
απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών,
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για
διάπραξη απάτης.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη
τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη
εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται
με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων
του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην
περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και
η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την
ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου
εδαφίου εξετάζεται επίσης η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς
στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν
την έκδοση απόφασης σχετικά με την ομογενειακή τους
ιδιότητα και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει
προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε
και όχι τα μέλη της οικογένειάς του.
5.α. Σε πρόσωπα των οποίων ανακαλείται χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια χορηγείται άδεια διαμονής
ετήσιας διάρκειας, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτησή
τους ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του τόπου διαμονής τους εντός ενός (1) έτους από την επίδοση της
σχετικής απόφασης.
β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου, χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη
απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών,
πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για
διάπραξη απάτης.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη
τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη
εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται
με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων
του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην
περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και
η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την
ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου
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εδαφίου εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων
ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.
δ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται αυτοτελώς
στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν επί εξαετία πριν
την ανάκληση της χορηγηθείσας ελληνικής ιθαγένειας
και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης χώρας που τα προσκόμισε και όχι
τα τέκνα της οικογένειάς του που ήταν ανήλικα κατά το
χρόνο απόκτησης της ιθαγένειας.
ε. Στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η χορηγηθείσα ελληνική ιθαγένεια ανακλήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα
αυτού και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα
εφόσον οι σχετικές αιτήσεις υποβληθούν εντός ενός (1)
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
6. Άδειες διαμονής που εκδόθηκαν πριν την έναρξη
ισχύος του Κώδικα αυτού, με βάση τις διατάξεις του ν.
3386/2005 και αντιστοιχούν σε προσωρινό καθεστώς
διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη της διάρκειας
ισχύος τους.
7. Άδειες διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία (3) έτη κάθε φορά, εφόσον:
α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και
β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά
έτος και ασφαλιστικό φορέα.
8. Εκκρεμείς αιτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους
που κατατέθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα στο Υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζονται
από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του ίδιου
Υπουργείου.
9. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος Κώδικα εξετάζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν.
10. Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σε ανανέωση
μεταβατικών τύπων αδειών διαμονής έχουν διάρκεια
ισχύος δύο (2) έτη.
11.α) Η ισχύς των αδειών διαμονής πολιτών τρίτων
χωρών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας που λήγουν από 1.1.2014 έως
και 30.4.2014, παρατείνονται αυτοδικαίως έως και πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς την
ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά
το χρονικό διάστημα της πεντάμηνης παράτασης ο πο-
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λίτης τρίτης χώρας είναι νόμιμα διαμένων στην Ελληνική Επικράτεια. Αιτήματα ανανέωσης των ως άνω αδειών
διαμονής δύνανται να γίνουν δεκτά καθ’ όλο το χρόνο
της παράτασης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται σπουδαίο λόγο. Με απόφαση του κατά τόπον Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αιτήματα ανανέωσης αδειών διαμονής δύνανται να γίνουν
δεκτά καθ’ όλο το χρόνο της παράτασης.
β) Οι βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής που χορηγήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3386/2005, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
ισχύουν για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού.
12. Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου ή για άδεια διαμονής μακράς διάρκειας,
καθώς και αιτήματα μελών των οικογενειών τους στο
πλαίσιο χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για
οικογενειακή επανένωση, που υποβλήθηκαν κατά τα
έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 και εκκρεμούν προς
απόρριψη, στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού
ημερών ασφάλισης, όπως αυτός καθορίζεται με την
κ.υ.α. 15055/546/2011 (Β΄ 1886), ανανεώνονται, υπό
την προϋπόθεση ύπαρξης βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ.
Στις παραπάνω ρυθμίσεις υπάγονται και πολίτες τρίτων χωρών των οποίων οι άδειες διαμονής λήγουν έως
30.9.2014.
Στις ρυθμίσεις του εδαφίου α΄ της παρούσας παραγράφου υπάγονται επίσης αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, λόγω μη
πλήρωσης της ως άνω προϋπόθεσης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν ασκήσει ένδικα
μέσα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα
και τελούν υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραιτούνται από τα
ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα. Για την
υπαγωγή των τελούντων υπό καθεστώς προσωρινής δικαστικής προστασίας στις ρυθμίσεις του εδαφίου α΄
υποβάλλεται σχετική αίτηση έως τις 30.6.2014, στην
οποία, πλέον των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπει ο παρών Κώδικας για την ανανέωση άδειας διαμονής, επισυνάπτεται η παραίτηση του ενδιαφερόμενου
από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα και μέσα.
Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου έχουν τριετή διάρκεια
διαμονής και ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος Κώδικα εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν συμπληρωματικό παράβολο ύψους εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.
Οι άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο και λήγουν κατά τα έτη 2013 και
2014 και οι οποίες ανανεώνονται για τον ίδιο λόγο ή για
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την απόκτηση άδειας μακράς διαμονής, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην περίπτωση Ζ΄ του άρθρου 7 του
παρόντος Κώδικα, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τη
συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων.
13. Πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, πλην της προϋπόθεσης για την κατοχή επαρκούς εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις
του άρθρου 89 παράγραφος 1α΄ του παρόντος, έχουν
τη δυνατότητα να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος εφόσον αποδεικνύουν ότι διαθέτουν
ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ύψους 8.500 ευρώ, το
οποίο έχει αποκτηθεί κατά τα δύο τελευταία οικονομικά
έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται μέχρι 31.12.2014.
14. Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια
διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1
περίπτωση θ΄ του ν. 3386/2005, έχουν τη δυνατότητα
να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 108 του παρόντος Κώδικα, εάν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των διατάξεων του
Κώδικα αυτού, δεν είχε καταστεί δυνατή η ανανέωσή
τους για έναν από τους λόγους του νόμου και συνεχίζουν έκτοτε να διαμένουν στη χώρα. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (1) έτους από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
15. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά σε διατάξεις του ν. 3386/2005, σε ρυθμίσεις ενσωμάτωσης Οδηγιών της ΕΕ και σε κανονιστικές
πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν.
3386/2005, εννοούνται εφεξής οι κατά περιεχόμενο
αντίστοιχες ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα.
16.α. Πολίτες Αλβανίας, οι οποίοι αιτούνται τον εφοδιασμό τους ή την ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) και το αίτημά τους απορρίπτεται, διότι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα, έχουν τη
δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος,
εφόσον:
i. Διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στη χώρα.
ii. Έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί
τυχόν ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως της σχετικής
απορριπτικής απόφασης.
iii. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για
χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
iv. Δεν υφίστανται σε βάρος τους λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας
β. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή εντός τριών (3) μηνών από
την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί ασκηθείσας αιτήσεως
ακυρώσεως ή εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος Κώδικα για όσες αποφάσεις έχουν ήδη
τελεσιδικήσει.
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Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου και έχει ετήσια
ισχύ. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο
κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα
εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου θα εξετάζεται
η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Οι άδειες διαμονής της παρούσης μπορούν να ανανεώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του Κώδικα αυτού.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον αποδεδειγμένα συγκατοικούσαν με αυτόν και εξακολουθούν να
διαμένουν στη χώρα. Τυχόν διαπίστωση πλαστότητας
δικαιολογητικών βαρύνει προσωπικά τον πολίτη τρίτης
χώρας που τα προσκόμισε και όχι τα τέκνα της οικογένειάς του που ήταν ανήλικα κατά το χρόνο απόκτησης
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο).
δ. Δικαίωμα υπαγωγής στην ανωτέρω διαδικασία παρέχεται και στους πολίτες Αλβανίας των οποίων το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) απορρίφθηκε λόγω προσκόμισης πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, εντός τριών (3) μηνών
από την έκδοση σχετικής τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης για τη διάπραξη των συγκεκριμένων αδικημάτων
ή εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Κώδικα για όσες αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει
πριν την ημερομηνία δημοσίευσής του.
Άρθρο 139
Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 3386/2005 (Α΄212) και οι κανονιστικές
πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου
νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης
παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 1,18 και 19 του ν.
3536/2007 (Α΄42), το άρθρο 28 του ν. 3613/2007
(Α΄203), η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3731/2008
(Α΄263), οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 του άρθρου 40 του ν.
3731/ 2008, η περίπτωση η΄ του άρθρου 45 του ν.
3731/2008, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43 του ν.
3801/2009 (Α΄163), το άρθρο 43 του ν. 3907/2011 (Α΄7),
οι παράγραφοι 4, 7 και 9 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011
(Α΄215), τα άρθρα 22 - 41 του ν. 4071/2012 (Α΄85), το
άρθρο 6 του ν. 4146/2013 (Α΄90), και τα προεδρικά διατάγματα 150/2006 (Α΄160), 128/2008 (Α΄190) και
101/2008, (Α΄157), οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου
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11 του ν. 4147/2013 (Α΄98), το άρθρο 94 του ν.
4139/2013 (Α΄74) και το άρθρο 31 του ν. 4115/ 2013
(Α΄24) και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παρ. 7 του ν.
2949/2001.
2. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 76,
77, 78, 80, 81, 82, 83 και 89 (παράγραφοι 1-3) του ν.
3386/2005, όπως ισχύουν, οι διατάξεις του άρθρου 15
του ν. 3536/ 2007 (Α΄42), οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄138), το π.δ. 106/2007
(Α΄135) και οι υπ’ αριθμ. 23443/2011 (Β΄2225) και
15055/546/2011 (Β΄1886) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
3. Το π.δ. 131/2006 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με
τα προεδρικά διατάγματα 167/2008 (Α΄223) και
113/2013 (Α΄146), διατηρείται σε ισχύ, εφαρμοζόμενο
αποκλειστικά για την οικογενειακή επανένωση των υπαγόμενων στις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για
τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
Άρθρο 140
1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται νομοπαρασκευαστική
επιτροπή, έργο της οποίας είναι η επεξεργασία και η
πρόταση διατάξεων για την τροποποίηση του ν.
3068/2002 (Α΄274), όπως ισχύει, και η πρόβλεψη στο
εθνικό δίκαιο της έκδοσης εκτελεστού τίτλου όταν η
υποκείμενη σχέση είναι διοικητική σύμβαση.
2. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτείται
από δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), που υποδεικνύονται κατά τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (Α΄35), μέλη του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), μέλη ΔΕΠ
πανεπιστημίων (εν ενεργεία ή/και ομότιμα), μέλη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και στελέχη των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υποδεικνύονται αρμοδίως, με τους αναπληρωτές τους.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζονται τα μέλη της και ανατίθενται καθήκοντα
γραμματέα και βοηθού γραμματέα αυτής, σε υπαλλήλους των ανωτέρω Υπουργείων.
Άρθρο 141
Παράγραφος 1: Παράταση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
Τα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 66 του ν. 4144/
2013 (Α΄88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή
του με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α΄36),
αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα
επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπη-
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ρίας κ.λπ.), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία
(συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική
εργασία παιδιά κ.λπ.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν
στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού, για όλα τα
πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του, λήγει στις 30.4.2014. Τα πρόσωπα εκείνα, που κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, έχουν δικαιωθεί μια εξάμηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης ή επιδόματός τους λόγω αναπηρίας και η εξάμηνη αυτή παράταση
λήγει μέχρι τις 30.4.2014, δικαιούνται και μία επιπλέον
εξάμηνη παράταση της σύνταξης ή του επιδόματός
τους, εφόσον εξακολουθεί να εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση τους χωρίς δική
τους υπαιτιότητα.»
Παράγραφος 2: Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους
του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Από της ισχύος του άρθρου 5 της ΠΥΣ 6/28.2.2012
(Α΄38), για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους
του κλάδου σύνταξης του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ δεν απαιτείται η απόλυσή τους λόγω νόσου, αλλά αρκούν η λύση
της σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, η συμπλήρωση
των απαιτούμενων από τις αντίστοιχες διατάξεις ετών
ασφάλισης, καθώς και συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας
που επιφέρει ανικανότητα σωματική ή διανοητική προς
εκτέλεση κάθε εργασίας ή ανικανότητα για την εργασία
που οφείλει να παρέχει.
Παράγραφος 3: Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες
Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ.
Η παρ. 3α του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α΄31), η
οποία προσετέθη με την παρ. 2 με τίτλο «Τροποποίηση
διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α΄31)» του άρθρου 54 του
ν. 4223/2013 (Α΄287), αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, ύστερα
από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, συγκροτούνται στον
ΕΟΠΥΥ Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές για την παραπομπή θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, πιστοποίησης νόσου που επιφέρει ανικανότητα για εργασία, καθώς και κρίσης ικανότητας
προς εργασία για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, με τις οποίες καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
που αφορά στη λειτουργία τους.»
Άρθρο 142
Θέματα ιθαγένειας
1. Το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.
3284/2004), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 3838/2010, τροποποιείται ως εξής:
α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ποινική καταδίκη αλλοδαπού, κατά τα ανωτέρω, που
επιβλήθηκε με αναστολή εκτέλεσης της ποινής, εξακολουθεί να συνιστά κώλυμα προς απόκτηση της ελληνικής ιθα-
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γένειας με πολιτογράφηση, ακόμα και εάν παρέλθει ο χρόνος της αναστολής, χωρίς αυτή να αρθεί ή να ανακληθεί.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να
τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται τίτλοι
οριστικής διαμονής που αναφέρονται στο υπό στοιχείο
ε΄ της προηγούμενης παραγράφου και να προστίθενται
νέοι τίτλοι νόμιμης διαμονής.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.
3838/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης πολιτογράφησης εξαιρούνται οι ομογενείς αλλοδαποί.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή εφόσον πρόκειται για ομογενή που διαμένει στο εξωτερικό ενώπιον
του οικείου Έλληνα Προξένου. Για την ορκωμοσία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με το ν. 3284/2004
και ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη υποχρεούνται να διατυπώσουν την παραπάνω γνώμη για θέματα
που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών. Η παράλειψη
των αρμόδιων αστυνομικών αρχών να αποστείλουν
εγκαίρως γνώμη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης
του Υπουργού.»
5. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το
εδάφιο αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της
προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς αιτήσεις.
6. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με το άρθρο 8 του ν.
3838/ 2010 και εν συνεχεία με την παρ. 2 του άρθρου 26
του ν. 3938/2011, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί
να προβλέπεται η σύσταση και άλλων Επιτροπών Πολιτογράφησης. Με την εν λόγω υπουργική απόφαση
προσδιορίζεται η τοπική αρμοδιότητα, η σύνθεση και η
θητεία των Επιτροπών αυτών.»
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Περίληψη των αποφάσεων που αφορούν την κτήση
της ελληνικής ιθαγένειας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.
3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης διεκπεραι-
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ώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις περί
πολιτογράφησης, με εξαίρεση τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 3838/2010, οι οποίες εφαρμόζονται
στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.»
9. Το άρθρο 23 του ν. 3838/2010 τροποποιείται ως
ακολούθως:
α. Στην παρ. 1 του άρθρου 23 προστίθεται περίπτωση
ε΄ ως εξής:
«ε) Υπεύθυνη δήλωση με το όνομα και επώνυμο του
ομογενούς, όπως επιθυμεί να αναγράφονται στην απόφαση πολιτογράφησης. Ο ομογενής δύναται, εφόσον
επιθυμεί, να προχωρήσει σε εξελληνισμό του κύριου
ονόματος και του επωνύμου του.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ελληνική ιθαγένεια
αποκτάται από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης,
μη εφαρμοζόμενου αναλόγως του άρθρου 9 του ίδιου
Κώδικα. Η απόφαση αιτιολογείται σύμφωνα με το άρθρο
8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και εκδίδεται και δημοσιεύεται
εντός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης με
πλήρη δικαιολογητικά.»
γ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.
3838/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με την περίπτωση
β΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται και στις
εκκρεμείς αιτήσεις.
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23,
όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3β΄
του άρθρου 26 του ν. 3938/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου 5Α, των εδαφίων β΄ και γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται αναλογικά, στις εν λόγω εκκρεμείς αιτήσεις.»
10.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστώνται έως τρεις πενταμελείς Επιτροπές Πολιτογράφησης, οι οποίες αποτελούνται από:
αα.έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της
Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο,
αβ. δύο μέλη Δ.Ε.Π. στον τομέα των ανθρωπιστικών
επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
αγ. έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης
Ιθαγένειας της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και
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αδ.έναν υπάλληλο, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, της Διεύθυνσης Ιθαγένειας της Γενικής
Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Οι παραπάνω Επιτροπές ασκούν τις αρμοδιότητες
που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του ν. 3838/2010, και λειτουργούν μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των εκκρεμών
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3838/2010 αιτήσεων πολιτογράφησης.
γ. Οι Επιτροπές της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου
και των μελών των Επιτροπών. Χρέη γραμματέα των
Επιτροπών Πολιτογράφησης ασκεί υπάλληλος, κατά
προτίμηση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών,
που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με την ίδια ως
άνω απόφαση.
Στην Επιτροπή Πολιτογράφησης συμμετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπάλληλος που χειρίζεται την υπόθεση.
δ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πολιτογράφησης είναι διετής.
ε. Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3838/2010 καταργείται.
Έως τη συγκρότηση και λειτουργία τουλάχιστον
μίας εκ των ανωτέρω Επιτροπών εξακολουθεί να λειτουργεί η Επιτροπή Πολιτογράφησης που προβλέπεται
στην ανωτέρω καταργηθείσα διάταξη.
11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
4018/2011 (Α΄215) τροποποιείται ως εξής:
«1. Σε πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, αποδεικνυόμενης με δημόσια έγγραφα, οι
οποίοι γεννήθηκαν ως την 9η Μαΐου 1945 στην Ελλάδα
και εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή, χορηγείται εκ
νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είχαν στο παρελθόν
την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την
απώλεσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.»
Άρθρο 143
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου 1
του ν. 4065/2012 (Α΄77) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ο έλεγχος της Επιτροπής ολοκληρώνεται μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2014».
2. Η περίπτωση β.i. της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«β.i. Ο έλεγχος της αρχικής δήλωσης αφορά στη
διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου για τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία. Για τα μετέπειτα έτη ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, περιλαμβάνει, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση, εάν η
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απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση
υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης
φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Η δήλωση
δεν θεωρείται ανακριβής ή ελλιπής σε περίπτωση επουσιώδους ανακρίβειας ή έλλειψης ή εφόσον, ύστερα από
πρόσκληση του οργάνου ελέγχου, αποδεικνύεται η νομιμότητα της πηγής προέλευσης του ανακριβώς δηλωθέντος στοιχείου.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4065/2012 διαγράφεται η φράση «, δύο έτη πριν,» και προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Ο έλεγχος γίνεται με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις, τα εκάστοτε προσκομισθέντα παραστατικά και τις
διαθέσιμες φορολογικές δηλώσεις, με την επιφύλαξη
της παραγράφου 8, εάν η επιτροπή κρίνει ότι συντρέχει
αποχρών λόγος προς τούτο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης βi της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 3213/2003.»
4.α. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στον υπαίτιο των αδικημάτων που προβλέπονται
στα άρθρα 4, 5, 6 παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 2
επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, αν η ποινή είναι
φυλάκιση, και από δύο (2) έως δέκα (10) έτη, αν η ποινή
είναι κάθειρξη. Η έκπτωση του υπαιτίου από το αιρετό
δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό αξίωμα ή τη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική θέση που κατέχει, ως συνέπεια της
αποστέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων, επέρχεται αυτοδικαίως μόλις η καταδικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη και δεν μπορεί να αποκλειστεί με
εφαρμογή του άρθρου 64 του Ποινικού Κώδικα.»
β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.
3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηλώθηκαν
στην περίπτωση κάποιου από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6, και εφόσον δεν έχει
προηγηθεί εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2,
δημεύονται με την καταδικαστική απόφαση, εκτός αν ο
υπαίτιος αποδεικνύει τη νόμιμη προέλευσή τους.»
γ. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν.
4065/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα, εφόσον από τον έλεγχο προκύψει αδικαιολόγητη απόκτηση ή επαύξηση περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία αποστέλλεται στον Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας για το ενδεχόμενο συνδρομής περίπτωσης καταλογισμού κατά
τις κείμενες διατάξεις. Αν ανακύπτει περίπτωση ποινικής ευθύνης, η έκθεση αποστέλλεται στο αρμόδιο για
την άσκηση ποινικής δίωξης όργανο.»
Άρθρο 144
1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
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4093/2012 (Α΄222), όπως έχει αντικατασταθεί με την
παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄167) και συμπληρωθεί με την παρ. 7 του άρθρου 54 του ν.
4178/2013 (Α΄174) και το άρθρο 12 του ν. 4210/2013
(Α΄254) και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 44 του ν.
4238/2014 (Α’ 38) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για την περίπτωση της υπ’ αριθμ. 10/2014
(Β΄479) Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οριζόμενη
στο προηγούμενο εδάφιο δεκαπενθήμερη προθεσμία για
την υποβολή των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων από
τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους παρατείνεται από
τη λήξη της μέχρι και την Παρασκευή 21.3.2014.»
2. Η ισχύς του ανωτέρω εδαφίου άρχεται από τις
13.3.2014.

Άρθρο 148
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην
των διατάξεων του άρθρου 138 παράγραφοι 11 και 12
και των άρθρων 141, 142, 143, 145, 146 και 147, που
ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και του άρθρου 144 που
ισχύει από τις 13.3.2014.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Άρθρο 145
Για την εφαρμογή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΙΙΠΙΔΔ /
Β.2 / ΟΙΚ. 21634 / 2013 (Β΄ 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και σε περίπτωση έλλειψης των προβλεπομένων στο άρθρο αυτό εκθέσεων αξιολόγησης για τους
υπαλλήλους που είχαν διατεθεί κατά το άρθρο 92 παρ. 1
του ν. 1943/1991 (Α΄50), εφόσον η έλλειψη αυτή δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητά τους, οι εκθέσεις αυτές για τα
έτη 2012, 2013 και εφεξής μπορούν να συνταχθούν και
να κατατεθούν αρμοδίως εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ισχύ του παρόντος, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση τού ως άνω Υπουργού.
Η αξιολόγηση γίνεται από τα πρόσωπα ή τους φορείς στους οποίους τα πρόσωπα αυτά έχουν διατεθεί.
Τα κριτήρια, ο τύπος, η διαδικασία ως και τα συναφή δικαιώματα των αξιολογούμενων υπαλλήλων, που ορίζονται στο π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) προσαρμόζονται αναλόγως στις ειδικές συνθήκες άσκησης των καθηκόντων
των ανωτέρω υπαλλήλων με απόφαση του ίδιου ως άνω
Υπουργού, η οποία καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι τυχόν αναγκαία για την εφαρμογή της
παρούσης.
Άρθρο 146
Η παρ. γ΄ του άρθρου 25 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα
Καλλικράτης» καταργείται.
Άρθρο 147
Η παρ. 4 του άρθρου 383 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο κατάλογος αποτελείται από ίσο, κατά το δυνατόν, αριθμό ονομάτων ανδρών και γυναικών. Περιέχει
συνολικά: α) για την Αθήνα έως 2.400, όχι όμως λιγότερα από 2.000 ονόματα, β) για τη Θεσσαλονίκη, Πειραιά
και Πάτρα έως 1.000, όχι όμως λιγότερα από 600 ονόματα και γ) για τις υπόλοιπες πόλεις έως 750, όχι όμως
λιγότερα από 150 ονόματα.»

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254
(ΦΕΚ Α΄ 85/7-4-2014)
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012
..........................................................................................
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΪΠΕΔ

1. α. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) αριθμείται ως περίπτωση α΄ και προστίθεται
πρώτο εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς της μεταβίβασης και περιέλευσης στο Ταμείο της κυριότητας ή άλλου εμπράγματος
δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου επί των ακινήτων
της παραγράφου 4, τα Υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας του ακινήτου ή τα οικεία Κτηματολογικά Γραφεία,
όπου αυτά λειτουργούν, οφείλουν να χορηγούν ατελώς
πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων,
καθώς και πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα
από τα κτηματολογικά φύλλα, από τα διαγράμματα και
γενικώς από κάθε τηρούμενο κτηματολογικό στοιχείο,
για τα εγγραπτέα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου,
κατόπιν σχετικής αιτήσεως που δύναται να υποβάλει, το
Ταμείο είτε το ίδιο είτε διά της Εταιρείας Ακινήτων του
Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.), ιδίως στις περιπτώσεις των προς
μεταβίβαση στο Ταμείο ακινήτων, τα οποία εκ του νόμου
υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της τελευταίας,
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χωρίς υποχρέωση καταβολής πάγιων τελών ή αναλογικών δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, καθώς και τελών
και λοιπών δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου
22 του ν. 2664/1998, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
β. Μετά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του
άρθρου 2 του ν. 3986/2011, όπως αριθμήθηκε με την
προηγούμενη υποπερίπτωση, προστίθενται περιπτώσεις
β΄ και γ΄ ως εξής:
«β. Κατ’ εξαίρεση για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων που καταρτίζονται σε
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος
νόμου και εφόσον το Ταμείο είναι συμβαλλόμενο είτε
για τον εαυτό του ατομικά είτε ως εντολοδόχος του
Ελληνικού Δημοσίου, καταβάλλονται στους συμβολαιογράφους τα μειωμένα δικαιώματα του άρθρου 14 παρ. 3
του ν. 3156/2003 (Α΄ 157).
γ. Για τη μεταγραφή στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών
της περίπτωση β΄ καταβάλλονται στους μεν έμμισθους
υποθηκοφύλακες μόνο πάγια δικαιώματα εκατό (100)
ευρώ, στους δε άμισθους υποθηκοφύλακες τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλομένων
από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ, εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των
διακοσίων (200) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώριση των δικαιοπραξιών της περίπτωση β΄ στα κτηματολογικά φύλλα
των οικείων κτηματολογικών γραφείων. Σε περίπτωση
που εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
325/1976, όπως ισχύει, (Α΄ 125), τα παραπάνω δικαιώματα υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων περιορίζονται στο ύψος που αναφέρει η
εν λόγω διάταξη. Μη συμμόρφωση με την παρούσα από
υποθηκοφύλακες ή προϊσταμένους κτηματολογικών
γραφείων, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων, συνιστά
παράβαση καθήκοντος, κατ’ άρθρο 259 του Ποινικού
Κώδικα. Το εν λόγω αδίκημα τελείται με την άρνηση της
μεταγραφής ή καταχώρισης και διαρκεί έως την οριστική μεταγραφή ή καταχώριση από τον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το
πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων που
συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται από εδάφια ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, τα έσοδα από μερίσματα επί των
κερδών της εκάστοτε τελευταίας χρήσεως δημοσίων
επιχειρήσεων και οργανισμών, που εισπράττει το Ταμείο,
αποτελούν έσοδα του τακτικού Κρατικού Προϋπολογι-
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σμού, μέχρι την αξιοποίηση των μετοχών των παραπάνω
επιχειρήσεων και οργανισμών, και μεταφέρονται, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξή
τους, σε πίστωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου No 242703/7 «Έσοδα Δημοσίου εξ εισπράξεων
μερισματαποδείξεων του Δημοσίου». Τα μερίσματα που
τυχόν διανέμονται από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, καθώς και το προϊόν τυχόν μείωσης μετοχικού κεφαλαίου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που εισπράττει το Ταμείο αποδίδονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14 στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄71) με
την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.»
4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
« Προσωρινά και μέχρι το διορισμό νέου μέλους
εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 18 του κ.ν.
2190/1920.».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος
Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
πριν από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου μόνο στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν παραβούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων
13, 14, και 16 του παρόντος άρθρου,
β) εάν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους παρεμποδίζουν τη λειτουργία του Ταμείου ώστε να προκαλείται
αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών του ή να διακυβεύεται η επίτευξη των στόχων του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται μετά από εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου,
γ) αν εκδοθεί για το οικείο πρόσωπο αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
δ) αν, μετά το διορισμό τους, κηρυχθούν σε πτώχευση.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου, ο Διευθύνων
Σύμβουλος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Προέδρου για περίοδο που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν κενωθεί η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου,
το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου για
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περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν.
3986/2011 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4111/2013, εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) δεν εφαρμόζονται για
το Ταμείο». Οι διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα και
υπουργικές αποφάσεις αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, εφαρμόζονται στο Ταμείο μόνο ως προς την υποβολή: α) ετήσιου προϋπολογισμού
και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και χρηματοδότησης
(απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολογικών στοιχείων
(απολογιστικά) και δ) μηνιαίας σύνοψης μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, ετήσια μεγέθη).»
9.α. Η υφιστάμενη παράγραφος 12 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011, αναριθμείται σε περίπτωση α΄ και μετά το
πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μεταξύ του Ταμείου και του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου
καταρτίζονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, κατόπιν
έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.»
β. Μετά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του
άρθρου 3 του ν. 3986/2011, όπως αναριθμήθηκε με την
προηγούμενη υποπερίπτωση προστίθεται περίπτωση β΄
ως εξής:
«β. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εξακολουθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να
διέπονται από το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και
υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν αμέσως
πριν το διορισμό τους, θεωρούμενοι για την ασφάλιση
τους ως έμμισθοι, ελλείποντος δε τέτοιου καθεστώτος
υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η ισχύς της οποίας
μπορεί να ανατρέχει στην ημερομηνία διορισμού των
άνω μελών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την παρακράτηση και καταβολή των σχετικών εισφορών
εργοδότη και εργαζομένου, απαλλασσόμενων από πρόσθετα τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, εφόσον καταβληθούν εντός έξι μηνών από την
έκδοση της άνω απόφασης.»
γ. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, όπως αναριθμήθηκε
με την υποπερίπτωση α΄ της παρούσας περίπτωσης,
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου έκτου
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του ν. 4092/2012 (Α΄ 220) και του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222).
10. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3986 /
2011, προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ) Έκδοση τίτλων ανταλλαξίμων με μετοχές που
ανήκουν στην κυριότητα του Ταμείου.»
11. Μετά την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του ν. 3986/2011, προστίθενται εδάφια ως
εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων αποφασίζει για την ειδικότερη μορφή της διαδικασίας εξεύρεσης αντισυμβαλλομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη σε αντίστοιχες συναλλαγές διεθνώς,
τις ιδιαιτερότητες κάθε περιουσιακού στοιχείου, την
ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά του επενδυτικού ενδιαφέροντος και όσα άλλα στοιχεία κρίνει σημαντικά για
την βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
του Ταμείου και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου για τη σύναψη συμβάσεων
που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών
περί δημοσίων συμβάσεων, όπως οι κανόνες αυτοί αποτυπώνονται στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ερμηνευτική Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C 179/02.»
12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συμβάσεις της παρούσας παραγράφου συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε
κόστος από αυτές, αποτελεί λειτουργικό κόστος του
Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από
την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»
13. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.
3986/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Υπουργείο Τουρισμού είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και τήρηση των συμβατικών όρων που
αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση,
ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών λιμένων, οι οποίοι
αξιοποιούνται με παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου
1. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης συνυπογράφεται
και από τον Υπουργό Τουρισμού. Στην παρακολούθηση
και τήρηση των συμβατικών όρων που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και
ανάπτυξη τουριστικών λιμένων της παρ. 3 του άρθρου
13 του ν. 2636/1998 συμπράττει και η ΕΤΑΔ Α.Ε., όπου
στην νομοθεσία προβλέπεται ή όταν της ζητηθεί από το
ως άνω αρμόδιο Υπουργείο.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι αρμόδιο
για την παρακολούθηση και τήρηση των συμβατικών
όρων που αφορούν την καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη των λιμένων, οι οποίοι
αξιοποιούνται με παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλ-
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λευσης σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου
1. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης συνυπογράφεται
και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι κατά τα
ανωτέρω αρμοδιότητες των Υπουργείων Τουρισμού και
Ναυτιλίας και Αιγαίου δεν θίγουν τις διατάξεις των παραγράφων 14,15,16 και 17 του άρθρου 2 του ν.
3986/2011. Για τεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν ως
προς την τήρηση συμβατικών όρων που συνομολογούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να
προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης ο ορισμός
ανεξάρτητου τεχνικού ή/και πραγματογνώμονα με διαδικασία που προσδιορίζεται στη σύμβαση.»
14. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011
τροποποιείται ως εξής:
Οι λέξεις «Χρηματιστήριο Αθηνών» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια
του ν. 3606/2007 (Α΄ 195)», οι λέξεις «χρηματιστηριακές εταιρίες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πιστωτικά
ιδρύματα ή ΕΠΕΥ» και οι λέξεις «χρηματιστηριακές συναλλαγές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε Οργανωμένη Αγορά κατά
την έννοια του ν. 3606/2007».
15. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 προστίθενται παράγραφοι 11 έως 13 ως εξής:
«11. Για την πώληση μετοχών που είναι εισηγμένες
σε Οργανωμένη Αγορά ή εισάγονται σε Οργανωμένη
Αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), παράλληλα με την πώληση το Ταμείο δύναται επίσης να
αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ την εξεύρεση
αγοραστών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ή
χωρίς την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή
ΕΠΕΥ να αγοράσουν τις μετοχές που τυχόν δεν θα διατεθούν.
12. Το Ταμείο δύναται να αποδέχεται δημόσιες προτάσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το ν. 3461/2006
(Α΄ 106).
13. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 11 και 12 του
παρόντος άρθρου, τον προσυμβατικό έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 υποκαθιστά, σε σχέση με όλες
τις προβλέψεις της παρ. 4, η γνώμη Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζεται από τον
Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή σε περίπτωση
κωλύματός του από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και
παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του συμβουλίου
εμπειρογνωμόνων και του διοικητικού συμβουλίου του
Ταμείου. Ο Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέμα της παραγράφου 11 είκοσι τέσσερις (24)
ώρες και για θέμα της παραγράφου 12 σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα, στην
περίπτωση δε της παραγράφου 12 ταυτόχρονα με την
κλήση τού κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και η έγκρισή του από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Η γνώμη του Συμβούλου ή Παρέδρου
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διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και καταχωρίζεται αυτολεξεί στα
πρακτικά.»
16. Μετά το άρθρο 5 του ν. 3986/2011 προστίθεται
άρθρο 5Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων
Το Ταμείο παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων
που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη και συνδρομή προς το Ελληνικό
Δημόσιο προκειμένου αυτό να ασκεί τα δικαιώματα του
και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τις συμβάσεις αυτές, διατυπώνοντας σχετικά γραπτές εισηγήσεις.
Για το σκοπό αυτόν δημιουργείται στο Ταμείο μονάδα παρακολούθησης συμβάσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου.»
17. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011
καταργείται, οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 1
και 2 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 3 ως
εξής:
«3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου μετά από γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι δυνατόν αντί της αποτίμησης της προηγούμενης παραγράφου να λαμβάνεται γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ σχετικά με το δίκαιο και εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής. Το Διοικητικό
Συμβούλιο οφείλει με απόφασή του να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δύναται να επιλέγεται η λήψη γνωμοδότησης κατά το προηγούμενο εδάφιο.»
18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 καταργείται.
19. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις εταιρίες στις οποίες κατέχει την πλειοψηφία
των μετοχών, το Ταμείο ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μετόχου με γνώμονα τη
βέλτιστη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων σύμφωνα με πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θέτει
τους επιμέρους στόχους και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στις εν
λόγω εταιρίες, καθώς και τα κριτήρια επίτευξης αυτών.
Το ανωτέρω πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.»
20. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9
του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια
ως εξής:
«Αντί του οικείου Δήμου κατά το άρθρο 31 παρ. 3
του ν. 2160/1993 και το άρθρο 34 παρ. 7 του ν.
2160/1993 γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που για λόγους σφαιρικής εκτίμησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται για τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα να προηγηθεί η τήρηση
της διαδικασίας και η έγκριση είτε Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου ή προ-
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γράμματος είτε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του έργου για ευρύτερη περιοχή των προς παραχώρηση
λιμενικών εγκαταστάσεων, αρμόδια αρχή για την έκδοσή τους είναι η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΕΥΠΕ), ανεξαρτήτως της κατάταξης του έργου στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 της υπ’ αριθ. 1958 /
13.1.2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 21). Το ΤΑΪΠΕΔ
δύναται να κινεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και για τις ευρύτερες λιμενικές εγκαταστάσεις. Τα δύο προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και
σε εκκρεμείς διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης τουριστικών λιμένων.»
21. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται συνολικά για κατηγορία συμβάσεων εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύμβασης και
η διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την
έναρξη της διαδικασίας αυτής μέχρι και τον ορισμό των
υποψηφίων αντισυμβαλλομένων. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατ’ ιδίαν σύμβασης
μόνο στο μέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της
σύμβασης ή της διαδικασίας που έχουν υποβληθεί στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.»
22.α. Στο άρθρο 15Α του ν. 3986/2011 προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση από το ν. 2971/2001 με απόφαση
του Υπουργού Τουρισμού μετά από γνώμη της Επιτροπής
Τουριστικών Λιμένων είναι δυνατή η νομιμοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λιμενικών έργων εντός της
χερσαίας (περιλαμβανομένου του αιγιαλού και της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης τουριστικών λιμένων που αξιοποιούνται από το ΤΑΪΠΕΔ. Σχετικώς υποβάλλεται αίτηση
του παραχωρησιούχου ή του έλκοντος εξ αυτού δικαίωμα
μέχρι τις 31.12.2015, συνοδευόμενη από α) τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης ή του έργου, β) τοπογραφικό
διάγραμμα με κλίμακα 1:500, γ) φωτογραφίες και χάρτη
της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση της εγκατάστασης ή του έργου και δ) εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μπορεί
να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού. Για τη νομιμοποίηση υφισταμένων
εγκαταστάσεων και έργων, καθώς και για την εκτέλεση
νέων έργων ή τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων εντός
αιγιαλού και παραλίας που περιλαμβάνονται στη χερσαία
ζώνη τουριστικού λιμένα εφόσον εκτελούνται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων μελετών, δεν οφείλεται αποζημίωση χρήσης αυθαίρετης ή μη, προς το Ελληνικό Δημόσιο
και δεν απαιτείται άδεια χρήσης.»
β. Ως υφιστάμενες εγκαταστάσεις και έργα κατά την
έννοια της προηγούμενης υποπερίπτωσης νοούνται τα
υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
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23. Στην παράγραφο 3.γ της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2.
του Πρώτου Άρθρου του ν. 4093/2012, προστίθεται η
φράση «καταργουμένου ρητώς του δικαιώματος επικαρπίας του κατωτέρω αναφερομένου νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» μετά την φράση «κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή» και πριν
την φράση «εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 3986/2011».
24. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.
3891/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η δαπάνη του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΪΠΕΔ) για την τεχνική και οικονομική αποτίμηση του ανωτέρω τροχαίου υλικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.»
25. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»
(«Ταμείο») κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν.
3986/2011 τα ακόλουθα ακίνητα, ιδιοκτησίας της υπό
εκκαθάριση δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία
«Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης»
(ΔΕΠΟΣ):
(α) Έκταση 950.000 τ.μ. (με ΑΒΚ 119), στην περιοχή
«Θίννες» Βαρθολομιού, Δήμου Πηνειού, Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία
εμφαίνεται με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Α
στο με κλίμακα 1:5000 χάρτη Θιννών Βαρθολομιού της
Διεύθυνσης Δασών, Δασαρχείο Αμαλιάδας.
Η ανωτέρω έκταση είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 1008264/7052/Α0010/19.1.1998 απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Βαρθολομιού, στον τόμο 101 με αριθμό 1.
(β) Έκταση 615.000 τ.μ. περίπου, στην περιοχή
«Βερβερόντα» (Πορτοχέλι), Δήμου Ερμιονίδος, Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία εμφαίνεται με
τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ,
Σ, Τ, Υ, Φ, Α στο με ημερομηνία 20.6.1973 και κλίμακα
1:2000 κτηματολογικό διάγραμμα με τίτλο: οριστική μελέτη αεροδρομίου - συμπληρωματικό κτηματολόγιο περιοχής αεροδρομίου, της εταιρείας Ευπαλίνος ΤΕΠΕ,
θεωρημένου στις 11.12.1973 από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Αργολίδος, Κ. Λάγιο.
Η ανωτέρω έκταση αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης 973.945 τ.μ., η οποία είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη
κυριότητα, νομή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ με την υπ’
αριθμ. Οικ 662/30/9.4.1980 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος
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και Συγκοινωνιών (Δ΄ 243/22.4.1980) και μεταγράφηκε
νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου
Μάσσητος, στον τόμο 664 με αύξοντα αριθμό 34.
Πριν την έκδοσή της κατά την παρ. 6 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το τελευταίο αναθέτει την αποτίμηση
της αξίας των ως άνω ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.
..........................................................................................

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ:
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Στην περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη «πιστωθέντες» προστίθενται οι λέξεις «που οφείλονται».
2. Το άρθρο 12 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «και
εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το
ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250)
ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «και εφόσον δεν
έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία
του».
β. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 12 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να
προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.»
3. Το άρθρο 14 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 μετά τη λέξη «της υπηρεσίας τους» προστίθενται οι λέξεις «ή τις
οικογένειές τους».
β. Στην παράγραφο 2 προστίθεται νέα περίπτωση θ΄
που έχει ως εξής:
«θ) το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας,
αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών
σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα
ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη
υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α΄ Βοηθειών,
κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).»
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4. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του ν. 4172/2013 πριν από τις λέξεις «που υπερβαίνει» προστίθενται οι λέξεις «κατά το μέρος».
5. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 μετά τη λέξη «στοιχείου» προστίθενται οι λέξεις «όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα της παραγράφου 4».
β. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 μετά τη λέξη «ανέρχεται» προστίθεται η λέξη «τουλάχιστον».
6. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 32 του ν.
4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα
κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.»
7. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η λέξη «εταιρείας» με τις λέξεις «νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας».
β. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i. Στο πρώτο εδάφιο, μετά τις λέξεις «και της τιμής
πώλησης» προστίθενται οι λέξεις «ή της αξίας του
ανταλλάγματος».
ii. Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο, β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή
χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή
προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο
δημόσιο έγγραφο, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί
τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης
διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης
έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης
δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ’ όψιν
ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.»
iii. Το τρίτο εδάφιο αναριθμείται ως έβδομο εδάφιο.
iv. Στο τέταρτο εδάφιο, μετά τη λέξη «μεταβίβασης»
προστίθενται οι λέξεις «ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας
που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο
και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία».
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ν. Στο πέμπτο εδάφιο μετά τις λέξεις «του ακινήτου»
προστίθεται η λέξη «δεν» και διαγράφονται οι λέξεις
«και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα».
vi. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 οι λέξεις «η αγοραία αξία του κτίσματος, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου μαζί με το συστατικό
αυτού κτίσμα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η αντικειμενική αξία του κτίσματος».
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα εξής: α)
Επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με αυτεπιστασία ή με βάση το σύστημα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο (2)
ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής
άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται
εντός των παραπάνω προθεσμιών, β) Επί πολεοδομικής
τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής,
ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται
ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης και αν αυτός δεν
προκύπτει, η λήξη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο ν. 4178/2013. γ) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου κτίσματος.
Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η
αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού πρώτου έτους,
πριν από το χρόνο της μεταβίβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να
καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα
για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
δ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις «η εν λόγω ζημία μεταφέρεται επ’ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος άρθρου»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «η εν λόγω υπεραξία θεωρείται μηδενική».
ε. Στην παράγραφο 5, ο πίνακας που ακολουθεί μετά
τις λέξεις «συντελεστών απομείωσης:» αντικαθίσταται
από τον ακόλουθο πίνακα:
Έτη
1
2
3
4

Συντελεστής
απομείωσης
100,0%
98,2%
96,4%
94,7%

Έτη
Συντελεστής
διακράτησης απομείωσης
14
15
16
17

77,9%
76,4%
74,8%
73,2%



Έτη
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Συντελεστής
απομείωσης
93,0%
91,2%
89,5%
87,8%
86,1%
84,5%
82,8%
81,1%
79,5%

Έτη
Συντελεστής
διακράτησης απομείωσης
18
71,7%
19
70,2%
20
68,7%
21
67,2%
22
65,7%
23
64,2%
24
62,8%
25
61,5%
26+
60%

στ. Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:
i. Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με
το άρθρο 949 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λόγω
μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης ή η απόκτηση
οποιουδήποτε δικαιώματος των περιπτώσεων α΄, β΄ και
δ΄ της παρούσας παραγράφου με αυτοσύμβαση,»
ii. Στην περίπτωση στ΄ διαγράφονται οι λέξεις «ή δικαστικού».
ζ. Στην παράγραφο 7 τροποποιείται ως εξής:
i. Η περίπτωση α΄ καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ ε΄, αναριθμούνται σε β΄, γ΄, δ΄.
ii. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄, όπως ανωτέρω αναριθμήθηκε, προστίθενται οι λέξεις «ή πράξη σύστασης
οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη».
iii. Μετά την περίπτωση δ΄, όπως ανωτέρω αριθμήθηκε, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί
κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης
συμβίωσης».
η. Η παράγραφος 8 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι 9,10 και 11 αναριθμούνται σε 8, 9,10.
θ. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από την υπεραξία, όπως αυτή προκύπτει μετά την
απομείωσή της σύμφωνα με την παρ. 5, αφαιρείται ποσό
μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο
φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5)
τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στο
τυχόν υπόλοιπο ποσό.»
8. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά».
β. Προστίθεται νέα περίπτωση β΄ που έχει ως εξής
και οι περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ αναριθμούνται σε γ΄, δ΄
και ε΄ αντίστοιχα:
«β. μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά,
εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφά-
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λαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις
εκατό (0,5%) και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν
αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.»
γ. Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «επ’ αόριστον» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα επόμενα πέντε (5) έτη».
9. Το άρθρο 46 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στην περίπτωση α΄ μετά τη λέξη «κεφαλαίου» το
κόμμα αντικαθίσταται από τελεία και προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου
στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις
οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).»
β. Στην περίπτωση γ΄ μετά τη λέξη (ΟΣΕΚΑ) προστίθενται οι λέξεις «που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.»
10. Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013, προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:
«5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37
και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και
στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.
6. Ειδικά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης
κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου.»
11. Το άρθρο 48 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,
απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο
που προβαίνει στη διανομή:
α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται
στο Παράρτημα Ι Μέρος Α΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ,
όπως ισχύει, και
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της
ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και
δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ’
εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε
οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από
τους φόρους αυτούς, και
δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%)
της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου
που διανέμει, και
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ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται
τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.»
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για
τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται από μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών-μελών που
βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος.»
γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε
λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το
ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερεις
(24) μήνες, αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ΄ της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή
που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον
καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το ποσό του
φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση μη
χορήγησης της απαλλαγής. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης
του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Εάν ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή.»
δ. Η παράγραφος 4 καταργείται και η παράγραφος 5
αναριθμείται σε 4.
12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν.
4172/2013 μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα» προστίθενται οι λέξεις «,τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 που λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις
αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
13. Το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, μετά τη λέξη
«είδος» προστίθενται οι λέξεις «,των ημερομισθίων».
β. Στην παράγραφο 3 οι λέξεις «των προηγούμενων
παραγράφων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του παρόντος άρθρου».
γ. Στην παράγραφο 5 μετά τις λέξεις «το άρθρο 12,»
προστίθενται οι λέξεις «,καθώς και στις πρόσθετες
αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές
αποδοχές».
14. Το άρθρο 62 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 62 προστίθενται οι λέξεις: «εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41.»
β. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:
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«5. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για
δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ΄
της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.»
15. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του
άρθρου 63 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι
τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Εάν ο φορολογούμενος παύει να
διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η εγγύηση
καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή.»
16. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 64, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).
β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 μετά τις λέξεις «του μισθώματος,» προστίθενται οι λέξεις «ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα».
γ. Στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις «Γενικής Κυβέρνησης» προστίθενται οι λέξεις «εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες» και μετά τις λέξεις «υπηρεσιών
από» προστίθεται η λέξη «φυσικά ή».
δ. Στην παράγραφο 3 μετά τη λέξη «πληρωμή» προστίθενται οι λέξεις «,εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1» και οι λέξεις «που λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα με
την περίπτωση δ΄ και» διαγράφονται.
ε. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013 προστίθενται λέξεις και στη συνέχεια εδάφιο ως εξής:
«εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από
τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή
σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»
στ. Προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα
με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου
σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον
η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
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9. Ειδικά, το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που
δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν
στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1.»
17. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «ο οποίος είναι ίσος
ή κατώτερος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος».
18. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 οι λέξεις «-μέλος» διαγράφονται.
19. Μετά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται
νέο άρθρο 67Α΄που έχει ως εξής:
«Άρθρο 67Α΄
Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του
φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
1. Ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων
που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41, όπως αυτό
ισχύει.
2. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και
να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης
της παραγράφου 1, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας
ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπραγμάτου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα
μεγέθη του ΔΤΚατ και τον υπολογισμό του φόρου, και
να θεωρεί τη δήλωση, την οποία, επί ποινή ακυρότητας
του συμβολαίου, επισυνάπτει σε αυτό. Ο συμβολαιογράφος δεν έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.
3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύμφωνα με
το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης
στο οποίο προσαρτάται.
4. Ο μισθωτής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41 υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό του
φόρου υπεραξίας του κτίσματος που περιέρχεται στην
κατοχή του τρίτου. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος
καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος.
5. Για τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41, ο αποκτών
υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον
προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά
άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής
του φόρου είναι ο αποκτών.
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6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του
παρόντος.»
20. Το άρθρο 69 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 μετά τη λέξη «που προκύπτει» προστίθενται οι λέξεις «από επιχειρηματική δραστηριότητα».
β. Στην παράγραφο 2 η λέξη «α΄» και η περίπτωση
β΄ διαγράφονται.
21. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 71 του ν.
4172/2013 μετά τη λέξη «παραγράφων» προστίθεται ο
αριθμός «4».
22. Το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 οι λέξεις
«φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της
επιχείρησης».
β. Στην παράγραφο 13 μετά τις λέξεις «αναπτυξιακών νόμων,» προστίθενται οι λέξεις «του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη
δημοσίευση του Κ.Φ.Ε.».
γ. Στην παράγραφο 18 η παραπομπή «του ν.
3371/2005» αντικαθίσταται από την παραπομπή «του ν.
2367/1995».
δ. Στην παράγραφο 23 οι λέξεις «ή αναθεωρηθεί»
διαγράφονται.
ε. Προστίθενται νέες παράγραφοι 26, 27, 28, 29, 30
και 31 που έχουν ως εξής:
«26. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του
άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική.
Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο
σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 1995.
27. Στην περίπτωση ακινήτου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει αποκτηθεί, σύμφωνα με
τα οριζόμενα σε αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και
την 31η Δεκεμβρίου 2002, ο συντελεστής απομείωσης
της παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή
0,8.
28. Για την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η
υπεραξία που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (lease back)
ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως αυτό
υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου που καταβάλλεται
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τον Ιανουάριο του 2014, παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2014.
30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15,
της παραγράφου 5 του άρθρου 29 και της παραγράφου
4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρμόζονται και για το
νησί της Κεφαλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται ή
κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.
31. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
1.1.2013 έως 31.12.2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και
οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές
αποφάσεις.»
23. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων
ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν ορίζεται
σε αυτές διαφορετικά.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
4 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η λέξη «όργανο» αντικαθίσταται από τη λέξη «όργανα» και η λέξη «υπογράφει» από τη λέξη «υπογράφουν».
β. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Η άσκηση της αρμοδιότητας που μεταβιβάστηκε και
η εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί, σύμφωνα με την
απόφαση του Γενικού Γραμματέα, να αφορά περισσότερα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.»
2.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει μετά τη λέξη «δύναται να» προστίθενται οι λέξεις: «τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την
απόφασή του για» και διαγράφονται οι λέξεις «να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως κάθε».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις
«εφόσον πραγματοποιείται» με τις λέξεις «προκειμένου
να πραγματοποιηθεί» και στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου μετά από τη λέξη «θέματα» προστίθενται οι
λέξεις «, εξαιρέσεις σε περίπτωση συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση β΄ διαγράφεται η λέξη «φοροδιαφυγής»,
β. Στην περίπτωση γ΄ μετά τη λέξη «εκδίκασης»
προστίθενται οι λέξεις «οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογικής υπόθεσης ή αστικής υπόθεσης με διάδικο το
Δημόσιο ή Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης» και διαγράφονται οι λέξεις «ποινικών υποθέσεων φοροδιαφυγής ή
φορολογικών υποθέσεων»,
γ. Στην περίπτωση ε΄ οι λέξεις «οικονομικές αρχές,
συμπεριλαμβανομένων των φορέων κοινωνικής ασφά-
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λισης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υπηρεσίες των
φορέων Γενικής Κυβέρνησης»,
δ. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ προστίθενται οι λέξεις «,καθώς και σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.»
ε. Προστίθενται νέες περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής:
«θ) σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου,
ι) σε φορολογουμένους που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, και μόνο καθ’ ο
μέρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να
διακριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελματική υπόσταση
άλλου φορολογουμένου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.»
4. Το άρθρο 21 του ν. 4174/2013 τροποποιείται ως
εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον
Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους
και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο
οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.»
β. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται γεγονότα που
έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που
παρέχονται στους Φακέλους και που οφείλονται σε οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει να ενημερώνει το Φάκελο έως το
τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η παραπάνω μεταβολή λαμβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη των
ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών της παραγράφου 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωματώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η
επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4)
μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης. Με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είναι
δυνατός ο καθορισμός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες όσον αφορά το περιεχόμενο των Φακέλων Τεκμηρίωσης είτε σε ετήσια είτε μόνιμη βάση.»
γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.»
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5.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τη λέξη
«οριζόμενος» προστίθενται οι λέξεις «ή οι οριζόμενοι»,
μετά τη λέξη «υπάλληλος» προστίθενται οι λέξεις «ή
υπάλληλοι», η λέξη «φέρει» αντικαθίσταται από τη λέξη
«φέρουν», μετά τη λέξη «Γενικό Γραμματέα» προστίθενται οι λέξεις «ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης».
β. Στην περίπτωση β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις «υπαλλήλου» προστίθενται οι λέξεις «ή των υπαλλήλων στους οποίους» και διαγράφονται οι λέξεις
«στον οποίο έχει».
6. Στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθμείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Ειδικά προκειμένου για τον μερικό επιτόπιο
έλεγχο, σε φορολογούμενους ορισμένης περιοχής
ή/και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά, η εντολή
διενέργειας του ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με
την παράγραφο 1, μπορεί να περιλαμβάνει, αντί των
υπό γ΄ και δ΄ στοιχείων, την περιοχή του ελέγχου ή/και
το είδος των δραστηριοτήτων των φορολογουμένων. Ο
χρόνος διενέργειας του ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι και εκτός του επισήμου ωραρίου της
Φορολογικής Διοίκησης.»
7.α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «ζ) τον
τόπο εξόφλησης του φόρου» και οι περιπτώσεις «η)»,
«θ)»,«ι)», «κ)» αναριθμούνται αντίστοιχα σε «ζ)», «η)»,
«θ)» και στο δεύτερο εδάφιο μετά τις λέξεις «έκθεση
ελέγχου» προστίθενται οι λέξεις «, εκτός από την περίπτωση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 34.»
β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν.
4174/2013 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3
του άρθρου 25 του Κώδικα.»
8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου και νόμου, μετά
τις λέξεις «των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 55» προστίθενται οι λέξεις «, και ανεξαρτήτως
των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο
της περίπτωσης β΄,»
9. Το άρθρο 54 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 μετά τη λέξη «εκπρόθεσμα» προστίθενται οι λέξεις «ή υποβάλει
ελλιπή».
β. Στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση θ΄ ως
εξής:
«θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.»
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γ. Στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 διαγράφονται οι λέξεις «και την έκδοση στοιχείων»,
δ. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση»
και αντικαθίστανται από τις λέξεις «για κάθε παράβαση
των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1».
ε. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων
β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και θ΄ της παραγράφου 1, με ανώτατο
όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ
ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.»
στ. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις «δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ,
για κάθε άλλη παράβαση» και αντικαθίστανται από τις
λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των
περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, στ΄ και θ΄ της παραγράφου 1,
με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση
της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών
στοιχείων» και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της
ίδιας περίπτωσης.
ζ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως
εξής:
«ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1».
η. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί
εμπρόθεσμα.»
θ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου,
εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα
με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και,
στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο
τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.»
10. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
56 του ν. 4174/2013 οι λέξεις «παράγραφο 3» αντικαθίσταται με τις λέξεις «παράγραφο 4».
11. Στο άρθρο 59 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «Στον υπόχρεο» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο υπόχρεος» και διαγράφεται η λέξη «επιβάλλεται» και αντικαθίσταται από τη λέξη «υπόκειται σε».
12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «τον προσδιορισμό του φόρου» προστίθεται η λέξη «,την παραγραφή» και στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου αντικαθί-

229

στανται οι λέξεις «τριάντα (30)» από τις λέξεις «είκοσι
(20)».
13. Στο άρθρο 62 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται,
σύμφωνα με τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο.»
14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις
«που εξέδωσε την πράξη» προστίθενται οι λέξεις «ή παρέλειψε την έκδοσή της» και στο τελευταίο εδάφιο της
ιδίας παραγράφου μετά τις λέξεις «σε αυτόν» προστίθενται οι λέξεις «ή από τη συντέλεση της παράλειψης.»
15.α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 63
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:
«Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,
δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου,
καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του
φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του
δήλωση.»
β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 63 του ν.
4174/2013 μετά τις λέξεις «Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας» προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για την αναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής,
ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου.»
16. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης μπορεί, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί
άλλους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας, να υπογράφουν, με εντολή του, αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής.».
17. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
65Α η λέξη «και» διαγράφεται και τίθεται κόμμα και μετά τη λέξη «ευθύνης» προστίθενται οι λέξεις «και στα
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων».
18.α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 66
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:
«Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου
εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως τις 31.12.2013
επιστολής στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως τις 31.12.2013,
είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιονδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια
χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννομες συνέπειες της
έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.»
β. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 11 του άρθρου 66
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του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά τη λέξη «εισφορών» προστίθεται η λέξη «προστίμων,» και μετά το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να
κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και
κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με
την έκδοσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι
οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του
παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό.».
19. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 66 του ν. 4174 /
2013, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «του άρθρου 4» προστίθενται οι λέξεις «παρ. 1 εδάφιο 1 ».
20. Η παράγραφος 40 του άρθρου 66 του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«40. Οι διατάξεις του άρθρου 65Α τίθενται σε ισχύ
για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και
καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159 / 2011 διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την
1η Ιανουαρίου 2014 και μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα
από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε..»
21. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά την παράγραφο 42 προστίθενται νέοι παράγραφοι 43
και 44 ως εξής:
«43. Εφόσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με
την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον
χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.
44. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση,
για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών,
εφαρμόζεται και για υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό
να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994.»
22. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά την παράγραφο 46 προστίθεται παράγραφος 47 ως
εξής:
«47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου,
εκδοθείσες μετά την 1.1.2014 και μέχρι τη δημοσίευση
του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο οποίος
ήταν κατά το νόμο αρμόδιος για την έκδοσή τους, σύμ-
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φωνα με τα κατά το νόμο ισχύοντα έως τις 31.12.2013.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται
ανάλογα και για διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο του
ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις
φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής
εκτέλεσης, διασφαλιστικά μέτρα, αναγγελίες, συμψηφισμούς, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον υπογράφονται από όργανα τα οποία ήταν αρμόδια, σύμφωνα με τα
κατά το νόμο ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Για καταλογιστικές πράξεις, εκτελεστούς τίτλους, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής
εκτέλεσης, διασφαλιστικα μέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση
του παρόντος, η Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ενιαία.»
23. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά την παράγραφο 47 προστίθεται παράγραφος 48 ως
εξής:
«48. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τις
31.12.2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής
τους, και το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997,
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου, εφόσον ο φορολογούμενος, με δήλωσή του προς τον Προϊστάμενο της
αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από
την κοινοποίηση της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται
εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις
που διαπράχθηκαν έως τις 26.7.2013 και για τις οποίες
το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997,
εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούμενος έχει ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή
δικαστική προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου
βαθμού και οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί,
εφόσον η δήλωση αποδοχής της πράξης γίνει εντός
αποκλειστικής εξήντα ημερών από την δημοσίευση του
παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής,
η πράξη και οι έννομες συνέπειές της αναβιώνουν και
ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.»
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24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας
υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την
1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Δ.3.:
ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 3
της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο, ως εξής:
«Οι διατάξεις των περιπτώσεων της περίπτωσης β΄ της
παρ. 5, των εδαφίων δ΄ και ε΄ της παρ. 8, του δεύτερου
εδαφίου της παρ.14, των παραγράφων 15, 21, 22 και 23
του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 (Α΄ 253), εφαρμόζονται
ανάλογα και για τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του προληπτικού, προσωρινού και τελωνειακού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας για τις οποίες εκδίδεται ειδική πράξη
του αρμόδιου οργάνου.»
2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 34
του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο κανονισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.»
..........................................................................................
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22:
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.
1676/186 (Α΄ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση
των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.
..........................................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ,
ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο τρίτο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΔΕ
1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Αμελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων
(500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την
προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε

231

βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες
του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτησή τους.».
2. Στο τέλος του άρθρο 30α του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Δεν επιβάλλεται, με τη διαδικασία του παρόντος
άρθρου, κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται
του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, και,
εφόσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32, τυχόν δε υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται. Σε
περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση για
συνολικό ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό του προηγούμενου εδαφίου και το προς απόδοση ποσό υπολείπεται
των πενήντα (50) ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της
προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο αλλά σε
χρόνο κατά τον οποίο θα υπερβεί το παραπάνω όριο.»
3. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του
Κ.Ε.Δ.Ε., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και
ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις
δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν
μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι
την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών,
σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω
περίπτωση, περιορίζονται ή αίρονται μετά από αίτησή
τους.»
4. Στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή
κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό
πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την
εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο
πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.
Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης
του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την
υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη
διάταξη, που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»
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5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ΚΕ.Δ.Ε.,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τις λέξεις «του
κατασχετηρίου» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την
επίδοση του κατασχετηρίου.»
......................................................................................

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄
312) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, για τη
σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής
στα παραπάνω δικαιώματα. Ειδικά η δήλωση για κάθε
σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή από την 1η
Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Μαΐου 2014 υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2014.
β. Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου
2014, υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Μαΐου 2014.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54Α του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Δεν απαιτείται η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στη μονομερή
εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης. Σε κάθε
περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη
ή προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., στο οποίο
το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς
του μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και το γήπεδο ή
το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι δύο τοις
εκατό (2%) της επιφάνειάς τους.»
3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και
στις συμβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης
για διασφάλιση χορηγούμενου δανείου από πιστωτικό
ίδρυμα. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή
ακυρότητας του συμβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και πάντως εντός τριών ημερών από
την εκταμίευση του δανείου.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54Α του ν.
4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης

ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον
υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α., το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.»
5. Στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Κτίσματα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου
Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και
έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη
2014 και 2015. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η
διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.»
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013
ο αριθμός «31» αντικαθίσταται με τον αριθμό «32».
7.α. Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.»
β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από
1.1.2014.
9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1587/1950 (Α΄ 294) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες μεταβιβάζονται από τον οικοπεδούχο
σε τρίτο σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου και καθ’ υπόδειξη του εργολάβου, διηρημένες ιδιοκτησίες υπαγόμενες σε Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 6
του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000
(Α΄ 248).»
10. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 81 του Κώδικα
διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄ 266),
κα ταργούνται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται.
..........................................................................................
Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258/2014
(ΦΕΚ Α΄ 94/14-4-2014)
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι ακόλουθοι
ορισμοί έχουν την εξής έννοια:
1. Υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμμαροι, ρέματα και ρυάκια): οι φυσικές
ή διευθετημένες διαμορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή
τους προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαμηλότερες στάθμες. Στην έννοια του υδατορέματος δεν περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και αποστραγγιστικές τάφροι.
2. Μικρά υδατορέματα (επιφανειακές πτυχώσεις
απορροής): οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους
που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής
απορροής, με έκταση λεκάνης απορροής μικρότερης ή
ίσης του 1,0 τ.χ., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισμών
ή σχεδίων πόλεως ή μικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ.
όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισμών ή σχεδίων πόλεως. Ως σημείο έναρξης της μέτρησης της λεκάνης
απορροής ορίζεται κάθε σημείο της βαθιάς γραμμής της
επιφανειακής πτύχωσης.
3. Κοίτη: η φυσική ή διευθετημένη διαμόρφωση του
εδάφους στην οποία ρέει μόνιμα ή περιοδικά το νερό
του υδατορέματος. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια
αυτή οι περιοχές μόνιμης ή περιοδικής κατάκλυσης των
υγροτόπων.
4. Όχθη (οχθιογραμμή): η γραμμή που ενώνει τα άνω
άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό μορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου του υδατορέματος.
5. Βαθιά γραμμή ή άξονας: η γραμμή που ενώνει, τα
βαθύτερα σημεία της κοίτης του υδατορέματος. Αν η
φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί με τεχνικό έργο, βαθιά γραμμή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου.
6. Παροχή σχεδιασμού: η παροχή πλημμύρας, όπως
υπολογίζεται για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς
(Τ), με την οποία θα μελετηθεί η δίαιτα του υδατορέμα-
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τος και τα πιθανά αντιπλημμυρικά έργα, με βάση την
οποία θα καθοριστούν οι γραμμές πλημμύρας.
7. Γραμμές πλημμύρας: οι γραμμές και από τις δύο
πλευρές της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, που
προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική μελέτη και περικλείουν τη ζώνη πλημμύρας.
8. Ζώνη πλημμύρας: η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται από τα πλημμυρικά νερά για συγκεκριμένη
κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από
τις γραμμές πλημμύρας.
9. Οριογραμμές υδατορέματος: οι πολυγωνικές
γραμμές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραμμής
του υδατορέματος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις
όχθες του υδατορέματος, β) τις γραμμές πλημμύρας και
γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος, το οποίο
έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας.
10. Καθορισμός των οριογραμμών: η αποτύπωση
των οριογραμμών στο οριζοντιογραφικό και υψομετρικό
διάγραμμα που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2.
11. Οριοθέτηση: Η διαδικασία και η επικύρωση του
καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του Άρθρου 3, με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών
νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέματος.
12. Ζώνη υδατορέματος: η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραμμές του υδατορέματος.
13. Διευθέτηση υδατορέματος: η επέμβαση στο υδατόρεμα, με την εκτέλεση των αναγκαίων έργων με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων
και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνεται και η εκτροπή του υδατορέματος, καθώς και
η υποκατάστασή του με κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο
στην ίδια ή διαφορετική θέση.
Άρθρο 2
Φάκελος Οριοθέτησης - Πρόταση Οριοθέτησης
1. Για την οριοθέτηση των υδατορεμάτων απαιτείται η
εκπόνηση και υποβολή σε συμβατική και ηλεκτρονική
μορφή Φακέλου Οριοθέτησης, ο οποίος περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
α) Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό
διάγραμμα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέματος, σε κατάλληλη κλίμακα, το οποίο εξαρτάται από
το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ
87) ή WGS84 με αναγραφή των κτηματολογικών στοιχείων που κατά περίπτωση τυχόν απαιτούνται.
β) Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη με τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέματος, υπολογίζεται η πλημμυρική παροχή και προσδιορίζονται οι γραμμές πλημμύρας στο τμήμα του υδατο-
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ρέματος που οριοθετείται. Αν στην Υδραυλική μελέτη
προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο τοπογραφικό διάγραμμα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, αποτυπώνονται επιπλέον και οι γραμμές πλημμύρας, που προκύπτουν
με την κατασκευή των εν λόγω έργων. Για τα έργα αυτά
σε επίπεδο προμελέτης σχεδιασμού εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις με ενέργειες και επεμβάσεις που προτείνονται, κατά το δυνατόν φιλικές στο περιβάλλον, και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών.
γ) Συνοπτική Τεχνική Εκθεση η οποία περιλαμβάνει:
αα) στοιχεία σχετικά με τις γεωλογικές, γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση
υδατορέματος,
ββ) έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής
και της λεκάνης απορροής του υδατορέματος. Στη σχετική έκθεση εντοπίζονται και αξιολογούνται τα σημαντικότερα στοιχεία της περιοχής, που επηρεάζουν συνολικά το υδατόρεμα και επηρεάζονται από αυτό, και περιγράφεται η οικολογική κατάσταση του υδατορέματος
σε ολόκληρο το μήκος του.
δ) Πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών
(Πρόταση Οριοθέτησης) του υδατορέματος, με βάση τις
μελέτες και τα στοιχεία που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια της παρούσας παραγράφου, η οποία συνοδεύεται και από τις προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης. Η πρόταση αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό
διάγραμμα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και περιλαμβάνει για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς:
αα) τις γραμμές πλημμύρας, χωρίς την κατασκευή
έργων διευθέτησης,
ββ) τις γραμμές πλημμύρας με την κατασκευή τυχόν
έργων διευθέτησης,
γγ) τις οριογραμμές του υδατορέματος χωρίς την
κατασκευή έργων διευθέτησης,
δδ) τις οριογραμμές του υδατορέματος με έργα διευθέτησης, εφόσον τέτοια προτείνονται.
Στην ανωτέρω πρόταση συμπεριλαμβάνονται και οι
παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται με σκοπό την προσπέλαση στο υδατόρεμα για τη συντήρησή του και την
κατασκευή έργων διευθέτησης, καθώς και την ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης.
2. Στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται:
α) στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής
ποταμού, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρεμα, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το Άρθρο 10 του
π.δ. 51/2007 (Α΄54), καθώς και
β) στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους
χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας που
συντάσσονται, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της υπ'
αριθμ. 31822/1542/2010 κοινής απόφασης των Υπουρ-
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γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών-Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Προστασίας του Πολίτη (Β΄1108).
3. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα
των υδατορεμάτων (τμηματική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από
υδρολογική μελέτη για το σύνολο του ανάντη τμήματος
του υδατορέματος, από υδραυλική μελέτη στην οποία
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της λεκάνης απορροής
του υδατορέματος μέχρι το σημείο οριοθέτησης, για
τον ασφαλή προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας,
καθώς και από έκθεση περιβάλλοντος για την προς
οριοθέτηση περιοχή.
4. Ο Φάκελος Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται
με μέριμνα:
α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ή
β) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων'Εργων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων (ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) ή
γ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή
δ) της Περιφέρειας ή
ε) του οικείου ΟΤΑ ή
στ) φυσικών ή νομικών προσώπων.
Στην Περιφέρεια Αττικής, για τις ανωτέρω γ΄, δ΄, ε΄,
και στ΄ περιπτώσεις, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη
της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140
του ν. 4070 / 2012 (Α΄82), όπως ισχύει.
Τα δικαιολογητικά του Φακέλου Οριοθέτησης συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του περιεχομένου του Φακέλου Οριοθέτησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές της υδραυλικής μελέτης που απαιτείται για την προσωρινή οριοθέτηση της
παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3
Διαδικασία Οριοθέτησης
Α. Διαδικασία Οριοθέτησης των υδατορεμάτων χωρίς
κατασκευή έργων διευθέτησης επ’ αυτών:
1. Ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται
από τις αναφερόμενες στην παρ. 4 του άρθρου 2 αρχές,
εκτός από τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της ίδιας παραγράφου όπου ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας
Περιφέρειας εντός προθεσμίας τριάντα εργασίμων ημερών από την υποβολή του.
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2. Μετά τη θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης καθορίζονται, στο διάγραμμα της περίπτωσης α΄ της παρ.
1 του άρθρου 2 οι οριογραμμές του υδατορέματος, ως
εξής:
2.1α. Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εκτός αν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται άλλη προς τούτο αρμόδια Υπηρεσία. Για τη θεώρηση απαιτείται γνώμη της
αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση Υπηρεσίας, όπως
Αρχαιολογικής, Δασικής.
Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις
που ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται από τις Υπηρεσίες ή φορείς των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
2.1β. Από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και
άλλης κατά περίπτωση συναρμόδιας Υπηρεσίας, όπως
Αρχαιολογικής, Δασικής, σε περίπτωση που ο Φάκελος
Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2.1γ. Από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
(Δ7) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση συναρμόδιας Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής,
Δασικής, σε περίπτωση που ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2.1δ. Οι γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους
(2.1α, 2.1β, 2.1γ) παρέχονται εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη των Υπηρεσιών
αυτών. Δεν απαιτείται αποστολή του Φακέλου Οριοθέτησης για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν αυτές έχουν
προσκομισθεί με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου κατά
την υποβολή του φακέλου.
2.2 Σε περίπτωση που τμήμα του προς οριοθέτηση
υδατορεύματος εμπίπτει, εν μέρει ή στο σύνολό του σε
περιοχές NATURA 2000, ο Φάκελος Οριοθέτησης διαβιβάζεται για γνωμοδότηση και στην αρμόδια για την προστασία της φύσης Υπηρεσία, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης
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περιοχής, οι οποίοι γνωμοδοτούν εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε εργασίμων ημερών από τη
διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που
η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη η αρμόδια
αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη των ως
άνω φορέων και υπηρεσιών.
2.3 Για τον καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται
γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,
σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη διαβίβαση του
σχετικού φακέλου. Εντός της προθεσμίας αυτής ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση
του προβλεπόμενου στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου τοπογραφικού
διαγράμματος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις
οριογραμμές χωρίς τη γνώμη αυτή.
3. Μετά την ανωτέρω διαδικασία εκδίδεται πράξη
επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος (οριοθέτηση) από:
3.1 Τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην περίπτωση 2.1α του παρόντος άρθρου, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3.2 Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην περίπτωση 2.1β του παρόντος
άρθρου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3.3 Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην περίπτωση 2.1γ΄ του παρόντος άρθρου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, Διεύθυνση
Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η πράξη επικύρωσης του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος συνοδεύεται
από το τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
4. Κατ’ εξαίρεση, όταν το προς οριοθέτηση τμήμα
του υδατορέματος ευρίσκεται σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό, η επικύρωση του
καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος γίνεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού. Για την έκδοση απαιτείται η προηγούμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται με
μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, ή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και
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στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2
του παρόντος.
Στην περίπτωση 2.1α της παρ. 2 του παρόντος ο φάκελος με τη θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης, καθώς και
τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση γνωμοδοτήσεις
διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, προκειμένου η Υπηρεσία αυτή να μεριμνήσει
για τη διαδικασία έκδοσης του οικείου προεδρικού διατάγματος. Για τις περιοχές Natura και για τα δάση δεν
ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, διότι τα εντός των
περιοχών αυτών υδατορέματα προστατεύονται από ειδικότερες και δεσμευτικές διατάξεις σχετικές και με τη
διαχείριση των περιοχών αυτών.
5. Στις περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποίησης σχεδίου πόλης και οικισμών ή έγκρισης πολεοδομικής μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών και Ιδιωτικών Πολεοδομήσεων, η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτά, μπορεί να γίνεται με τη διοικητική πράξη
έγκρισης ή τροποποίησης του σχεδίου ή της έγκρισης
της πολεοδομικής μελέτης, αντίστοιχα. Και στην περίπτωση αυτή η διαδικασία οριοθέτησης ολοκληρώνεται,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος.
6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων δεν
υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του ν. 4014/2011 (Α΄209) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση υδατορέματος.
Β. Διαδικασία Οριοθέτησης υδατορέματος σε περίπτωση έργων διευθέτησης επ’ αυτού:
1. Σε περίπτωση που από την υδραυλική μελέτη του
φακέλου της οριοθέτησης, προβλέπονται έργα διευθέτησης/αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία κατατάσσονται
στην Α΄κατηγορία έργων, σύμφωνα με την 1958 /
13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης
των περιβαλλοντικών όρων των έργων αυτών από την
αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.1 Στην ως άνω περίπτωση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων διευθέτησης περιλαμβάνει επιπλέον την πρόταση οριοθέτησης για τον καθορισμό των οριογραμμών του υδατορέμματος, καθώς
και συνοπτική έκθεση του φακέλου οριοθέτησης.
1.2 Σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση τεχνικών
έργων πλησίον υδατορέματος απαιτείται ο καθορισμός
των οριογραμμών του (οριοθέτηση), σύμφωνα με τις
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διατάξεις του παρόντος νόμου. Μετά την έκδοση της
Α.Ε.Π.Ο. ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης του
υδατορέματος, σύμφωνα με τα εδάφια 2 και 3 της παρ.
Α΄του παρόντος άρθρου. Δεν απαιτείται αποστολή του
Φακέλου Οριοθέτησης για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν
αυτές έχουν προσκομισθεί με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή του φακέλου ή εάν οι αρμόδιες
υπηρεσίες έχουν ήδη γνωμοδοτήσει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
2. Στην περίπτωση που τα προβλεπόμενα, από την
υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση, έργα διευθέτησης κατατάσσονται στη Β΄ κατηγορία της 1958 /
13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως εκάστοτε
ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής μελέτης
απαιτείται η τήρηση διαδικασίας υπαγωγής στις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του ν. 4014/2011 Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για την κατηγορία των έργων αυτών.
3. Εφόσον για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας και της ασφαλούς λειτουργίας έργων προτείνεται
διευθέτηση της ροής υδάτων σε άλλη θέση (εκτροπή
υδατορέματος) η οριοθέτηση υλοποιείται στη νέα θέση
του υδατορέματος, καθώς και στην παλιά, εφόσον από
τη μελέτη προβλέπεται η διατήρηση της υφιστάμενης
κοίτης.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις από την Οριοθέτηση
1. Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεμάτων:
1.1. Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών
άρσης προσχώσεων, εξαιρουμένων των αμμοληψιών,
καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης,
καθώς και επισκευής υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων. Ως καθαρισμός - άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από
φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την
ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος.
1.2. Για την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών.
1.3. Για την κατασκευή φραγμάτων ταμίευσης υδάτων, όπως άρδευσης, ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, εμπλουτισμού υδροφόρων οριζόντων προς παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και υδροληψιών, υδροηλεκτρικών σταθμών, εφόσον αυτοί βρίσκονται πάνω στο σώμα του φράγματος, και αναβαθμών συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές κοίτες.
1.4. Για την κατασκευή ή επισκευή ή καθαίρεση γεφυρών και οχετών, καθώς και άλλων έργων προστασίας
θεμελιώσεων γεφυρών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά
συνοδεύονται από υδραυλική μελέτη με την οποία καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς και εντοπίζονται οι επιπτώσεις από
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την κατασκευή των έργων, στην ομαλή ροή των πλημμυρικών παροχών. Στην περίπτωση αυτή η πάκτωση των
ακρόβαθρων των γεφυρών, υλοποιείται έξω από τις εν
λόγω γραμμές πλημμύρας.
1.5. Για την κατασκευή έργων υποδομής που δεν
επηρεάζουν την υφιστάμενη φυσική ή διαμορφωμένη
κοίτη του υδατορέματος και γενικά την παροχετευτικότητά του, όπως σίφωνες και υπόγειοι αγωγοί, καθώς και
αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων.
1.6. Για την κατασκευή των έργων ορεινής υδρονομίας, εκτός από τις περιπτώσεις που οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες τεκμηριωμένα κρίνουν απαραίτητη την
οριοθέτηση, λόγω κατασκευής συγκεκριμένου έργου,
καθώς και δασοτεχνικών έργων.
1.7. Για έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν
σκοπούς Εθνικής Αμυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
2. Για μικρά υδατορέματα, όπως αυτά ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, δεν απαιτείται η
οριοθέτησή τους. Κατ' εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας αυτών, είναι δυνατή η
οριοθέτησή τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων και της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2
και 3 του παρόντος. Για τις περιπτώσεις μικρών υδατορεμάτων, εντός της Περιφέρειας Αττικής απαιτείται και
η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του ν. 4070/2012 (Α΄82).
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις
1. Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν
καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 880/1979 (Α΄58) και του άρθρου 5 του ν. 3010/2002
(Α΄91), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των
πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική
οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας
Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με
την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3
του παρόντος.
2. Στα υδατορέματα που οι οριογραμμές τους δεν
έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
μπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτημα ενδιαφερόμενου-επισπεύδοντα, φορέα ή ιδιώτη, για έκδοση οικοδο-
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μικής άδειας δόμησης πλησίον αυτών, να γίνει από την
αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 3, του παρόντος
νόμου διαδικασίας, προσωρινής, οριοθέτησης, υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
2.1 της υποβολής, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου
φορέα ή ιδιώτη, υδραυλικής μελέτης για το σύνολο της
λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι του σημείου της προσωρινής οριοθέτησης, η οποία συντάσσεται
από αρμόδιο μελετητή,
2.2 του ορισμού σε τοπογραφικό διάγραμμα, με βάση την ανωτέρω υδραυλική μελέτη και με βάση τη φυσική διαμόρφωση του υδατορέματος, χωρίς έργα διευθέτησης, των γραμμών πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς πενήντα ετών και
2.3 του ελέγχου και της θεώρησης τόσο της ανωτέρω υδραυλικής μελέτης όσο και του τοπογραφικού διαγράμματος με τις προτεινόμενες γραμμές πλημμύρας,
από την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η
οποία και ενημερώνει και τη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση η δόμηση επιτρέπεται εκτός των
ως άνω γραμμών πλημμύρας και των όχθεων του υδατορέματος και σε απόσταση από αυτές που καθορίζεται
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012
(Α΄79), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 9
του παρόντος νόμου.
3. Τμήματα υδατορεμάτων, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, που κατ’ εξαίρεση
προτείνονται να διευθετηθούν με τεχνικά έργα κλειστής διατομής, οριοθετούνται με ελάχιστο όριο το εύρος καταλήψεως των τεχνικών έργων. Η επιφάνεια της
ζώνης του υδατορέματος πάνω από την κλειστή διευθετημένη διατομή, χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος χώρος, ο
οποίος δεν προσμετράται στο απαιτούμενο ποσοστό
κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισμού, κατά
τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
4. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορεμάτων συνοδευόμενες από τους αντίστοιχους φακέλους οριοθέτησης.
Τα αρχεία οριοθετήσεων που τηρούνταν μέχρι σήμερα από άλλες Υπηρεσίες, με ευθύνη τους, μεταφέρονται εντός ενός εξαμήνου στις Διευθύνσεις Υδάτων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Άρθρο 6
Ενιαία βάση δεδομένων
Οι διοικητικές πράξεις και οι αιτήσεις για την οριοθέτηση, οριστική ή προσωρινή, του παρόντος νόμου καταχωρούνται σε ενιαία βάση δεδομένων σε πληροφοριακό
σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλης αρμόδιας δημόσιας αρ-
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χής, η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο αυτό. Η βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος συνδέεται με τη βάση δεδομένων και τα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Η ενημέρωση των στοιχείων γίνεται από το αρμόδιο, κάθε φορά, για την έκδοση της πράξης, όργανο χωρίς χρονική υστέρηση.
Για τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και την καταγραφή
των σχετικών δράσεων της πολιτείας, εγκαθίσταται στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής δυναμικό σύστημα αναφορών και γραφημάτων
για τη λήψη επιχειρησιακών δεδομένων. Κάθε έτος παράγονται, από την αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή, δείκτες και στατιστικά για την παρακολούθηση
οριοθέτησης των υδατορεμάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται εντός
τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τεχνική
λειτουργία και τη δημιουργία των βάσεων δεδομένων
για την εφαρμογή του παρόντος. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, μέσω πληροφοριακού συστήματος, οι διαδικασίες ολοκλήρωσης, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, ο
χρόνος έκδοσης των εγκρίσεων, καθώς και η διαδικασία
και η πορεία υλοποίησης τυχόν έργων που απαιτούνται.
Άρθρο 7
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
1. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή της Περιφέρειας, μπορεί να μελετούν και
να εκτελούν έργα διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέματα ή να
τα αναθέτουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρμοδιότητες -μελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων
διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και εργασίες
συντήρησης- και στους ακόλουθους φορείς:
2.1. στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, όταν το υπό
μελέτη υδατόρεμα βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στα διοικητικά τους όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέματος,
2.2. στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, όταν το
υπό μελέτη υδατόρεμα βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα
στα διοικητικά τους όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου
υδατορέματος,
2.3. στις οικείες Περιφέρειες, όταν το υπό μελέτη
υδατόρεμα βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στα διοικητικά
τους όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέματος.

Σε περίπτωση που το υπό μελέτη υδατόρεμα βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να ανατίθεται η μελέτη και η εκτέλεση των έργων διευθέτησης/αντιπλημμυρικής προστασίας και των εργασιών συντήρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας, για το τμήμα του υδατορέματος που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά τους
όρια.
3.1. Κατ’ εξαίρεση, έργα διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας υδατορεμάτων μπορεί να πραγματοποιούνται και από ιδιώτες με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης, στην παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος
νόμου, διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας:
α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου,
β) φάκελος οριοθέτησης του υδατορέματος,
γ) πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών,
δ) η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική άδεια ή έγκριση των έργων διευθέτησης, αν
απαιτούνται.
3.2. Η αρμόδια ως άνω Τεχνική Υπηρεσία, αφού
ελέγξει και θεωρήσει το φάκελο οριοθέτησης, τη διαβιβάζει στην αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας οριοθέτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα εδάφια 2 και 3 της παραγράφου Α΄του άρθρου 3
του παρόντος.
Ο φάκελος οριοθέτησης, η μελέτη περιβαλλοντικής
αδειοδότησης έργων διευθέτησης και η υλοποίηση των
έργων χρηματοδοτούνται από τον επισπεύδοντα ιδιώτη.
Άρθρο 8
Εντός των επιχειρηματικών πάρκων ή των οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν.
4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977, το ν.
2545/1997, καθώς και τις διατάξεις του ν. 3982/2011,
επιτρέπεται η διευθέτηση υδατορεμάτων ιδίως για λόγους υδραυλικής λειτουργίας. Στην περίπτωση που κατ’
εξαίρεση από την υδραυλική μελέτη προκύψει ότι για
την προστασία των περιοχών αυτών απαιτείται η εκτροπή υδατορέματος σε άλλη θέση (δημιουργία νέας κοίτης) τότε η αρχική κοίτη προσμετράται στην αρτιότητα
του γηπέδου και αφήνεται ακάλυπτος χώρος ο οποίος
και προσμετρά στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του
γηπέδου, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή, οι διαδικασίες οριοθέτησης
και περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων διευθέτησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου.
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Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Επικυρώσεις του καθορισμού των οριογραμμών υδατορεμάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκκρεμούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες και
εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 3, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.
2. Επικυρώσεις του καθορισμού των οριογραμμών
υδατορεμάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εκκρεμούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες και
δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 3
του παρόντος, δύναται να ολοκληρώνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας καθορισμού ή με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης των Υπουργών
της παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος, με την οποία θα
καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των
δικαιολογητικών του Φακέλου Οριοθέτησης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις υφιστάμενες σχετικές διατάξεις.
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.
4067/2012, οι αποστάσεις δόμησης από τις γραμμές
πλημμύρας που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5
του παρόντος ορίζονται ως εξής:
Α. Για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών
περιοχές, απόσταση 10 μέτρων από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας και
Β. για τις εκτός σχεδίου περιοχές, απόσταση 20 μέτρων από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας.
Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α΄58),
όπως ισχύουν,
β) η παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης 3046 / 304 /
1989 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [Κτιριοδομικός Κανονισμός, (Δ΄ 59)],
γ) κάθε άλλη διάταξη που τελεί σε αντίθεση με τις
διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 11
Διατάξεις έκδοσης εγκρίσεων και αδειών δόμησης
1. Το άρθρου 47Α΄του ν. 4067/2012 (Α΄79), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4122/2013 (Α΄49), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως του ν.
4067/2012 έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1577/1985 ως
τροποποιήθηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάτα-
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ξη, η προθεσμία έκδοσης παρατείνεται έως 8.2.2015.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4030/2011 (Α΄249)
έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής
πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών η προθεσμία έκδοσής της παρατείνεται έως 8.2.2015.»
3. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών οι οποίες λήγουν
εντός του 2014, 2015 και έως την 29η/2/2016 παρατείνεται κατά τρία έτη.
4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν
σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α΄203), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται έως 8.2.2015.
5. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν μετά τις 6.10.2013 και μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος από ενεργειακούς επιθεωρητές με προσωρινή άδεια θεωρούνται έγκυρα για κάθε συνέπεια.
6. Οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 2 του π.δ.
της 24/31.5.1985 (Δ΄ 270), «Τροποποίηση των όρων και
περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων
εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός
των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους
1923 οικισμών», αντικαθίσταται ως εξής:
«2α. Εγκαταστάσεις ξηραντήριων καπνών Βιρτζίνια
και Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων, καθώς και εγκαταστάσεις για την
εκτροφή σαλιγκαριών, σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες
μελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως
προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το μέγιστο
ύψος και τον αριθμό των κατασκευών.
2β. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου
εδαφίου προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων
από γυαλί, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου
ορίζονται σε 2,50 μέτρα.»
7. Στο άρθρο 2 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ΄270)
προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση εκτροφείων σαλιγκαριών και η καλλιέργεια αυτών στις καθορισμένες από ειδικές διατάξεις ή Ζ.Ο.Ε. ή Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
περιοχές ως Γεωργικές ή Αγροτικές Γαίες ή περιοχές
αποκλειστικά γεωργικής καλλιέργειας, καθώς και σε
όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση και η
κατασκευή θερμοκηπίων.»
8. Το εδάφιο «Δ. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Προϊστάμενος» του άρθρου 20 του π.δ. 51/1988
«Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (Α΄19)» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Δ. Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Προϊστάμενος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων».
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9. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα άρθρα 39
και 47 του ν. 4178/2013 (Α΄174) το σύνολο των ποσών
του ενιαίου ειδικού προστίμου, που εισπράττεται κατά
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ως άνω νόμου για
αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις
επί ακινήτων, στους Δήμους Κεφαλονιάς και Ιθάκης,
αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε
ειδικό κωδικό αριθμό υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντικό
Ισοζύγιο» και διατίθεται για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β΄
του ιδίου νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
10. Σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων
οικισμού που ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις κοινής υπουργικής απόφασης ή προεδρικού διατάγματος
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1650/1986 ή του νομοθετικού
διατάγματος 17.7.1923 ή του ν. 4067/2012, ως ισχύει,
και σε κάθε περίπτωση εκτός ζωνών απολύτου προστασίας, εφόσον δεν απαγορεύεται η δόμηση και η χρήση
εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπεται η συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός, η
επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία
νέων κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που
ισχύουν, (όπως ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου), καθώς
και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011, εφόσον
δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα (ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες) της προστατευόμενης περιοχής
σε σχέση με τους στόχους διατήρησης, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
Α) Εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παρέκκλιση, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Β) Ειδικά, η έγκριση και η άδεια δόμησης και επέκτασης υφισταμένων εγκαταστάσεων εκδίδονται σύμφωνα
με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω άδειας, εφόσον εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 12
Άδειες Δόμησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων της
Εκκλησίας Κρήτης
1. Για την έκδοση της άδειας δόμησης και της έγκρισης
δόμησης ακινήτων των νομικών προσώπων του ν.
4149/1961 (Α΄41) «Περί Καταστατικού Νόμου της εν
Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4030 / 2011
(Α΄249).
2. Ειδικώς, για κάθε οικοδομική εργασία που αφορά
σε Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και τα υφιστάμενα Μετό-
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χια αυτών, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 4149/1961 ειδικά
όσον αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντός
αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η έγκριση δόμησης εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) τουΥπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
3. Για τα ως άνω έργα η γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών εκδίδεται πριν την έγκριση δόμησης από το Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής
Κρήτης και Δωδεκανήσου της επόμενης παραγράφου.
4. Συστήνεται στην Εκκλησία της Κρήτης Συμβούλιο
Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου που αποτελείται από:
α) έναν κληρικό ή καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυτεχνική Σχολή, ως Πρόεδρο,
β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που
ορίζεται από τον Υπουργό με τον αναπληρωτή του,
γ) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,
δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
ε) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό
ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας,
στ) έναν αγιογράφο ή ξυλογλύπτη ή μαρμαρογλύπτη
αναλόγως προς το θέμα της συνεδρίας,
ζ) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που ορίζεται από τον Υπουργό
με τον αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη, με τους αναπληρωτές τους,
πλην των περιπτώσεων β΄ και ζ΄, και ο γραμματέας του
Συμβουλίου διορίζονται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, με διετή θητεία, η οποία
δύναται να ανανεώνεται.
5. Μετά την έγκριση δόμησης η άδεια δόμησης και η
άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης μη
λατρευτικών χώρων εκδίδεται κατά τις διατάξεις του
παρόντος νόμου από την Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)
της Εκκλησίας Κρήτης της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου. Για την έναρξη εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών, πέραν όσων προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος νόμου, η άδεια δόμησης αποστέλλεται στην
κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και αποτελεί
αρχείο της για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου
των κατασκευών κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011.
6. Συστήνεται στην Εκκλησία Κρήτης και των Ιερών
Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, Υπηρεσία Δόμησης
(Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών
Δόμησης του ν. 4030/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν, και
εκδίδει την άδεια δόμησης χωρικής δικαιοδοσίας της
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Εκκλησίας Κρήτης αποκλειστικά και μόνο για τα:
α) Μητροπολιτικά μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη).
β) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν.
4149/1961 και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου
και τα προσκτίσματά τους. Η ανέγερση προσκτίσματος
επιτρέπεται μόνο σε Ιερούς Ναούς, που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του ν. 4149/1961 και εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με τον Ιερό Ναό και εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό.
γ) Τις Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο
και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την
κοινοβιακή ζωή.
δ) Σε κάθε περίπτωση η έγκριση δόμησης και η έκδοση άδειας δόμησης για ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά τόπους
υπηρεσίες δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήμων.
Η άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης μη λατρευτικών χώρων αποτελούν νόμιμη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών ή χρήσεων που αδειοδοτούνται με την άδεια δόμησης και είναι δυνατόν να
ενσωματώνονται στο ίδιο στέλεχος.
7. Η ανωτέρω Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας Κρήτης υπάγεται στην εποπτεία και έλεγχο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το προσωπικό της υπηρεσίας προσλαμβάνεται και μισθοδοτείται
από την Εκκλησία Κρήτης. Η Υπηρεσία Δόμησης είναι
ενταγμένη στο εκάστοτε ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο είναι συνδεδεμένες και οι λοιπές Υ.ΔΟΜ..
8. Ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή αίτησης για
έκδοση της έγκρισης δόμησης, υποβάλλει αίτηση και
φάκελο στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μέσω της κατά τόπον αρμόδιας Ιεράς Μητροπόλεως, εφόσον διατυπώνεται και
σύμφωνη γνώμη του επιχωρίου Μητροπολίτου. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται για κάθε Ιερή Μονή ή Ιερό
Ναό, που ακολουθεί το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού είτε ανήκει σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο είτε σε φυσικό πρόσωπο ή νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εντός χωρικής αρμοδιότητας της Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου.
9. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσμο όλων των
Ιερών Μονών και Ιερών Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνική εργασία, απαιτείται επίσης άδεια από την Υ.ΔΟΜ.
της Εκκλησίας της Κρήτης και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής της Εκκλησίας
Κρήτης και Δωδεκανήσου.
10. Κανονισμός της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης που εκδίδεται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξειδικεύει τη συγκρότηση, οργάνωση, αρμοδιότητες, τη διοικητική υποστήριξη,
τη λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς των παραπάνω
υπηρεσιών και οργάνων, τη δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται
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ο τρόπος ενημέρωσης, διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων του αρχείου της Υπηρεσίας Δόμησης με τις αρχές,
που είναι υπεύθυνες για την τήρηση των διατάξεων 1 - 4
του ν. 3843/2010 (Α΄62) και των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
11. Τα κτίρια της παραγράφου 2 είναι ειδικά κτίρια
δημόσιου ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλίσεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά το άρθρο 27 του ν.
4067/2012, όπως εκάστοτε ισχύει, μετά από γνώμη και
του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου.
12. Για την κατασκευή ή επισκευή των οικοδομών της
περίπτωσης Β΄, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν, προκειμένης
της έκδοσης έγκρισης και άδειας δόμησης, στην αρμόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Α. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο περί μη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α..
Β. Συμβολαιογραφική πράξη, που συντάσσεται κατά
τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α΄256) ή
88 του α.ν. 2200/1940 (Α΄42), υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξη κατά τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα Ιερών Μονών.
Γ. Προκειμένου για υφιστάμενα κτίρια υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος
ανέγερσής τους.
13. Τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω παραγράφους
για τα ακίνητα των νομικών προσώπων του ν. 4149/1961
(Α΄41) «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» ισχύουν
και για ακίνητα Ιερών Μητροπόλεων του Οικουμενικού
Πατριαρχείου της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου. Για
την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου την αίτηση για έκδοση
της έγκρισης δόμησης της παραγράφου 8 του παρόντος, με το σχετικό φάκελο, υποβάλλει στην αρμόδια
Υ.ΔΟΜ. ο Πατριαρχικός Έξαρχος, με την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 13
Ορισμός
Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ως υφιστάμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου (Α.Ε.Π.)
εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων νοούνται όλες οι
αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές που βρίσκονται
σε οικοδομικά τετράγωνα εντός σχεδίου πόλεως ή σε γήπεδα που περιβάλλονται από το σχέδιο πόλης, οι οποίες
κατασκευάστηκαν προ της ισχύος του ν. 1577/1985
(Γ.Ο.Κ.) και πέραν των λοιπών αθλητικών δραστηριοτή-

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2014-2015

242

των χρησιμοποιούνται και για τη διενέργεια αγώνων των
επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου της Α΄
και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα των Super League και Football League) και για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς ελληνικούς κανονισμούς
και τους διεθνείς κανονισμούς της αρμόδιας ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας (U.E.F.A.). Εξαιρετικά, εντός προθεσμίας
δύο ετών από την έναρξη εφαρμογής της ταυτότητας κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010, με ευθύνη των
ενδιαφερομένων καταγράφονται όλες οι Α.Ε.Π. του παρόντος άρθρου. Με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 14
Κίνητρα μετεγκατάστασης
Καθορίζονται κίνητρα μετεγκατάστασης των Α.Ε.Π. σε
προβλεπόμενη εκ του ισχύοντος σχεδίου χωροταξικού
χαρακτήρα ή χρήσεων γης κατά τις κείμενες διατάξεις
σε εκτός σχεδίου περιοχή εφόσον κατεδαφιστούν τα
υπάρχοντα κτίσματα και εγκαταστάσεις και αποδοθούν
σε κοινή χρήση ως πάρκα και άλση ως εξής:
α. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδομικών
διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, συντελεστή δόμησης και
όγκου του κτιρίου μέσω της διαδικασίας της Τράπεζας
Γης των άρθρων 32 έως 37 του κεφαλαίου Β΄ του ν.
4178/2013, δύναται να μεταφέρεται, επιπλέον των οριζομένων, συντελεστής δόμησης λαμβάνοντας υπόψη
τον υφιστάμενο της Α.Ε.Π. κατά το χρόνο κατεδάφισης.
β. Η έκταση της Α.Ε.Π. που κατεδαφίζεται παραχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο για τη δημιουργία πάρκου και
άλσους και παραδίδεται στην αρμόδια κατά τόπον υπηρεσία Δασών για τη διαχείριση αυτής.
Άρθρο 15
Πυρασφάλεια-Στατική Επάρκεια-Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.
1. Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και πρόσβασης
Α.Μ.Ε.Α., σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την αδειοδότηση και λειτουργία
των Α.Ε.Π. για τη διεξαγωγή αγώνων, επιτρέπονται εργασίες κατά παρέκκλιση των οριζομένων σε κάθε άλλη
πολεοδομική διάταξη σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Επιτρέπεται η κατασκευή κλιμάκων κινδύνου και
κάθε άλλη απαραίτητη προσθήκη ή διαμόρφωση των
Α.Ε.Π. για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εξόδων
διαφυγής και την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή
εμποδιζόμενων ατόμων, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδομικής διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές
μελέτες πυρασφάλειας και προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.

που καλύπτουν τις προδιαγραφές των εκάστοτε κανονισμών.
3. Σε περιπτώσεις όπου, από την απαιτούμενη μελέτη αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί η στατική
επάρκεια των Α.Ε.Π., απαιτείται η εκτέλεση σχετικών
οικοδομικών εργασιών, επιτρέπεται τα δομικά στοιχεία
των Α.Ε.Π. να επεκταθούν και εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου και όχι πέραν του 1,50 μ..
4. Εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου (ή
των κτιρίων) και καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων πολεοδομικών διατάξεων, δύναται να υλοποιούνται και άλλες
κατασκευές που αναβαθμίζουν τις Α.Ε.Π. ή είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία τους και την
ασφάλεια των θεατών, όπως αντηρίδες, στέγαστρα,
διαπλατύνσεις εισόδου και πυλώνες φωτισμού.
Άρθρο 16
Στέγαστρα - Ενεργειακή Αναβάθμιση Α.Π.Ε. Πυλώνες Φωτισμού
Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδομικής διάταξης, επιτρέπεται η προσθήκη των προβλεπομένων από
τη μελέτη ΚΕΝΑΚ εγκαταστάσεων για την ενεργειακή
αναβάθμιση των Α.Ε.Π., σύμφωνα όμως με τις εκάστοτε
ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Επί των στεγάστρων των Α.Ε.Π. επιτρέπονται οι
εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μεμονωμένα στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία των Α.Ε.Π.,
όπως είναι οι πυλώνες φωτισμού, δύνανται κατά περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη
λειτουργία τους καθ’ υπέρβαση του επιτρεπομένου
ύψους της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.. Οι σχετικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της αθλητικής εγκατάστασης, απαγορευμένου άλλου οικονομικού σκοπού.
Σε περίπτωση κατασκευής στεγάστρων οι εγκαταστάσεις φωτισμού ενσωματώνονται υποχρεωτικά στα στέγαστρα και κατεδαφίζονται οι υφιστάμενοι πυλώνες
εκτός αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη σύμφωνα
με εγκεκριμένη σχετική μελέτη φωτισμού.
Άρθρο 17
Εμπορικές χρήσεις
Επιτρέπεται στις Α.Ε.Π. η εγκατάσταση συνοδευτικών
χρήσεων των αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους, καθώς και εμπορικές
δραστηριότητες με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (ενδεικτικά: αναψυκτήρια - cafe, εστιατόρια,
μαγειρεία, εμπορικά καταστήματα, ένα συνεδριακό κέντρο έως 300 θέσεις, ένας κινηματογράφος έως 300 θέσεις, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής κ.λπ.). Οι σύνοδες χρήσεις και οι εμπορικές δραστηριότητες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση ως ποσοστό
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το 15% του συνολικού ποσοστού της υφιστάμενης υλοποιημένης δόμησης των Α.Ε.Π.. Οι ως άνω χρήσεις επιτρέπονται καθ’ υπέρβαση των επιτρεπομένων χρήσεων
γης του οικοπέδου-οικοδομικού τετραγώνου και της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά για τις
απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εφαρμόζεται
η 31252/22.7.2009 (ΑΑΠ 396 )απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 18
Χωρητικότητα των Α.Ε.Π.
1. Επιτρέπεται η διαμόρφωση των υφισταμένων κερκίδων για την προσθήκη ή μετατροπή υπαρχόντων θέσεων, καθώς και η προσθήκη νέων κερκίδων με τους υποστηρικτικούς βοηθητικούς χώρους αυτών σύμφωνα με
τις ειδικές προδιαγραφές και τους ειδικούς εθνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς της αρμόδιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (U.E.F.A.) οι οποίες επαυξάνουν
τη χωρητικότητα των Α.Ε.Π. και εφόσον ο αριθμός των
απαιτούμενων πρόσθετων θέσεων δεν υπερβαίνει ως
ποσοστό το 40% των υπαρχόντων θέσεων.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω προσθήκες επί
των Α.Ε.Π. δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγιστο
επιτρεπόμενο ύψος στην όμορη περιοχή του ακινήτου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και ύστερα από γνωμοδότηση
του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής δύναται να
χορηγείται παρέκκλιση όσον αφορά στο ύψος και τον
όγκο των Α.Ε.Π., των κερκίδων με τα στέγαστρά τους
και των πυλώνων φωτισμού, κατά τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄79).
3. Επιτρέπεται η προέκταση εξέδρων-κερκίδων
εκτός του νομίμου περιγράμματος των Α.Ε.Π. και άνωθεν κοινοχρήστων χώρων υπό την προϋπόθεση τοποθέτησης σε ύψος τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων από τη
στάθμη του πεζοδρομίου. Η ανωτέρω προέκταση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά σε οριζόντια προβολή το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προέκταση κείται άνωθεν πεζοδρόμου, οι κατασκευές δεν δύναται να προεξέχουν της
ρυμοτομικής γραμμής έως το 1/10 του πλάτους του πεζοδρόμου.
4. Σε περίπτωση προσθήκης κερκίδων και εμπορικών
χρήσεων κατά τα προηγούμενα άρθρα σε υφιστάμενες
Α.Ε.Π. του παρόντος κεφαλαίου δεν υπάρχει η υποχρέωση δέσμευσης νέων χώρων στάθμευσης, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 111/2004 (Α΄76 ) για την Περιφέρεια Αττικής
και του π.δ. 350/1996 (Α΄230), για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Άρθρο 19
Διαδικασία αδειοδότησης
1. Για όλες τις περιπτώσεις εκτελέσεως οικοδομικών
εργασιών των άρθρων 2 έως 7 του παρόντος, αρμόδια
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για την έκδοση της έγκρισης δόμησης είναι η ΔΟΚΚ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και για την άδεια δόμησης η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
2. Για τις ως άνω εργασίες των άρθρων 2 έως 7 του
παρόντος επί κοινοχρήστων χώρων ή άνωθεν αυτών,
καθώς και για τις εργασίες εκτός του νομίμου περιγράμματος των Α.Ε.Π., για την έκδοση της έγκρισης δόμησης πέραν των λοιπών δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011 απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται ότι εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός των κοινοχρήστων χώρων και η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση
αυτών.
3. Για τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
από 14.5.2013 προεδρικού διατάγματος (ΑΑΠ 161) η
έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης εκδίδονται σύμφωνα με το προϊσχύον ρυμοτομικό σχέδιο κατά την υπ’
αριθμ. 40584/2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΑΑΠ 510) και
με την επιφύλαξη των λοιπών οριζομένων στο ως άνω
προεδρικό διάταγμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 20
Τροποποιήσεις του ν. 4067/2012 (Α΄79) (Ν.Ο.Κ.)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:
α) το άρθρο 2, εξαιρουμένων των παραγράφων που
αναφέρονται στην εντός σχεδίου δόμηση,
β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου,
γ) το άρθρο 4,
δ) το άρθρο 5,
ε) το άρθρο 6,
στ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8,
ζ) το άρθρο 11 εκτός από την παράγραφο 2 και τις
παραγράφους 6ιγ΄, 6ιζ΄, 6ιστ΄ για το άρθρο 19 όπως
αναφέρεται σε αυτήν,
η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12,
θ) το άρθρο 13,
ι) το άρθρου 16, εκτός των παραγράφων 5γ΄, 6,
ια) το άρθρου 17 εκτός από την παράγραφο 2α, 2β,
2στ, 3β, 6β και 8,
ιβ) το άρθρο 21,
ιγ) το άρθρου 23,
ιδ) το άρθρο 25,
ιε) το άρθρο 26,
ιστ) το άρθρο 28,
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ιζ) τα άρθρα 29 έως 37.»
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου».
3. Ο υπό στοιχείο Η΄ ορισμός του άρθρου 3 του ν.
4067/ 2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η: είναι το μέγιστο πραγματοποιούμενο ύψος του
κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής
δόμησης ή αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί
μελλοντικά ο συντελεστής δόμησης, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα δόμησης της άδειας δόμησης ή το
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, σε περίπτωση που δεν
εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α΄79),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1
του ν. 4030/2011 (Α΄249 ), απαιτείται για την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:
α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν
απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης.
β. Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην
0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των
παραρτημάτων τους.
δ. Κατασκευή πισίνας.
ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής
μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως
προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
στ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται
με την παράγραφο 3ζ΄.
ζ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
η. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή και προσθήκη που
δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2, 3 και 4.
Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευής ή
και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται
άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή
ενημέρωση κατά το παρόν για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευή επικόλλησης
διακοσμητικών στοιχείων κ.α..»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης η οποία γνωστοποιείται
και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την εκτέλεση των
ακόλουθων εργασιών.»
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6. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς
χρήση ικριωμάτων.»
7. Η περίπτωση i της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών
κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων χωρίς
χρήση ικριωμάτων. Για τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας περίπτωσης όπου απαιτείται η χρήση ικριωμάτων απαιτείται: α) κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου
συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.
305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης
από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου και β) έκδοση
έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας της παραγράφου 3.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις,
όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης, αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση της αρμόδιας
Υ.ΔΟΜ..»
8. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α΄79)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί
τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που
ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την
έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Στις περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων εργασιών
της παραγράφου 3 εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής
κλίμακας μόνο με την υποβολή τεχνικής έκθεσης. Μετά
την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που
βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της
οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής
όγκου.»
9. Το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Χρήση κτιρίων
1. Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους, μόνον αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Εάν από τη
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μεταβολή επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο,
στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία
σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή των τεχνικών-μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους
χώρους απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.
2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί Άδεια Δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν
τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν επέρχονται
αλλαγές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε
αυτήν την περίπτωση απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης.
3. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης
σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές λοιπών όρων δόμησης. Σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύμφωνα τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και με την προϋπόθεση
ότι δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα της νέας χρήσης
μεγέθη.
4. Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της χρήσης κτιρίου
ή χώρου κτιρίου πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά
η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου
με την προϋπόθεση να μην θίγεται ο φέρων οργανισμός
του κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.»
10. Στο τέλος της παρ. 9β του άρθρου 7 του ν.
4067/2012 (Α΄79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν διά τακτοποιήσεως να
αποκτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού, επιτρέπεται να οικοδομούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μόνον εφόσον η έλλειψη του προσώπου έλαβε χώρα πριν την ισχύ του ν.
651/1977 χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος.»
11. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον
κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων
συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά όροφο και
ανά κλιμακοστάσιο και 40 τ.μ. στο επίπεδο της εισόδου
του κτιρίου που διαθέτει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.
Σε περίπτωση προσθήκης σε νομίμως υφιστάμενα
κτίρια που έχουν υπόλοιπο τουλάχιστον 10 τ.μ., καθώς
και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επι-
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φανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με
τα προαναφερθέντα μεγέθη και με την προϋπόθεση ότι
οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις
28.7.2011.»
12. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η επιφάνεια έως 12 τ.μ. συνολικά σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στο κτίριο.
Σε προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια της παρούσας περίπτωσης που έχουν υπόλοιπο συντελεστή
δόμησης, καθώς και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία
δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το
σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη και με την
προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.7.2011.»
13. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας, με τις ελάχιστες διαστάσεις
τους.»
14. Η περίπτωση η΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τ.μ. για τη συλλογή
και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων,
καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών
ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες εξαερισμού, για το δροσισμό του κτιρίου.»
15. Η περίπτωση ιβ1 της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ.1. Για ειδικά κτίρια, ο πρώτος υπόγειος όροφος
κύριας χρήσης κτιρίου θεάτρου, μουσείου, νοσοκομείου
ή θεραπευτηρίου, εκπαιδευτηρίου πλην της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικού κέντρου, πολυκινηματογράφων, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού φωτισμού-αερισμού, επιφάνειας ίσης με εκείνη που
καταλαμβάνει το κτίριο, καθώς και αυτής εκτός του περιγράμματος της ανωδομής σύμφωνα με το εδάφιο β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 17, εφόσον στο εκτός
του περιγράμματος τμήμα εξυπηρετούνται χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του κτιρίου ή και απαραίτητων για την υποστήριξη του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου της διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και των Α.Π.Ε. ή και Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(ΣΗΘΥΑ), όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς
που διέπουν τις εγκαταστάσεις αυτές.»
16. Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
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«ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, χωρίς να
δημιουργούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και εφόσον ο χώρος κάτω από αυτόν διασφαλίζει προϋποθέσεις ύψους
χώρου κύριας χρήσης. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια)
σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης,
με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της επιτρεπόμενης δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης
που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης προσθήκης.»
17. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο
του 1/2 του χώρου του υποκείμενου ορόφου με τον
οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν
ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος
είναι μικρότερο από 2,20 μ..»
18. Η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ. Ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται όταν το
κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώματα (πιλοτή) και
που μπορεί και να εκτείνεται και σε διαφορετικά επίπεδα, εφόσον έχει:
i) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο,
ii) στάθμη δαπέδου έως 0,50 μ. πάνω ή κάτω (± 0,50
μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους σε κάθε σημείο
του,
iii) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο
για χώρο κύριας χρήσης και εφόσον,
iν) υπάρχει λειτουργική σύνδεση όλων των επιπέδων όπου εκτείνεται.
Στην παρούσα περίπτωση δεν προσμετρούνται επίσης χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και
αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40 τ.μ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου.»
19. Η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της
εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.»
20. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.
4067/2012 (Α΄79), προστίθεται περίπτωση λα΄ ως εξής:
«λα. Οι κατασκευές που επιβάλλονται μετά την
ανεύρεση αρχαίων μνημείων, για την προστασία και
ανάδειξη αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
21. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 (Α΄79),
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης κάλυψης
του οικοπέδου δεν προσμετρούνται οι επιφάνειες των
ορθών προβολών σε οριζόντιο επίπεδο:
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α. Τμημάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν
στο κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος
τους, ακόμη και εάν περιλαμβάνουν φέρον στοιχείο.
β. Ανοιχτών και κλειστών εξωστών.
γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κε΄, κστ΄, κη΄, λα΄, της
παραγράφου 6 του άρθρου 11.
δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται σε αυτά.
ε. Αίθριων και οποιασδήποτε μορφής διαμπερών
ανοιγμάτων του κτιρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων στην
περίπτωση που ξεκινούν από την στάθμη του οριστικά
διαμορφωμένου εδάφους και μόνο για το τμήμα εκείνο
που δεν καλύπτεται με ανωδομή.
στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων
ή τμήματος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για
άλλες χρήσεις. Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου
κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70%.
ζ. Η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς υποστυλώματα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω από την επιφάνεια αυτή.
η. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισμού πυροπροστασίας και μόνο σε υφιστάμενα πριν
την ισχύ του κανονισμού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.»
22. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4067/2012 (Α΄79),
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου
συντελεστή όγκου σ.ο.:
α) Προσμετράται:
- ο όγκος των χώρων που προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης,
- ο όγκος των ανοικτών ημιυπαίθριων χώρων,
- ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β΄,
δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11,
- ο χώρος της στέγης μόνον όταν αυτή δεν είναι
υποχρεωτική,
- ο χώρος υπογείου από την οριστική στάθμη εδάφους και άνω.
β) Δεν προσμετρώνται:
- όλες οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου
11 εκτός των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄,
λ΄.»
23. Το άρθρο 15 του ν. 4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
΄Yψος Κτιρίου-αφετηρία μέτρησης υψώνπλάτος δρόμου
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται
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σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης της περιοχής ως εξής:
για συντελεστή δόμησης έως και 0,4 ύψος 10,75 μ.
για συντελεστή δόμησης έως και 0,8 ύψος 14,00 μ.
για συντελεστή δόμησης έως και 1,2 ύψος 17,25 μ.
για συντελεστή δόμησης έως και 1,6 ύψος 19,50 μ.
για συντελεστή δόμησης έως και 2,0 ύψος 22,75 μ.
για συντελεστή δόμησης έως και 2,4 ύψος 26,00 μ.
για συντελεστή δόμησης 2,4 και άνω, το δεκαπλάσιο
του επιτρεπόμενου συντελεστή με μέγιστο ύψος
32,00μ..
Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεμένων δωμάτων
επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας δώματος επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους
όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, κατά 1,00 μ. και των στεγών κατά 0,40 μ. και ομοίως σε υφιστάμενα κτίρια στα
οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.
2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και
το συντελεστή όγκου με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα
από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής:
α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 1,2 και αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου φορέα, με τις ακόλουθες
μέγιστες τιμές:
για συντελεστή δόμησης έως και 0,4 ύψος 13,00 μ.
για συντελεστή δόμησης έως και 0,8 ύψος 18,00 μ.
για συντελεστή δόμησης έως και 1,2 ύψος 21,00 μ.,
β) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο που
έχει ανεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια, εφόσον δεν
έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.
3. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σημείο των
όψεών του μετριέται από την οριστική στάθμη του εδάφους σε οποιοδήποτε σημείο μέτρησης ή από τη στάθμη
του πεζοδρομίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυμοτομικής γραμμής.
Σε οικόπεδα με πρόσωπα σε περισσότερους του
ενός κοινόχρηστους χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και το ένα τουλάχιστον από αυτά δεν ορίζεται βάσει της παραγράφου
αυτής, επιβάλλεται η τήρηση του μικρότερου από τα
επιτρεπόμενα ύψη μέχρι την απόσταση των 9,0 μ. από
την οικοδομική γραμμή στην οποία αντιστοιχεί αυτό,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους
δόμησης της περιοχής. Σε περίπτωση υπογείου με
ύπαρξη χαμηλωμένης αυλής (coursanglaises) η αφετηρία μέτρησης του ύψους γίνεται από την οριστική στάθμη εδάφους του ισογείου στην αντίστοιχη θέση.
4. Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέπεται η μερική εκσκαφή ή επιχωμάτωση του φυσικού
εδάφους για την προσαρμογή του κτιρίου σε αυτό με
την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η οριστική στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλό-
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τερα από το 1,50 μ. από την φυσική στάθμη του.
Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη
του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να
υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ. και να επιχωθεί μέχρι
1,00 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος και σημασίας, επιτρέπεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό στερεό, που καθορίζεται:
α) στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη επιφάνεια που περνά από την οικοδομική γραμμή και
της οποίας τα ανώτατα σημεία βρίσκονται σε ύψος 1,5
Π που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 7,5 μ., από τα
αντίστοιχα σημεία του κρασπέδου του πεζοδρομίου,
β) από κεκλιμένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σημεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται
στην προηγούμενη παράγραφο και σχηματίζει με αυτήν
οξεία γωνία εφαπτομένης 1:1,5,
γ) στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.
6. Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω
συμβολής οδών με ή χωρίς απότμηση, για τον καθορισμό του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων στο τμήμα
που βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία, λαμβάνεται το
μεγαλύτερο μέγεθος Π από όλα τα προκύπτοντα στο
σημείο της συμβολής.
Όταν ο εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του από οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί με άλλο κοινόχρηστο χώρο
από δίοδο, ως μέγεθος Π για τον καθορισμό του ύψους
της πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαμβάνεται το πλάτος της διόδου στο σημείο συμβολής της
με το χώρο αυτόν.
7. Τα ύψη για την εφαρμογή του ιδεατού στερεού,
μετρώνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής γραμμής
στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου,
όπως αυτή βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό και
εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψης από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο,
η στάθμη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού.
Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.
8. Επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, μέχρι 1,00 μ., στις περιπτώσεις όπου το
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ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 50%
τουλάχιστον για στάθμευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει
όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πιλοτές) κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 6ιζ΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόμου και
ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθμευση αυτοκινήτων.»
24. Το άρθρο 16 του ν. 4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Λειτουργικά, ενεργειακά και
διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου
1. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα
νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς
χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και σύμφωνα με
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:
α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά
στοιχεία,
β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοιχεία,
γ) κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους,
δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους,
ε) εμφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστημάτων,
όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάσει των προβλεπομένων προδιαγραφών, μέγιστου πλάτους ίσου με
1/4 Δ΄ ή 1/4 δ΄. Η απόσταση των παραπάνω στοιχείων
από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,00 μ..
2. Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν
οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονικά στοιχεία, ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας,
διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο
του κτιρίου.
3. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της
οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10 Π και όχι περισσότερο των 2,00 μ.. Όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου.
Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων
τμημάτων του οικοπέδου μπορούν να κατασκευάζονται
μέχρι πλάτους 1/4 x Δ ή 1/4 x δ. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το
άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου και προς την
πλευρά της ρυμοτομικής γραμμής σε οριζόντια προβολή.
4. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε
θέση, ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται
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πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγματα αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από
το περίγραμμά τους.
5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών
που κατασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφάνειας όψεως,
β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0,80 μ..
γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει
με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε
αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 μέτρων και σε κάθε περίπτωση
πρέπει να βρίσκεται πάνω από 5,00 μέτρα από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00
μ.. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε
προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.
6. Σε πεζόδρομους και δρόμους ήπιας κυκλοφορίας
επιτρέπεται η κατασκευή των στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων σε ύψος μεγαλύτερο των 3,00 μ.,
μετά από βεβαίωση του αρμόδιου δήμου ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου.
7. Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από
κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια
ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω
προστεγάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με
πλάτος μέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ.
8. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ΄ ή δ΄ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται κατασκευές
για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και
εμποδιζόμενων ατόμων.
9. Μεταξύ των ανοιχτών στεγασμένων χώρων,
στους εξώστες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων, επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία
μεταξύ των όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών.
10. Τεχνικά συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης και
παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), όπως επίτοιχοι
λέβητες αερίου, στις περιπτώσεις νέων κατασκευών θα
πρέπει να ενσωματώνονται στο κέλυφος του κτιρίου και
να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του
κτιρίου.
Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι
πενήντα (50) εκατοστά και μόνο όταν δεν μπορούν να
τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00) μ.
μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλε-
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ψη κατάλληλης απορροής των παραγόμενων συμπυκνωμένων υδρατμών για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει
τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου.»
25. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγματος της
9.8.1955 ή εξαιρέθηκε με τις διατάξειςτου ν. 1337/1983
ή εξαιρέθηκε οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4178/2013.»
26. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν
στην κατασκευή στοιχείων που ορίζονται με τον παρόντα νόμο και δεν είχαν οριστεί κατά το χρόνο κατασκευής του υφιστάμενου κτίσματος, όπως είναι οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια), οι σοφίτες κ.ά., κατά τη μελέτη
της προσθήκης κατισχύουν των διατάξεων του εδαφίου
α΄ του παρόντος άρθρου.»
27. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατ’ επέκταση ή και καθ’ ύψος σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή.
Η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
ισχύοντα, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόμησης προσθήκης, συντελεστή δόμησης της περιοχής με
την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 (Α΄174).»
28. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.
4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ειδικότερα, η επέκταση καθ’ ύψος επιτρέπεται
να εκτείνεται έως το περίγραμμα του κτιρίου, έστω και
αν το τελευταίο υπερβαίνει τα όρια του οικοδομήσιμου
τμήματος του οικοπέδου, όπως αυτά καθορίζονται από
τον παρόντα νόμο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Ειδικά για τα κτίρια της παραγράφου
1δ΄ του άρθρου 23 του παρόντος νόμου η επέκταση
καθ’ ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το νόμιμο περίγραμμα αυτών όπου αυτό ορίζεται ως το τμήμα εκείνο
το οποίο δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής
του, εάν αυτές είναι ευμενέστερες.»
29. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α΄79)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών με αυξημένη πλειοψηφία (67%) όμορων οικοπέδων είναι δυνατή η
λειτουργική ενοποίηση των κτισμάτων των ιδιοκτησιών
για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ιδιωτική
σύμβαση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των
κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.
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Σε περίπτωση συναίνεσης με αυξημένη πλειοψηφία
(67%) ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτίσματος
μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.»
30. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α΄79)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η στέγαση κολυμβητικών δεξαμενών ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α.,
της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων κοινωφελούς χαρακτήρα με πέργκολες που καλύπτονται με ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή με αρθρωτές κινούμενες κατασκευές.»
31. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
19 του ν. 4067/2012 (Α΄79) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό
ύψος 3,80 μ. από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια
του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις απολήξεις αυτές απογορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε
κατασκευής ή εγκατάστασης.
32. Σε πέργκολα που υφίσταται νομίμως μετά από
έγκριση της αρμόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής και
πριν την ισχύ του ν. 4067/2012 (Α΄79) δύναται να αντικαθίσταται η εγκεκριμένη κάλυψή της με προστατευτικό
υλικό του οποίου το πάχος δεν δύναται να υπερβαίνει
εκείνο της στέψης του εγκεκριμένου σκελετού της.
Άρθρο 21
Τροποποιήσεις διατάξεων περί Συμβουλίων
Αρχιτεκτονικής και Συμβουλίων Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α΄249)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για τη
γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα,
που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε
παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς
χώρους και ειδικά κτίρια. Η γνωμοδότηση δεν απαιτείται
προκειμένου για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα
έργα στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν
επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού.
β. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους
που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της
Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή άλλης
αρμόδιας υπηρεσίας μπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε
επαφή με κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο.
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γ. Για κάθε οικοδομική εργασία που παραπέμπεται
σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
δ. Για κατασκευαστικά έργα διαμορφώσεων κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις
που διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
ε. Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία
που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή.
στ. Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης
κτιρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους 1955.
ζ. Για τη διάσπαση του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 24/
31.5.1985 (Δ΄ 270).
η. Για την οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα του άρθρου 25 του ν. 1337/1983 (Α΄33), όπως ισχύει.
θ. Για την οικοδόμηση με βάση τις διατάξεις περί οικογενειακής στέγης του άρθρου 41 του ν. 1337/1983,
όπως ισχύει.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α΄249), προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω περιπτώσεων
και μετά την κατάργηση των ΕΠΑΕ κατά το άρθρο 45
παράγραφος 2α του παρόντος νόμου, παύει η διαδικασία ελέγχου των αρχιτεκτονικών μελετών που προβλέπεται από ισχύοντες νόμους και άλλες κανονιστικές
πράξεις της διοίκησης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία έκδοσης γνωμοδότησης των Συμβουλίων, καθώς και η έκδοση τεύχους οδηγιών προς τα μέλη των Συμβουλίων.»
3. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.
4030/2011 (Α΄249) και η παράγραφος 4 αναριθμείται σε
παράγραφο 3.
4. Το άρθρο 27 του ν. 4030/2011 (Α΄249) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο Υπουργό
για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα
του Υπουργού,
β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα
από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21 του παρόντος, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του
ν. 4067/2012, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής
στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21 του παρόντος και των
περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012.
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2. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου
έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
σχετικό ερώτημα του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα
από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21 του παρόντος, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια
Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής.
3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
σχετικό ερώτημα του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης,
β. γνωμοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα
από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, καθώς
και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012,
που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής
στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21 και των περιπτώσεων
του άρθρου 10 του ν. 4067/2012.»
5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.
4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.»
6. Τα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 32 του ν.
4030/2011 (Α΄249) αντικαθίστανται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το
αναφερόμενο υπό β΄ πρόσωπο και στο Συμβούλιο συμμετέχει επίσης και ένας δικηγόρος οριζόμενος κατά τα
κατωτέρω. Σε περίπτωση που συμμετέχει ως μέλος δικηγόρος, αυτός επιλέγεται με κλήρωση από μητρώα
που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και συντάσσονται με τη γνώμη του Οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου. Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων
τροποποίησης της συγκρότησης των οργάνων για τη
συμμετοχή Δικηγόρου, αυτά λειτουργούν με την προηγούμενη σύνθεση.»
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις ειδικών
πολεοδομικών ρυθμίσεων
1.1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.
24/31.5.1985 (Δ΄ 270 ) τροποποιείται ως εξής:
«α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου μετά
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τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και
με τις εξής προϋποθέσεις: αα) Τα επί μέρους, μετά τη
διάσπαση, κτίρια σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, ββ) Στην περίπτωση που προβλέπεται ενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται να
έχει πλάτος κατ’ ελάχιστον 1,20 μ. και προσμετράται
τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστές δόμησης ή
κάλυψης ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια αυτά δεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να απέχουν, ανά
δύο, απόσταση μεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται
στο άρθρο 3 του ν. 4067/2012. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της παρούσας, καθώς και περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις.»
1.2. Αδειες δόμησης ανέγερσης ή και προσθήκης κατασκευών επί ακινήτων για τα οποία είχε εκδοθεί άδεια
κατά τις προγενέστερες διατάξεις σύμφωνα με χορηγηθείσα έγκριση διάσπασης του όγκου με απόφαση ΕΠΑΕ
εκδίδονται και εκτελούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2004
(Α΄76) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που από την εφαρμογή της παρούσας προκύπτουν περισσότερες από τέσσερις (4) απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης για ένα διαμέρισμα ή μία
κατοικία, τότε οι επιπλέον των τεσσάρων θέσεις που
εξυπηρετούν το συγκεκριμένο διαμέρισμα ή τη συγκεκριμένη μονοκατοικία μπορεί να διατάσσονται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4
της υπ’ αριθ. 98728/7722/93 (Δ΄ 167), απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του, από 24/31.5.1985, προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραμμές το
ανώτατο υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να
υπερβαίνει την κορυφογραμμή. Εξαιρούνται οι κεραίες
ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας με τις απαραίτητες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία τους, οι
εγκαταστάσεις και υποδομές σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εγκαταστάσεις και υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας
Δημόσιων φορέων ή φορέων του ευρύτερου Δημόσιου
τομέα που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους.»
4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόμησης και άδεια
δόμησης επί ακινήτων εντός των ορίων οικισμών ή τμημάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράμματα και στις αποφάσεις των αρμόδιων νομαρχών
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βάσει των διατάξεων του, από 24.4.1985, προεδρικού
διατάγματος (Δ΄ 181/3.5.1985) και οι οποίοι παλαιότερα
έχουν χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες μόνον υπό
τις εξής προϋποθέσεις:
α. Μετά από αίτηση του αρμόδιου δήμου εγκρίνεται
από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ειδική γεωλογική μελέτη καταλληλότητας για το σύνολο του οικισμού προκειμένου να καθοριστούν τα τμήματα του οικισμού ως κατάλληλα για δόμηση.
β. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από τη μελέτη έργα αποκατάστασης για τα τμήματα του οικισμού που
έχουν χαρακτηριστεί κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για
δόμηση για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης
από την αρμόδια ΥΔΟΜ στο σύνολο ή σε τμήματα του
οικισμού απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων μετά
από γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας.
4.2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης και έγκρισης
της ειδικής γεωλογικής μελέτης.
5. Παρατείνεται η ισχύς των συμβουλίων που συγκροτήθηκαν κατά τις διατάξεις των άρθρων 20, 26, 30
και 35 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά ένα έτος από τη
λήξη της θητείας τους ανεξαρτήτως εάν έχει λήξει η θητεία αυτών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
6.1. Διαδικασίες αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιεργειών, των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι αποφάσεις μίσθωσης εκδόθηκαν
πριν την έγκριση του ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.
6.2. Πράξεις αδειοδότησης εκδοθείσες μετά τις
4.11.2011 που εμπίπτουν στις ως άνω προϋποθέσεις θεωρούνται νόμιμες.
7. Οικόπεδα ευρισκόμενα εντός οικοδομικών τετραγώνων σχηματισθέντων σε ρυμοτομικά σχέδια οριστικών διανομών του Υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν πριν από το έτος 1975, θεωρούνται από το χρόνο
έγκρισης των εν λόγω ρυμοτομικών σχεδίων ως οικόπεδα εντός σχεδίου, ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνονται ή
όχι τα ίδια στον πίνακα διανομής. Τα οικόπεδα αυτά
συμμετέχουν στον πολεοδομικό σχεδιασμό και δομούνται με τους ίδιους όρους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες συμμετέχουν και δομούνται και τα οικόπεδα του πίνακα διανομής. Στην περίπτωση αυτή ως
προς την έννοια του οικοδομικού τετραγώνου ισχύουν
οι διατάξεις των παραγράφων 48, 49, 53 και 76 του άρθρου 2 και της παρ. 1α΄ του άρθρου 8 του ν. 4067/2012
(Ν.Ο.Κ). Γήπεδα ευρισκόμενα έναντι των οικοδομικών
τετραγώνων του προηγούμενου εδαφίου δομούνται
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σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές διατάξεις για την
εκτός σχεδίου δόμηση.
8. Η παρ. 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄114)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων,
τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την
ύδρευση και αποχέτευση δήμων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
(Χ.Υ.Τ.Α.) και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων,
τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων
αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Όσα από
τα τεχνικά έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
9. Σε περιοχές Ζωνών ρυθμιζόμενων από προεδρικά
διατάγματα όπου απαγορεύεται η δόμηση όταν σε
ακραία σημεία ρυμοτομικών σχεδίων προβλέπεται η
ύπαρξη δρόμου, τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο
δρόμο αυτό είναι οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες προ της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος
διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις ότι είχε υποβληθεί,
προ της δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος, φάκελος μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας και επιτρεπόταν η χρήση και η δόμηση αυτών. Τα ακίνητα αυτά
οικοδομούνται σύμφωνα με τα ως άνω κατά παρέκκλιση
των ειδικών οριζομένων διατάξεων και ανεξαρτήτως
των ρυθμίσεων της σχετικής Ζώνης. Κατά τα λοιπά
απαιτούνται όλες οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εγκρίσεις.
10. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4067/2012 (Α΄79) μετά τη λέξη «Ηρακλείου» προστίθεται η λέξη «Χανίων».
11. Τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 22 του ν. 4178/2013 (Α΄174) ως εξής:
«Σε περίπτωση όπου από τη σχετική διαπιστωτική
πράξη προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή ζώνης υπερβαίνει τα
δύο χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που
ισχύει στην έκταση του οικείου δήμου.»
12. Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 22
του ν. 4178/2013 (Α΄174) ως εξής:
«Ειδικά δε για τα ακίνητα του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως
και εκτός ορίων οικισμού, που δεν έχει καθοριστεί τιμή
ζώνης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών
του Υπουργείου Οικονομικών, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης, που ισχύει στον οικείο δήμο και εάν
δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιμή ζώνης που
ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία
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δημοτική κοινότητα του ακινήτου η μέγιστη τιμή ζώνης
δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δημοτικής κοινότητας. Για τη συνδρομή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δήμου.»
13. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄174) ως εξής:
«4. Αυθαίρετες κατασκευές προ 28.7.2011, που
έχουν κατεδαφιστεί υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του παρόντος με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.»
14. Διαγράφεται η λέξη «βεβαιωμένες» στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4178/2013
(Α΄174).
15.α. Πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν από αναρμόδια όργανα μπορούν να κυρωθούν με αποφάσεις των
αρμοδίων Περιφερειαρχών υπό την προϋπόθεση ότι κυρώνονται ως είχαν κατά το χρόνο κυρώσεως τους από
τα αναρμόδια όργανα. Η ισχύς των αποφάσεων αυτών
ανατρέχει στην ημερομηνία έκδοσης των αρχικών διοικητικών πράξεων οι οποίες μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων των περιφερειαρχών καταργούνται αυτοδικαίως.
15.β. Η παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄60)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολεοδομικές ρυθμίσεις (όπως πολεοδομικές
μελέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων,
όρων δόμησης και χρήσεων γης) που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα εγκρίνονται
με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα
από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και γνωμοδότηση
μόνο του αρμόδιου ΣΥΠΟΘΑ, υπό την προϋπόθεση ότι
εγκρίνονται ως έχουν εφόσον μετά από διαπίστωση της
αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας προκύπτει ότι είναι δυνατή η επανέγκριση του σχεδίου ως έχει. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των σχεδίων των παραπάνω
ρυθμίσεων απαιτείται και η τήρηση της διαδικασίας του
άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος της 17.7.1923.
Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την
επανέγκριση των σχεδίων αυτών. Η ισχύς των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι
οποίες καταργούνται ρητά με τα ίδια προεδρικά διατάγματα. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα
με τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από
αναρμόδιο όργανο, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές και
εκτελούνται νομίμως οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται σε αυτές. Επιτρέπεται η ενημέρωση και η
αναθεώρηση αδειών σε ισχύ ή η έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με τους όρους δόμησης
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που χορηγήθηκε η άδεια. Αναθεωρήσεις για παράταση
ισχύος των οικοδομικών αδειών αυτών, έως την έκδοση
του σχετικού προεδρικού διατάγματος, επιτρέπονται
εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου για την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών.
Οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις αυτών επί οικοπέδων ομόρων σε υδατορέματα εκδίδονται εφόσον
οριοθετηθούν αυτά σύμφωνα, με τις ειδικότερες διατάξεις περί υδατορεμάτων.»
16. Η παρ. 3 του άρθρου 189 του ν. 4001/2011
(Α΄179) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1. Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγματα για τον καθορισμό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε.), προεδρικά διατάγματα προστασίας ή Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια, η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στη γραμμή αιγιαλού και στη γραμμή δόμησης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε γήπεδο όπου έχει ή
πρόκειται να κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί κτίριο ή
εγκατάσταση του δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται στα 30 μ..
3.2. Επιτρέπεται η μη τήρηση των αποστάσεων που
ορίζονται από τα ως άνω σχέδια όταν πρόκειται για επεκτάσεις υφιστάμενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του ιδίου γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση η απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
30 μ. από τη γραμμή αιγιαλού. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν θίγονται οι διατάξεις του ν.δ. 439/1970
(Α΄36).
3.3. Πέραν των ανωτέρω με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύναται να
εκδίδεται παρέκκλιση από τους όρους δόμησης που
προβλέπονται από τις ειδικότερες διατάξεις των ως άνω
διοικητικών πράξεων και με την προϋπόθεση ότι έχει
εγκριθεί η οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»
17. Σε δημοτικά ακίνητα και ακίνητα Ν.Π.Δ.Δ. εντός
εγκεκριμένου σχεδίου που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων
επιτρέπεται η χρήση ανοιχτών χώρων στάθμευσης έως
την έκδοση της άδειας δόμησης ανέγερσης των κοινωφελών κτιρίων και σε κάθε περίπτωση έως 3 χρόνια από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
18.1. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 947/1979
(Α΄169) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εάν εντός πενταετίας από της δημοσιεύσεως
του κατ’ άρθρον 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος δεν τέθηκε σε εφαρμογή κατά τις ειδικότερες
διατάξεις το πρόγραμμα της ενεργού πολεοδομίας με
τη διευθέτηση του χώρου των οικοδομικών εργασιών,
αίρεται ο χαρακτηρισμός της όλης εκτάσεως, ως ζώνης
ενεργού πολεοδομίας μετά από αίτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της περιφέρειας της ΖΕΠ, οποιουδήποτε έχει αποδεδειγμένα εμπράγματα δικαιώματα
επί της εκτάσεως. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός
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προθεσμίας τριών (3) μηνών, από την πάροδο της πενταετίας με αφετηρία τη δημοσίευση του κατ’ άρθρο 14
παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος. Στις περιπτώσεις εκδόσεως προεδρικών διαταγμάτων πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»
18.2. Σε περίπτωση που έχει ήδη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αρθεί αυτοδικαίως ο χαρακτηρισμός της εκτάσεως ως ζώνης ενεργού πολεοδομίας,
κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 2 του
ν. 947/1979, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της
και με την προϋπόθεση ότι η διευθέτηση του χώρου των
οικοδομικών εργασιών είχε πραγματοποιηθεί από Εταιρία Μικτής Οικονομίας, εντός της πενταετίας από της
δημοσιεύσεως του κατ’ άρθρον 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος, ο χαρακτηρισμός της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας ανακτάται, διά της εκδόσεως αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από
την υποβολή σχετικής αίτησης του οικείου Ο.Τ.Α..
Με την απόφαση αυτή, πέραν των ανωτέρω: α)
εγκρίνεται η σύμβαση συστάσεως της Εταιρίας Μικτής
Οικονομίας και ανάληψης του οικείου έργου, καθώς και
τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της, β) καθορίζονται
τυχόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις της Εταιρίας Μικτής
Οικονομίας εκ των αναφερομένων στο άρθρο 28 του ν.
947/1979. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούνται νόμιμα καταρτισθείσες όλες οι μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων στη ΖΕΠ, που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, από την οποία αρχίζει εκ νέου και η
πενταετία του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 947/1979.
19. Υπόκεινται στον περιορισμό του ύψους, αλλά
δεν υπόκεινται στον περιορισμό του αριθμού των ορόφων που τίθεται με τις διατάξεις του από 24/31.5.1985
προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270) «Τροποποίηση των
όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και
εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του
έτους 1923 οικισμών», τα βιομηχανικά κτίρια που έχουν
ανεγερθεί ή πρόκειται να αναγερθούν κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος.
20. Για την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, εντός των ορίων
καθορισμένων από σχέδια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε.
κ.λπ.) υποδοχέων βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσης ή/και υψηλής όχλησης, δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του από
24/31.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 270) περί
αποστάσεως από πλησιέστερους οικισμούς και εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι και περιορισμοί του εγκεκριμένου σχεδίου.
21. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.
4178/2013 (Α΄174) αντικαθίσταται ως εξής:
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«η) i) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών
σε αυτές κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από
αυτήν και
ii) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων που ανήκουν σε Αθλητικά
Σωματεία και έχουν ανεγερθεί σε εκτάσεις που
έχουν παραχωρηθεί σε αυτά από το Δημόσιο ή
από Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., εποπτεύονται από το Κράτος, επιχορηγούνται για τη συντήρηση ή επέκταση των εγκαταστάσεων τους από τον τακτικό
προϋπολογισμό και λειτουργούν σε εκτάσεις
που τους έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος ή
από Ν.Π.Δ.Δ..»
22. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (Α΄303), όπως παρατάθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.
3467/2006 (Α΄128), το άρθρο 24 του ν. 3748/2009
(Α΄29) και την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011
(Α΄249) παρατείνονται μέχρι τις 31.12.2014.
Άρθρο 23
Ακίνητα του Δημοσίου - Δημιουργία Περιφερειακών
Πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης
1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και
κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν
απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975
λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική
διοικητική πράξη, που καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση και ως δασικές
εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Ως λόγος
απώλειας του χαρακτήρα αυτών νοείται και ένταξη των
ακινήτων αυτών στο σχέδιο πόλης και ο χαρακτηρισμός
αυτών ως οικοδομικών τετραγώνων. Με απόφαση του
Ειδικού Γραμματέα Δασών μετά από εισήγηση επιτροπής που συγκροτείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκδίδεται διαπιστωτική πράξη άρσης τυχόν διοικητικών πράξεων που
εκδόθηκαν για τα ως άνω ακίνητα για την προστασία
της έκτασης στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας. Η
επιτροπή είναι τριμελής, μη αμειβόμενη και αποτελείται
από: α) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασικών χαρτών της Ειδικής Γραμματείας Δασών, β) έναν δασολόγο
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γ) έναν Νομικό. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο οριζόμενος
δασολόγος της Διεύθυνσης της Ειδικής Γραμματείας
Δασών.
2. Για τα ανωτέρω ακίνητα που τυχόν έχουν χαρακτηριστεί δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπεται
η αξιοποίησή τους για τη δημιουργία Περιφερειακού
Πάρκου του ν. 3937/2011 και έργων κοινωφελούς χρήσης κατά τις κείμενες διατάξεις και μόνον υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων.
3.α) Με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση του
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αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή και του συναρμόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται στα ως άνω ακίνητα, με βάση
εκπονηθείσα Ειδική Έκθεση, κατά την παρ.1β΄ του άρθρου 6 του ν. 3937/2011, με την οποία τεκμηριώνεται η
οικολογική σημασία της περιοχής, οι όροι δόμησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόμενη δόμηση και μόνο επί των ακινήτων ή των τμημάτων
αυτών, τα οποία εντάχθηκαν κατά τα ανωτέρω σε σχέδιο πόλης δεν υπερβαίνει το συντελεστή δόμησης που
καθορίστηκε με την ένταξη στο σχέδιο πόλης και σε κάθε περίπτωση τον ισχύοντα μέσο συντελεστή δόμησης
της περιοχής.
β) Για τα ως άνω ακίνητα ή τμήματα αυτών τα οποία
προ του έτους 1975 εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης δεν
ισχύουν τα όρια και οι ειδικές ρυθμίσεις που τυχόν προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις προστασίας των
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί μεταγενέστερα. Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα της παραγράφου α΄ του παρόντος άρθρου καθορίζονται και τα νέα
όρια εφαρμογής των προεδρικών διαταγμάτων προστασίας.
γ) Προ της συνδέσεως των ακινήτων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας απαιτείται η ολοκλήρωση των
προτεινόμενων έργων προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος του Περιφερειακού
Πάρκου, σύμφωνα με την, κατά την παρ. 1β΄ του άρθρου
6 του ν. 3937/2011, ειδική έκθεση τεκμηρίωσης οικολογικής σημασίας. Η ολοκλήρωση των έργων διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την αυτή υπουργική απόφαση καθορίζονται η
σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η διαδικασία ελέγχου και
παραλαβής των έργων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα.
Άρθρο 24
Προσωρινά καταλύματα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις
1. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης και
των χρήσεων γης που ισχύουν για κάθε περιοχή η τοποθέτηση προσωρινών καταλυμάτων διαμονής εντός
αγροκτήματος, σύμφωνα με τους όρους, τους περιορισμούς και τη διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.
2. Ως προσωρινό κατάλυμα για τις ανάγκες του παρόντος νοείται η προσωρινή κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση (όπως κοχλιωτές
κατασκευές, ξυλοκατασκευές, container εγκεκριμένου
τύπου), η οποία εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση και στην οποία διαμένουν εργάτες
που απασχολούνται με την καλλιέργεια της γης.
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3. Ως αγρόκτημα για τις ανάγκες του παρόντος νοείται η συνεχής και ενιαία καλλιεργούμενη έκταση που
ανήκει σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ή είναι μισθωμένη. Η ενιαία αυτή έκταση δύναται να αποτελείται
από επιμέρους τμήματα αγροτικής γης που ανήκουν σε
έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ή είναι μισθωμένα.
4. Το ελάχιστο εμβαδό στο οποίο επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών καταλυμάτων ορίζεται σε 10
στρέμματα ανά αγρόκτημα.
5. Τα προσωρινά καταλύματα είναι μόνον ισόγεια με
μέγιστο ύψος 4 μέτρα και δεν δύνανται να καλύπτουν
πέραν του 1% του αγροκτήματος, ανεξαρτήτως νομίμως υφισταμένων κτισμάτων ή που προβλέπεται να
ανεγερθούν βάσει των οικείων διατάξεων. Εντός αυτής
της ζώνης και πέραν της προβλεπόμενης ως άνω κάλυψης επιτρέπεται η τοποθέτηση γεννήτριας, υδατοδεξαμενής και χημικής τουαλέτας ή/και τουαλέτας κομποστοποίησης.
6. Πέραν του ανωτέρου καθοριζόμενου μέγιστου
ύψους επιτρέπεται η κατασκευή στέγης έως 1,5 μ., στηθαίου, φωτοβολταϊκών-ηλιακών θερμοσίφωνων και καπνοδόχων.
7. Στα προσωρινά καταλύματα περιλαμβάνονται
υποχρεωτικά χώροι που εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης όπως χώροι υγιεινής, κουζίνα, υπνοδωμάτια.
8. Τα προσωρινά καταλύματα τοποθετούνται σε ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση 2,5 μ. από τα όρια του
αγροκτήματος και σε μέγιστη 10 μ..
9. Σε περίπτωση που το αγρόκτημα έχει πρόσβαση
σε εθνική, επαρχιακή και δημοτική οδό η τοποθέτηση
των προσωρινών καταλυμάτων γίνεται υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις σωρευτικά:
α. δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται επί της πλευράς του αγροκτήματος που έχει πρόσοψη σε εθνική,
επαρχιακή και δημοτική οδό,
β. τηρούνται υποχρεωτικά οι προβλεπόμενες στην
παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου αποστάσεις.
10. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου και μετά από γνωμοδότηση από το αρμόδιο
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) εγκρίνεται πρότυπη αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος
και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
11. Για την αδειοδότηση της τοποθέτησης της κατασκευής εκδίδεται από την αρμόδια ΥΔΟΜ έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μετά από αίτηση του καλλιεργητή
και υποβολή των ακολούθων δικαιολογητικών:
α. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας της οικείας
Περιφέρειας για την καλλιέργεια του αγροκτήματος ή
δήλωση ΟΣΔΕ συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση
του καλλιεργητή περί της συνέχισης της καλλιέργειας.
β. Υπεύθυνη δήλωση του καλλιεργητή, με την οποία
βεβαιώνει ότι είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης του αγροκτή-
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ματος ή σε διαφορετική περίπτωση υπεύθυνη δήλωση
του/των ιδιοκτήτη/τών (για τα μισθωμένα τμήματα), περί
της σύμφωνης γνώμης του/των για την τοποθέτηση του
προσωρινού καταλύματος.
γ. Τίτλοι ιδιοκτησίας και λοιπά στοιχεία νομιμότητας.
δ. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο, με την υπό
κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των προσωρινών
καταλυμάτων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κλπ.).
ε. Αντίγραφο πρότυπης αρχιτεκτονικής μελέτης,
όπως εγκρίθηκε από το ΣΑ και τον αρμόδιο δήμο.
στ. Σχηματική κάτοψη/τομή υπό κλίμακα 1/100.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται ότι το προσωρινό κατάλυμα πληροί τις προδιαγραφές του παρόντος.
12. Η Υπηρεσία δόμησης μετά την κατάθεση των
ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδει την έγκριση μικρής
κλίμακας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 55174/
4.10.2013 (Β΄ 2605) υπουργική απόφαση. Μετά το πέρας των τριών ετών από την έκδοση της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας με ευθύνη του προσώπου, στο
οποίο εκδόθηκε αυτή, επιβάλλεται η απομάκρυνση των
προσωρινών καταλυμάτων, άλλως ακολουθείται η διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.
13. Με την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης
των προσωρινών καταλυμάτων προσκομίζεται στην αρμόδια ΥΔΟΜ υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, με την
οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκδοθείσα έγκριση,
διαφορετικά η αρμόδια ΥΔΟΜ προβαίνει στις νόμιμες
ενέργειες. Είναι δυνατή η ανανέωση της ανωτέρω προθεσμίας ανά διετία, με αίτηση του ενδιαφερομένου
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με την οποία συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του περί μη αλλαγής των
στοιχείων της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας
περί της συνέχισης της καλλιέργειας του αγροκτήματος
ή δήλωση ΟΣΔΕ συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση
του καλλιεργητή περί της συνέχισης της καλλιέργειας.
14. Θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα
σχετικά με την υλοποίηση του παρόντος δύναται να καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.
Άρθρο 25
Χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Στο άρθρο 186 Κεφάλαιο Η΄ του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής:
«22. Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την
κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά
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κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι
ανωτέρω φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις
Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του ν.
3852/2010.»
Άρθρο 26
1. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ»
και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο
Ελληνικό Δημόσιο και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις
των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του δικαιώματος του νομής και κατοχής σε αυτά, αναθέτει στο
Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των απαραίτητων
εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίησή τους και την
επιχειρησιακή ένταξή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στις παραγράφους 2 έως 7.
2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα εκτελεσθούν στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου ευρίσκονται σήμερα,
από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους υπεργολάβους. Οι
απαραίτητοι χώροι των ΕΝΑΕ, οι υποδομές και ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό Ναυτικό,
άνευ ουδενός ανταλλάγματος.
3. Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ, προκειμένου να παράσχουν τις
απαιτούμενες υπηρεσίες τους, μέχρι την ολοκλήρωση
των εργασιών στα Υ/Β και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το Πολεμικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που θα συμφωνηθεί για κάθε εργαζόμενο
πλέον την αναλογούσα στην αμοιβή ασφαλιστική εισφορά ως αποζημίωσή του για τις υπηρεσίες οι οποίες
θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή, δεν δημιουργεί καθεστώς εξαρτημένης εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό, ή
οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις
υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι των
ΕΝΑΕ. Οι εργαζόμενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση με τα ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής
απορρέοντα δικαιώματά τους. Η σχέση του Πολεμικού
Ναυτικού με τους εργαζομένους ολοκληρώνεται και
λύεται αυτοδικαίως με την πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β.
4. Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται διά της παρούσης να συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου συμβάσεις με τρίτους προμηθευτές, και
υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο με εκείνους οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι με τα ΕΝΑΕ και
έχουν εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο αντικείμενο, προκειμένου να εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες
τεχνικές προδιαγραφές και όροι για την πιστοποίηση
των Υ/Β.
5. Ολες οι πληρωμές για την ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β, σύμφωνα με τις παραγράφους 1-4 του παρόντος, θα γίνουν από το Πολεμικό Ναυτικό, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύου-

σα ελεγκτική νομοθεσία και μέχρι ύψους 75,5 εκ. που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.
6. Ο ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για τη ρύθμιση των θεμάτων τα οποία δεν ρυθμίζονται από την παρούσα διάταξη.
7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το Υπουργείο
Εθνικής Αμυνας ουδεμία αρμοδιότητα έχει για τη διαχείριση των θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.
Άρθρο 27
Λατομεία σχιστολιθικών πλακών
Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄85), όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών, ανεξαρτήτως του
αν ενέπιπταν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 34
του ν. 2115/1993 (Α΄15), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999 (Α΄70), εφόσον
μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει άδεια εκμετάλλευσης ή
δεν έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης με το Δημόσιο,
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.
2115/1993, δύνανται να συνεχίσουν την εκμετάλλευση
των λατομείων αυτών υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχουν καταθέσει αίτηση στο αρμόδιο Δασαρχείο
για την αναγνώριση της κυριότητας σε έκταση στην
οποία περιλαμβάνεται ο λατομικός χώρος, εντός της
προθεσμίας που όριζαν είτε το άρθρο 34 του ν.
2115/1993 είτε το άρθρο 14 του ν. 2702/1999 είτε το άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 4030/2011, ή
αα) δεν έχουν καταθέσει αίτηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις αλλά
εκμεταλλεύονται αποδεδειγμένα το λατομικό χώρο,
όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες
έτους 1996 ή
ββ) έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα αναγνωρισμένο δικαστικά ή διοικητικά αλλά δεν κατέθεσαν αίτηση εντός
των προθεσμιών που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις και εκμεταλλεύονται αποδεδειγμένα το λατομικό
χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 και
β) έχουν ήδη υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αρμοδίως,
εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος:
αα) αίτηση έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης
σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 998/1979,
ββ) αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης,
γγ) τεχνική μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.
1428/1984 (Α΄43),
δδ) μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και
εε) αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύμβασης μίσθωσης, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο ή αίτηση
για αναγνώριση της έκτασης. Την αίτηση μπορεί να υπο-
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βάλουν οι εκμεταλλευτές, στην περίπτωση που δεν είναι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, αλλά διαθέτουν μισθωτήρια συμβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόμενων ιδιοκτητών,
γ. τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών και έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωμα ήδη αναγνωρισμένο Διοικητικά ή Δικαστικά, υποβάλλουν μόνο τα στοιχεία αα-δδ του εδαφίου β΄.
2. Οι χωρικά αρμόδιες διευθύνσεις περιβάλλοντος
εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λατομείων σχιστολιθικών
πλακών της παραγράφου 1, ώστε να εκδοθούν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από την κατάθεσή τους.
Η εκμετάλλευση των λατομείων συνεχίζεται με βάση
την υποβληθείσα μελέτη μέχρι την τυχόν έκδοση πράξεως απόρριψής της. Στην περίπτωση που απορριφτεί η
αίτηση, διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης και
εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις περί προστασίας των
δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με τη δασική
νομοθεσία.
Λατομικός χώρος των λατομείων της παραγράφου 1
του παρόντος θεωρείται ο αποτυπωμένος στα διαγράμματα που συνοδεύουν την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη
του άρθρου 9 του ν. 1428/1984. Επί αυτού θα εκδοθούν
οι διοικητικές πράξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Η κατά την παράγραφο 1 εκμετάλλευση παύει αυτοδικαίως αν εντός αποκλειστικής, προθεσμίας τριών
(3) ετών από τη λήξη της ανωτέρω εξάμηνης προθεσμίας δεν χορηγηθεί στους αιτήσαντες η άδεια εκμετάλλευσης ή, αν πρόκειται για δημόσιο λατομείο, δεν
συναφθεί η αιτηθείσα σύμβαση απευθείας μίσθωσης με
το Δημόσιο. Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης με το
Δημόσιο, προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της είναι η
κατάθεση εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος
για τα οφειλόμενα στο Δημόσιο μισθώματα της περιόδου έως την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των εκτάσεων στις οποίες διενεργείται η εκμετάλλευση
των λατομείων της παραγράφου 1.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής σε συνάρτηση με το μίσθωμα, η διάρκεια της, οι όροι κατάπτωσης αυτής και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Εως την αναγνώριση
του δικαιώματος κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, η
έγκριση επέμβασης θα εκδίδεται επί δημοσίας εκτάσεως και θα καταβάλλεται αντάλλαγμα χρήσης σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 45 του ν.
998/1979 (Α΄289) σε τέσσερις ισόποσες δόσεις και κατάθεση και εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος
ίση με το υπόλοιπο των τριών δόσεων, η οποία δύναται
να μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό καταβολής. Σε
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περίπτωση μη καταβολής μιας εκ των δόσεων καταπίπτει η εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου και το ποσό κατατίθεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου και ο εκμεταλλευτής του λατομείου αποβάλλεται με σχετικό πρωτόκολλο της οικείας δασικής αρχής.
Οταν η αίτηση για τη χορήγηση της έγκρισης επέμβασης έχει υποβληθεί μετά την ισχύ του ν. 4014/2011, η
έγκριση επέμβασης ενσωματώνεται στην Α.Ε.Π.Ο.
Μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των τριών (3) ετών
ετών οι συναρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν περαιώσει τις κατά νόμο ενέργειες τους και να έχουν αποφανθεί οριστικά επί των υποβληθέντων αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία των λατομείων σχιστολιθικών
πλακών.
4. Το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), στο
οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις αναγνώρισης κυριότητας ή άλλου εμπράγματος δικαιώματος, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 2115/1993 ή με το άρθρο 14 του ν. 2702/1999 ή με την παρ. 1 του άρθρου 58
του ν. 4030/2011, οφείλει να εκδώσει σχετική απόφαση
το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά
της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών.
5. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους αναστέλλεται:
α. Η είσπραξη των προστίμων που έχουν επιβληθεί
σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τα λατομεία της παραγράφου 1 εκτός από τα πρόστιμα του ν. 1650/1986 και
του άρθρου 15 του ν. 669/1977 (Α΄241).
β. Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και των πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημιώσεως
χρήσεως που έχουν επιβληθεί με τη δασική νομοθεσία.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίμων ή ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που
προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία για την προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων των περιπτώσεων των λατομείων της παραγράφου 1 του παρόντος, αίρονται υποχρεωτικά με πράξη του αρμοδίου οργάνου,
εάν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης. Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις προστασίας
των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία.»
Άρθρο 28
1. Το Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου
Εξωτερικών διατηρείται μέχρι τις 31.12.2014 για τις
ανάγκες ολοκλήρωσης της διαχείρισης των οικονομικών του. Ο Επικεφαλής του Γραφείου παραμένει υπεύθυνος διαχειριστής των δαπανών κατά τον ίδιο χρόνο,
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μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.
2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου
Οδηγών και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ΔΕ Ειδικότητας Οδηγών του Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρετούν αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Αρχές του, αποκλεισμένης
της δυνατότητας μετάθεσης ή απόσπασης στις Αρχές
της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 29
1. Στο άρθρο 4 περίπτωση II. υποπερίπτωση θ΄ του π.δ.
33/2011 (Α΄83) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.
158/2013 (Α΄250), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 5.3.2014
(Α΄κύκλος Αξιολόγησης 2014), εξαιρούμενων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περίπτωση β΄ ν. 3908/2011 (Α΄8), ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί τη βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισμό
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»
2. Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 5.3.2014
(Α΄κύκλος Αξιολόγησης 2014) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του π.δ.
33/2011 (Α΄83).
Άρθρο 30
Ρύθμιση θεμάτων δημοσίων έργων και
αντιμετώπισης των συνεπειών φυσικών καταστροφών
1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης έως και τις 30.6.2014 ή έχουν λάβει παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4186/2013, παρατείνονται
από την ημερομηνία λήξης τους μέχρι και τις
30.06.2014, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλουν σχετικό
αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η έναρξη
ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της.
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν.
3669/2008), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εν εξελίξει συμβάσεων, για τις οποίες ο ανάδοχος έχει προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά

το άρθρο 61 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων ή έχει οριστικοποιηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 60 της Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων έργων ειδική διαταγή.
3. Στο άρθρο δεύτερο του ν. 1190/1981 (Α΄203) προστίθεται παράγραφος 7Α΄ ως εξής:
«7.Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί, σε
περιπτώσεις σεισμών, να καθορίζεται ο αναγκαίος αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας
μετακινήσεων του προσωπικού που υπηρετεί ή και διατίθεται στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
(Υ.Α.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για
την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από τους
σεισμούς, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.
2685/1999 (Α΄35). Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν
από την 1η Νοεμβρίου 2013 και κατά την πρώτη εφαρμογή η ανωτέρω κοινή απόφαση εκδίδεται εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος.»
4. Συνιστάται λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο κατατίθενται χρηματικά ποσά από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για
την αρωγή των πληγέντων από τους σεισμούς της 26ης
Ιανουαρίου 2014 και της 3ης Φεβρουαρίου 2014 στις νήσους Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Τα κατατιθέμενα στο λογαριασμό αυτόν χρήματα δεν εντάσσονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος
κατανομής των κονδυλίων σε κάθε κατηγορία αυτών, ο
τρόπος και ο χρόνος διάθεσής τους στους δικαιούχους,
τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ο
τρόπος κίνησης και διαχείρισης του λογαριασμού, καθώς και το όργανο ελέγχου της διαχείρισής του.
Άρθρο 31
1. Εγκρίσεις που έχουν δοθεί σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
και σε Ν.Π.Ι.Δ. της αυτοδιοίκησης, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ή κατά τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 από
1.1.2013 έως 31.12.2013, μπορούν να υλοποιηθούν έως
31.12.2014.
2. Το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθμού που ανήκει σε
υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εμπίπτει στον περιορισμό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά μήνα,
που προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν.
4024/2011.
Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30)
ώρες κατά μήνα.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2014-2015

3. Τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποτιμώνται σε χρήμα
σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται
με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν πραγματοποιηθεί διαγωνισμοί και να
έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω μη συμμετοχής προμηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι με
υπαιτιότητά τους.
β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόμενους από τον οικείο ΟΤΑ.
γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ.
δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα μηνιαίες
δόσεις.
4. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα μετά την ισχύ
του ν. 3528/2007 και μέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.
1416/1984 (Α΄18), θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν,
από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και εφόσον η νομιμότητά τους δεν πάσχει από άλλη
αιτία, επιπλέον δε, δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά, παράγουν όλες τις νόμιμες συνέπειες.
Άρθρο 32
1.α. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 159, στην παράγραφο 1 του άρθρου 159Α στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 235, στην παράγραφο 1 του άρθρου 236, στην παράγραφο 1 του άρθρου 237 και στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 237Β του Ποινικού
Κώδικα, οι λέξεις «οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα» και
«οποιασδήποτε φύσης ωφελήματος» αντικαθίστανται
με τις λέξεις «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα»
και «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος» κατά
περίπτωση.
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 235 του
Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «ή το ωφέλημα» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ή το αθέμιτο ωφέλημα».
2.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 159Α, στην παράγραφο 3 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3 του
άρθρου 237 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «τιμωρείται
με φυλάκιση μέχρι τριών ετών» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «τιμωρείται με φυλάκιση».
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις
«τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών» και «τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών» αντικαθίστανται με
τις λέξεις «τιμωρούνται με φυλάκιση» και «τιμωρείται
με φυλάκιση» αντίστοιχα.
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις για τον καθορισμό τιμολογίων ΕΥΔΑΠ
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και ΕΥΑΘ, Συμπλήρωση διατάξεων για τη
Ρυθμιστική Αρχή των Λιμένων και άλλες διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4117/2013 (Α΄29),
όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.9 της παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 (Α΄85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν. 2744/1999
(Α΄222), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του ν.
1068/1980 (Α΄190).
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.
2744/1999 (Α΄222), με την οποία αντικαταστάθηκαν οι
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1068/1980
(Α΄190), ενοποιούνται σε μία παράγραφο που αριθμείται ως παράγραφος 1 και έχει ως εξής:
«1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιμολόγια
των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά
από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με την
επισυναπτόμενη πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
β) Μετά το τέλος των παραγράφων 1 και 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄222), όπως
ενοποιούνται και αντικαθίστανται με την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος νόμου, προστίθενται νέοι παράγραφοι 2, 3 και 4 που έχουν ως εξής:
«2. Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιμολόγια των
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με
αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από
διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους
εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έχει αποκλίσεις
από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως
εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να
αιτιολογούνται και να δημοσιεύονται μαζί με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή
διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για
κάθε επόμενη πενταετία.
4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και
αποχετεύσεως της Εταιρείας.»
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2. Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΓ.10 της παραγράφου ΙΓ του
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 21
1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιμολόγια των
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσηςγια τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του Υπουργού Οικονομικών, μαζί με την επισυναπτόμενη πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιμολόγια των
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται με
αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων μετά από
διαβούλευση με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους
εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίες δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων έχει αποκλίσεις
από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως
εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να
αιτιολογούνται και να δημοσιεύονται μαζί με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιμολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή
διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για
κάθε επόμενη πενταετία.
4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιμολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και
αποχετεύσεως της Εταιρείας.»
3.α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 του ν.
4150/2013 (Α΄102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από 9 μέλη και επικουρείται στη λειτουργία της από οργανικές μονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 9β
του παρόντος.
Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. ορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η θητεία τους είναι πενταετής.
Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη θητεία των μελών της Ρ.Α.Λ. είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί για μία μόνον φορά
για πέντε (5) έτη, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου
κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί-

ου. Εξ αυτών ένα μέλος είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος και δύο Εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης.
3. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από
το νόμο και τη συνείδησή τους, είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική
τους κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση της λειτουργίας των λιμένων και του δικαίου του ανταγωνισμού και
διαθέτουν εμπειρία σε ναυτιλιακές και επιχειρηματικές
δραστηριότητες.
Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είναι
ανώτατος κρατικός λειτουργός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελεί, κατά το χρόνο που κατέχει
τη θέση του, σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. είναι δημόσιες, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο, είναι προσβάσιμες μέσω της
ιστοσελίδας της Ρ.Α.Λ., και αναρτώνται στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ν. 3861/2010 (Α΄112), εκτός εάν πρόκειται για πράξεις
δημοσιευτέες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), οπότε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
43 του ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκτελεστές πράξεις της Ρ.Α.Λ. κοινοποιούνται
στους ενδιαφερόμενους και στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου. Κατ’ αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΔ, εφόσον θεωρούν
πως η εν λόγω απόφαση αντιτίθεται του νόμου και των
κανονισμών της Ρ.Α.Λ., η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από τη γνώση ή την κοινοποίησή της από
τους ενδιαφερόμενους ή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
δ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου
43 του ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, προστίθεται ενδιαμέσως του κειμένου
μεταξύ κομμάτων η φράση «τη μέριμνα για την ελεύθερη πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες».
ε. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου
43 του ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. προέρχονται από τέλος, το
οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί
των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των Λιμενικών Ταμείων.»
στ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου
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43 του ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με
μείωση άλλων πιστώσεων.»
ζ. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πριν τη μετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, θα αξιολογηθεί ευρύτερα ο ρόλος της και
οι αρμοδιότητές της και θα προωθηθούν όποιες μεταρρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες.»
η. Στο άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 14 ως ακολούθως:
«14. Η μεθοδολογία για την έκδοση ρυθμιστικών
πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης καθορίζεται μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2015 με απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εισήγηση
της Ρ.Α.Λ., η οποία προσαρτάται στην ως άνω απόφαση.
Από 1ης Ιουλίου 2015, οι αντίστοιχες αποφάσεις εκδίδονται από τη Ρ.Α.Λ., κατόπιν διαβούλευσης με τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλους εμπλεκόμενους. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Λ. εκδώσει απόφαση διαφορετική από τη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου, αυτή απαιτείται να είναι αιτιολογημένη και δημοσιοποιημένη κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης. Την 1η Ιουλίου 2016 η Ρ.Α.Λ. καθίσταται πλήρως
Ανεξάρτητη Αρχή. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών
και Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο θα εκδοθεί μέχρι τις
31.12.2014 καθορίζονται οι ακριβείς ρυθμιστικές αποφάσεις για την έκδοση των οποίων είναι αρμόδια η
Ρ.Α.Λ..»
4.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α΄82) καταργείται.
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.
2093/1992 (Α΄181) προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης του
πρώτου εδαφίου της παρούσας, εντός του έτους 2014,
τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται
αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος
του έτους, συμπεριλαμβανομένου του μήνα της άρσης
της ακινησίας και πριν την άρση ακινησίας. Με πράξη
της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης
διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό με βάση την ακριβή
ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε
κυκλοφορία το όχημα.»
5.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 (Α΄38), όπως προστέθηκε με
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την παράγραφο 2 του άρθρου 93 του ν. 4182/2013, καταργείται από τότε που ίσχυσε.
β. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με την
υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του ν. 4254/2014 (Α΄85) οι
λέξεις «καθώς και στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της» αντικαθίστανται με τις
λέξεις «καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010, όπως ισχύει, στην οποία ορίζεται η διασφάλιση σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του
απορρήτου των στοιχείων.»
6. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου του άρθρου
21 του ν. 4123/2013 (Α΄43) παρατείνεται μέχρι την 31η
Μαρτίου 2015 για τη μη επιβολή κυρώσεων στους υπόχρεους τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 19 του ίδιου νόμου στα παρακάτω προϊόντα των
κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002
(Α΄230):
α. Άσφαλτος (κατηγορία IV)
β. Υγραέρια - LPG (κατηγορία V)
γ. Λιπαντικά (κατηγορία VI).
Άρθρο 34
Όταν υπάρχει δικαστική αντιδικία μεταξύ ιδιοκτήτη κτιρίου και μηχανικού επιβλέποντα για την καταβολή της
αμοιβής αυτού, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου
και ορισμό ελεγκτή δόμησης κατά τις διατάξεις του ν.
4030/2011 εκδίδεται πόρισμα για το σύννομο της κατασκευής σύμφωνα με την άδεια και η αρμόδια ΥΔΟΜ
οφείλει να προσχωρήσει στη θεώρηση της άδειας δόμησης προσωρινά για ένα έτος προκειμένου να συνδεθεί
με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η παρούσα διαδικασία
επαναλαμβάνεται κάθε έτος μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο και την καταβολή της αμοιβής επίβλεψης σύμφωνα με το νόμο για
την τελική θεώρηση της άδειας σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις.
Άρθρο 35
1. Η περιοχή «Νέα Ζωή» του Δήμου Μάνδρας της Περιφερείας Αττικής, η οποία εμπίπτει στην Πολεοδομική
Ενότητα 5 του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου του Δήμου Μάνδρας (Υ.Α. 366/2003, Δ΄ 1066),
θεωρείται οικιστική και πολεοδομείται σύμφωνα με τις
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αποφάσεις, με τις
οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εδαφικές εκτάσεις της παραπάνω περιοχής, θεωρούνται ως ανακληθείσες από τη δημοσίευση τουπαρόντος νόμου στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αίρονται οι εκ των
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πράξεων αυτών συνεπαγόμενες συνέπειες.
2. Με υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος, καθώς και η τεχνική και λεπτομερής διαδικασία εφαρμογής του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄228) και δεν
επιβάλλονται εισφορές σε γη, παρά μόνο χρηματικές εισφορές για την απαλλοτρίωση των κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση των έργων υποδομής, οι οποίες βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Δήμο στο
10% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
κάθε διάταξη, η οποία ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα κατά
διαφορετικό ή αντίθετο τρόπο.
Άρθρο 36
Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.
4164/2013 (Α΄156), αντικαθίσταται ως εξής:
1. Μετά τις λέξεις «η δόμηση στα οικόπεδα του πρώτου» προστίθενται οι λέξεις «και δεύτερου».
2. Μετά τις λέξεις «παρούσας παραγράφου» διαγρά-

φονται οι λέξεις «και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης
παραχώρησης» και επαναδιατυπώνεται η πρόταση:
«Πέραν των ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση, η δόμηση στα
οικόπεδα του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εφόσον έχουν
υλοποιηθεί από την αρμόδια δημόσια αρχή εργασίες
ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων.»
Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Λευκάδα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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YΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1119/25-4-2014
(ΦΕΚ Β΄ 1035/25-04-2014)/Υπ. Οικ.
Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν.
4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις
ακίνητης περιουσίας).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 41
του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.7.2013), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Δ1 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του ν.
4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85).
2. Το ΠΔ 87/2012 (ΦΕΚ 142Α΄) «Διορισμός Υφυπουργών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α΄/2010).
5. Τις διατάξεις της αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012
(ΦΕΚ Β΄ 2574) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού
και Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
6. Την ανάγκη καθορισμού του χρόνου κτήσης της
μεταβιβαζόμενης ακίνητης περιουσίας σε περιπτώσεις
που δεν ορίζονται στο νόμο καθώς και θεμάτων που κρίνονται αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου 3
του άρθρου 41 του ν. 4172/2013.
7. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Σε περιπτώσεις πράξεων σύστασης οριζόντιας ή
κάθετης ιδιοκτησίας χωρίς μεταβολή του ποσοστού επί
του δικαιώματος που αντιστοιχεί στο μεταβιβάζοντα
πριν από τις πράξεις αυτές, ως χρόνος κτήσης θεωρείται αντίστοιχα ο χρόνος απόκτησης του αρχικού δικαιώματος.
2. Σε περιπτώσεις που μετά την κύρωση των οικείων
πράξεων εφαρμογής μεταβιβάζονται οικόπεδα, τα
οποία έχουν αποκτηθεί είτε ως οικόπεδα, είτε ως αγροτεμάχια με οποιοδήποτε τίτλο κτήσης, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κύρωσης της πράξης εφαρμογής.
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3. Σε περιπτώσεις που μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ή την έκδοση της αντίστοιχης διοικητικής πράξης καθορισμού των ορίων οικισμού μεταβιβάζονται οικόπεδα, τα οποία έχουν αποκτηθεί είτε ως οικόπεδα, είτε ως αγροτεμάχια με οποιοδήποτε τίτλο κτήσης, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος έγκρισης
της πολεοδομικής μελέτης ή έκδοσης της αντίστοιχης
διοικητικής πράξης καθορισμού των ορίων οικισμού.
4. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου με ανώμαλη δικαιοπραξία και εν συνεχεία επικύρωσης αυτής, ως χρόνος κτήσης λογίζεται εκείνος της επικύρωσης.
5. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου αιτία θανάτου ή
δωρεάς εν ζωή -γονικής παροχής, ως χρόνος κτήσης
θεωρείται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομίας ή ο
χρόνος κατάρτισης του συμβολαίου δωρεάς εν ζωή- γονικής παροχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που συνέτρεχε νόμιμος λόγος μετάθεσης του χρόνου γένεσης
της φορολογικής υποχρέωσης.
6. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου δυνάμει μεταβιβαστικού συμβολαίου στο οποίο έχει τεθεί αναβλητική
αίρεση ή προθεσμία, ως χρόνος κτήσης του ακινήτου
θεωρείται ο χρόνος πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης
ή παρόδου της προθεσμίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και στις περιπτώσεις κτήσης ακινήτου δυνάμει δωρεάς αιτία θανάτου.
7. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου δυνάμει μεταβιβαστικού συμβολαίου, στο οποίο έχει τεθεί διαλυτική αίρεση ή προθεσμία, ως χρόνος κτήσης του ακινήτου θεωρείται ο χρόνος κατάρτισης του οικείου συμβολαίου.
8. Σε περιπτώσεις κτήσης ακινήτου με αναγκαστικό
πλειστηριασμό, ως χρόνος κτήσης λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης.
9. Στα παραχωρηθέντα ακίνητα λόγω αγροτικής ή
αστικής αποκατάστασης ή αναδασμού, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κύρωσης της διανομής ή του
αναδασμού, εφόσον αυτός αναγράφεται στον σχετικό
τίτλο κυριότητας, και σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος
έκδοσης του τίτλου κυριότητας, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία του χορηγηθέντος από την Υπηρεσία αντιγράφου ή της μεταγραφής του.
10. Όταν ο τίτλος κτήσης έχει διορθωθεί ως προς τα
περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, με μεταγενέστερο
συμβόλαιο, χρόνος κτήσης θεωρείται η ημερομηνία του
αρχικού συμβολαίου.
11. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας ακινήτου που αποκτήθηκε κατά ψιλή κυριότητα
και επικαρπία αντίστοιχα σε διαφορετικούς χρόνους, ως
χρόνος κτήσης της πλήρους κυριότητας θεωρείται ο
χρόνος κατά τον οποίο αποκτήθηκε κατά ποσοστό 75%
τουλάχιστον η αξία της πλήρους κυριότητας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 15 ν. 2961/2001.
12. Η απόφαση αυτή ισχύει για μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ. 1121/25-4-2014
(ΦΕΚ Β΄ 1036/25.04.2014) / Υπ. Οικ.
Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου
και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού
του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο
που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4172/2013
καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4172/2013,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου
του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.
4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις της παρ. 61 του ν. 4172/2013.
3. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 και της παρ.
4 του άρθρου 62 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64
του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ1
της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/
2014 (ΦΕΚ Α΄ 85)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 67Α΄του ν. 4172/2013,
όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του
ν. 4254/ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 85)».
5. Τις διατάξεις των παραγράφων 26 και 27 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 όπως αυτές προστέθηκαν με
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ1 « Συμπλήρωση κύριων και μεταβατικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/204 (ΦΕΚ Α΄ 85)».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου, τις διατάξεις
των άρθρων 31 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
41 του ίδιου νόμου.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974,
Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Α΄ 90).
9. Την υπ’ αριθμ. Δ6 1036682 ΕΞ 2014 ( ΦΕΚ 478 Β΄)
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
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«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.
10. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν.
4172/2013 και απόδοσης του φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο δύναται και να εκτυπώνεται.
2. Ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται, πριν τη σύνταξη του συμβολαίου,
να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον
προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει
την συμβολαιογραφική πράξη και θα διενεργήσει την
παρακράτηση και την απόδοση του φόρου, τα στοιχεία
του/των αγοραστή/ών, τον χρόνο και την αξία κτήσης
και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή
των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπράγματου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές και τον
υπολογισμό του φόρου. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των
ανωτέρω στοιχείων καθώς και να θεωρεί τη δήλωση,
δεν έχει, όμως, ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.
Αν με το ίδιο συμβόλαιο μεταβιβάζονται περισσότερα εμπράγματα δικαιώματα, ο φορολογούμενος (πωλητής) υποβάλλει μία δήλωση στην οποία θα περιγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία που αφορούν το κάθε δικαίωμα.
Αν με το ίδιο συμβόλαιο περισσότερα πρόσωπα (πωλητές) μεταβιβάζουν, υποβάλλεται από τον καθένα χωριστή δήλωση.
3. Η δήλωση παραλαμβάνεται από υπάλληλο της
Δ.Ο.Υ. (ή του Γ.Ε.Φ.) της έδρας του συμβολαιογράφου.
Η δήλωση υπογεγραμμένη από τον συμβολαιογράφο
και τον πωλητή υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από
τα οποία το πρώτο παραμένει στη Δ.Ο.Υ., και τα υπόλοιπα αντίτυπα επιστρέφονται θεωρημένα.
4. Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επομένη ημέρα
της σύνταξης του συμβολαίου ο συμβολαιογράφος καταχωρεί σε ανεξάρτητη εφαρμογή του πληροφοριακού
συστήματος του Υπουργείου Οικονομικών (δίκτυο
TAXISnet) τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του πωλητή, τον αριθμό
και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, το ποσό
της υπεραξίας επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος, τη
Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης, τον αριθμό της δήλωσης και το φορολογικό έτος που αφορά. Με την κατα-
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χώριση οριστικοποιείται η δήλωση, βεβαιώνεται η οφειλή στον Α.Φ.Μ. του συμβολαιογράφου και παράγεται
μοναδικός κωδικός πληρωμής του παρακρατηθέντος
φόρου, η «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.). Θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλλει ο πωλητής στη
Δ.Ο.Υ. επισυνάπτεται στο συμβόλαιο.
5. Ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου αποδίδεται από
αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει ήδη εκδώσει κατά
το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η
οποία κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης
της τραπεζικής επιταγής. Ο συμβολαιογράφος για την
κατάθεση της τραπεζικής επιταγής ενεργεί ως πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου και νόμιμος κομιστής
της επιταγής. Για την κατάθεση των τραπεζικών επιταγών ανοίγεται στους φορείς είσπραξης, όπως αυτοί
έχουν οριστεί στην αριθμ. Δ5Α΄1123655 ΕΞ 2013 (Β΄
1964) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, πλην των
Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), μεταβατικός λογαριασμός με την ονομασία «Λογαριασμός Ελληνικού Δημοσίου Απόδοσης Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων». Οι λογαριασμοί αυτοί είναι ειδικού σκοπού και δεν επιτρέπεται η χρήση τους για κανέναν άλλο σκοπό πλην της κατάθεσης των τραπεζικών επιταγών της παρούσας απόφασης και της απόδοσης των ποσών αυτών για την πληρωμή της Ταυτότητας Οφειλής που συνοδεύει εκάστη
επιταγή. Η Ταυτότητα Οφειλής εξοφλείται αυθημερόν
από τους φορείς είσπραξης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η αριθμ. Δ5Α΄1123655 ΕΞ 2013 (Β΄ 1964) Απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
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6. Η οφειλή δεν βαρύνει τον συμβολαιογράφο πριν
παρέλθει η προθεσμία απόδοσης του φόρου, ήτοι κατά
τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή του
συμβολαίου και κατά το διάστημα αυτό δεν λαμβάνονται ασφαλιστικά ή διοικητικά μέτρα είσπραξης εις βάρος αυτού, η οφειλή δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και δεν συμψηφίζεται με τυχόν απαιτήσεις του συμβολαιογράφου έναντι
του Δημοσίου.
7. Η δήλωση υποβάλλεται και όταν δεν προκύπτει
υπεραξία (μηδενική) ή όταν αυτή θεωρείται μηδενική
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 (αρνητική
υπεραξία) και την περίπτωση 26 του άρθρου 72 του ν.
4172/2013. Στην περίπτωση που η υπεραξία θεωρείται
μηδενική λόγω απόκτησης του δικαιώματος προ του
1995, στη δήλωση συμπληρώνεται μόνο το έτος κτήσης.
8. Το ποσό του φόρου που βεβαιώνεται καταχωρείται στον ΚΑΕ 1218 με είδος φόρου 2213.
9. Για τις περιπτώσεις που εκκρεμεί η απόδοση του
φόρου υπεραξίας που προέκυψε από μεταβιβαστικές
πράξεις ακίνητης περιουσίας που έλαβαν χώρα μέχρι τη
δημοσίευση του ν. 4254/2014 θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ΠΟΛ1014/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2014

[Ακολουθούν έντυπα]
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΟΛ.
1122/28-4-2014 / Υπ. Οικ.
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41,
43, 61, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1
και της παραγράφου 4 του άρθρου 62, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως
αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίησή
τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85) σχετικά
με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από
φυσικά πρόσωπα.
Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις σχετικά με
τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα.
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4172/2013, επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 15% σε φυσικό πρόσωπο που
μεταβιβάζει από 1.1.2014 με επαχθή αιτία ακίνητη περιουσία. Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνεται το ακίνητο ή το ιδανικό μερίδιο αυτού, το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή ιδανικό μερίδιο αυτού, καθώς και οι συμμετοχές οι οποίες έλκουν άνω του 50% της
αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία.
Κριτήριο για την επιβολή του φόρου υπεραξίας είναι
το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας να μην συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με
το άρθρο 21 του ν. 4172/2013.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν.
4172/2013 ορίζει ότι επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την
οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική
διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό
την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του
προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Κατά την έννοια των παραπάνω, δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας
εάν η μεταβίβαση διενεργείται από εργολάβους οικοδομών, από άτομα που διενεργούν συστηματικά πωλήσεις
ακινήτων (μέσα στη διάρκεια δύο ετών τρεις και άνω
πωλήσεις) ή ακόμα και σε περίπτωση διενέργειας μεμονωμένης ή συμπτωματικής πράξης που αποβλέπει στην
επίτευξη κέρδους, οπότε το εισόδημα που προκύπτει
συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Τα παραπάνω προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από
υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, η οποία ενσωματώνεται
στο κείμενο του συμβολαίου.
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Στην έννοια του εισοδήματος από υπεραξία εμπίπτει
και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε
έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και
περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου (εκμισθωτή) με τη
λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης (παρ. 2 του άρθρου 41). Στην έννοια της ανέγερσης εμπίπτουν και οι
επεκτάσεις ακινήτων κατόπιν έκδοσης άδειας ανέγερσης. Επίσης, ως μεταβίβαση, για την επιβολή του φόρου
υπεραξίας, νοείται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας
για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή οντότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν).
2. Έννοια της κτήσης με οποιαδήποτε αιτία
Για την επιβολή του φόρου υπεραξίας δεν ενδιαφέρει ο τρόπος απόκτησης της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή αν η ακίνητη περιουσία ή τα ιδανικά μερίδια αυτής ή
το εμπράγματο δικαίωμα επί ακίνητης περιουσίας ή το
ιδανικό μερίδιο αυτού κ.λπ. αποκτήθηκε με επαχθή αιτία
(με αντάλλαγμα), αν ανεγέρθηκε, αν αποκτήθηκε με χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή) ή με οποιαδήποτε
άλλη αιτία (π.χ. κληρονομιά, χρησικτησία κ.λπ.), αλλά
αρκεί η απόκτησή του με οποιαδήποτε αιτία, μετά την
1.1.1995. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση
αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31n
Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική.
Λοιπές περιπτώσεις κτήσης
Παραθέτουμε περιπτώσεις που εμπίπτουν στην έννοια της κτήσης ακινήτων:
α) Η περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου απόκτησης
ακινήτου με οποιαδήποτε αιτία, ναι μεν εξομοιώνεται με
την εξυπαρχής άκυρη δικαιοπραξία, πλην όμως για την
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, θεωρείται ότι συντρέχει (πλασματικά) νέα κτήση από την τελεσιδικία της
δικαστικής απόφασης.
Σε περίπτωση ακυρότητας του συμβολαίου, η ακυρότητα ισχύει αναδρομικά (ex tunc), δηλαδή η μεταβίβαση
θεωρείται ως μη γενόμενη.
β) Η ματαίωση της μεταβίβασης ακινήτου λόγω πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης δεδομένου ότι -συνεπεία
της πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης- ανατρέπονται τα
αποτελέσματα της μεταβιβαστικής σύμβασης και το ακίνητο επανέρχεται στον αρχικό πωλητή.
Αντίθετα, η ματαίωση της μεταβίβασης λόγω μη πλήρωσης της αναβλητικής αίρεσης δε θεωρείται κτήση,
διότι η μη πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης συνεπάγεται τη μη επέλευση των αποτελεσμάτων της σύμβασης
μεταβίβασης.
γ) Η διανομή ακινήτων, η σύσταση (ή τροποποίηση)
οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, η συνένωση ακινήτων
με ανταλλαγή, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές
συνεπάγονται μεταβίβαση ποσοστού εμπράγματου δικαιώματος. Δεν θεωρούνται κτήσεις οι πράξεις διανομής, σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, συνένωσης ακινήτων με ανταλλαγή, οι οποίες δεν επιφέ-
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ρουν καμίας μορφής μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος (π.χ. σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας
επί οικοπέδου χωρίς να μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, ή συνένωση και κατάτμηση ακινήτων που
ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή στους ίδιους ιδιοκτήτες
χωρίς να συντελείται μεταβίβαση).
3. Έννοια μεταβίβασης με επαχθή αιτία
Ως μεταβίβαση με επαχθή αιτία νοείται η μεταβίβαση
του ακινήτου με αντάλλαγμα, (πώληση ή ανταλλαγή
ακινήτου). Στην παράγραφο 6 του άρθρου 41 του ν.
4172/2013 ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή του άρθρου 41:
α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας,
συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής δουλείας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεταβίβαση υπό αναβλητική ή
διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης.
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας.
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από
εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου. Η παραίτηση μπορεί
να αφορά την πλήρη κυριότητα σε ακίνητο ή το ιδανικό
μερίδιο (σε περίπτωση συγκυριότητας) ή την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή περιορισμένη προσωπική δουλεία
ή πραγματική δουλεία, όταν γίνεται με αντάλλαγμα.
δ) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή
δόμησης.
ε) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με
το άρθρο 949 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λόγω
μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης ή η απόκτηση
οποιουδήποτε δικαιώματος των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 με
αυτοσύμβαση.
στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου πλειστηριασμού (άρθρο 1021 ΚΠολΔ).
4. Πράξεις που δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ποιες περιπτώσεις δεν
θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας για την
εφαρμογή του άρθρου 41:
α) Η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί
ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής
από τον εντολοδόχο.
β) Η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία
ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης
ακινήτου.
γ) Η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες
έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41.
δ) Η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον
δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή δε θεωρείται ότι υπάρχει μεταβίβαση ακόμα και όταν συντρέχει διαφορά μεταξύ φυσικής και ιδανικής μερίδας.
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ε) η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί
κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης
συμβίωσης.
Διευκρινίζεται επίσης ότι για την εφαρμογή του άρθρου 41 δεν αποτελούν μεταβιβαστικές πράξεις οι τροποποιήσεις πράξεων σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή
κάθετης ιδιοκτησίας, για τις οποίες καταβάλλεται φόρος μεταβίβασης (π.χ. προσάρτηση τμήματος κλιμακοστασίου σε διαμέρισμα), χωρίς όμως να μεταβάλλονται
τα εξ αδιαιρέτου ποσοστά των συνιδιοκτητών. Ανάλογα
ισχύουν και στην περίπτωση διόρθωσης, τροποποίησης
ή επανάληψης συμβολαίου, για οποιαδήποτε αιτία, εφόσον η διόρθωση, τροποποίηση ή επανάληψη δεν συνεπάγεται τη μεταβολή οποιουδήποτε προσδιοριστικού
της υπεραξίας στοιχείου (τίμημα, χρόνος και αξία κτήσης).
Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις διορθώσεων
συμβολαίων που αφορούν προσδιοριστικά της υπεραξίας στοιχεία εφόσον αυτά αφορούν ήδη γενόμενες μέχρι την 31.12.2013 μεταβιβάσεις, δεν συντρέχει περίπτωση επιβολή φόρου υπεραξίας.
Ειδικά για οριστικά συμβόλαια που καταρτίζονται, σε
εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2013, εντός δύο ετών από την κατάρτιση
των προσυμφώνων και ο οικείος φόρος μεταβίβασης
υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξης των προσυμφώνων, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 3 του ν. 1587/1950, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάγονται σε φόρο υπεραξίας.
Ομοίως, για λόγους χρηστής διοίκησης θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν υπάγονται στο φόρο υπεραξίας τα οριστικά συμβόλαια που συντάσσονται σε εκτέλεση υπογραφέντων μέχρι την ως άνω ημερομηνία προσυμφώνων πέραν της διετίας εφόσον από τα οικεία προσύμφωνα και μόνο προκύπτει ότι το τίμημα έχει εξολοκλήρου καταβληθεί, έχει γίνει παράδοση της νομής και έχει
χορηγηθεί στον αγοραστή το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, ήδη κατά το χρόνο του προσυμφώνου. Αυτονόητα,
όλες οι λοιπές περιπτώσεις προσυμφώνων εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του φόρου υπεραξίας.
Τέλος επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται μεταβίβαση η
αναφερόμενη στο άρθρο 2 του ν. 1587/1950 πλασματική
μεταβίβαση των εξ αδιαιρέτου ποσοστών επί του οικοπέδου από τους οικοπεδούχους προς τον εργολάβο/εργολήπτρια εταιρεία καθώς και η μεταβίβαση οριζόντιων
ιδιοκτησιών από τους οικοπεδούχους προς τον εργολάβο/εργολήπτρια εταιρεία ή τρίτους εφόσον οι μεταβιβάσεις αυτές αφορούν εργολαβικό αντάλλαγμα και γίνονται σε εκτέλεση εργολαβικού συμβολαίου (προσυμφώνου).
5. Φορολογητέα αξία
Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής
κτήσης και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλ-

270

λάγματος που καταβάλλεται. Η υπεραξία αυτή λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των συντελεστών
απομείωσης ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου, όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 41. Στην
περίπτωση ακινήτου που έχει αποκτηθεί από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2002, ο συντελεστής απομείωσης πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,8. Προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των
ετών που μεσολάβησαν μεταξύ κτήσης και πώλησης,
ώστε να εφαρμοστεί ο ανάλογος συντελεστής, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα μεταξύ της ακριβούς
ημερομηνίας κατάρτισης της δικαιοπραξίας κτήσης του
ακινήτου και της ακριβούς ημερομηνίας υπογραφής του
συμβολαίου πώλησης ή ανταλλαγής. Εάν, ο χρόνος διακράτησης είναι ένα έτος και ένας μήνας, εφαρμόζεται ο
συντελεστής απομείωσης των δύο ετών. Η μεταγραφή,
αν και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της εμπράγματης δικαιοπραξίας, δεν επιδρά στη
γένεση της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία συνδέεται με την κατάρτιση του οικείου συμβολαίου. Εξάλλου,
από το νόμο (παρ. 4 άρθρο 62 ν. 4172/2013) προβλέπεται ότι το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη
μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία.
Η Τιμή κτήσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 41 του ν. 4172/2013 προσδιορίζεται ως εξής:
α) στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με
επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν μεταγενέστερο -μετά την πώληση- ως προς το τίμημα συμβόλαιο,
με το οποίο διορθώνεται αυτό, αφού αυτό δεν συνιστά
συμβόλαιο μεταβίβασης, ακόμη και αν καταβλήθηκε η
διαφορά του οικείου φόρου μεταβίβασης.
β) στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από
αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο (υποβληθείσα δήλωση, οικεία έκθεση φορολογικού ελέγχου ή
πράξη προσδιορισμού του αντίστοιχου φόρου).
Είναι αυτονόητο, στις παραπάνω περιπτώσεις, ότι,
στην περίπτωση της κτήσης λόγω μεταβίβασης από
επαχθή αιτία, αφού εκ της φύσεως της δικαιοπραξίας
υπάρχει δηλωθέν από τους συμβαλλόμενους τίμημα,
αυτό και μόνο θα λαμβάνεται υπόψη (ανεξαρτήτως
προσδιορισθείσας φορολογητέας αξίας), στην περίπτωση της ανταλλαγής θα λαμβάνεται υπόψη η προσδιορισθείσα από τους συμβαλλόμενους αξία του ανταλλάγματος και, εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα
αξία.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ • τόμος ΚΘ΄• 2014-2015

Στην περίπτωση της κτήσης από χαριστική αιτία, θα
λαμβάνεται υπόψη η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο οικείος φόρος, δωρεάς ή γονικής παροχής, όπως η
αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο (αρχικό ή
διορθωτικό του αντίστοιχα) ή την οικεία πράξη προσδιορισμού του αντίστοιχου φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής η οποία έχει αποδεδειγμένα οριστικοποιηθεί λόγω
αποδοχής της με διοικητικό συμβιβασμό, κατόπιν έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή λόγω παρόδου
του χρόνου άσκησης προσφυγής), εφόσον αυτά προσκομίζονται σε θεωρημένα αντίγραφα. Στην περίπτωση
κληρονομικής διαδοχής, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία
βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο οικείος φόρος κληρονομιάς, όπως η αξία αυτή προκύπτει από την οικεία δήλωση φόρου κληρονομιάς, σε θεωρημένο αντίγραφο,
(αρχική, τροποποιητική, διορθωτική συμπληρωματική)
εκτός εάν προσκομίζεται σε θεωρημένο αντίγραφο η οικεία πράξη προσδιορισμού του αντίστοιχου φόρου κληρονομιάς η οποία έχει αποδεδειγμένα οριστικοποιηθεί
λόγω αποδοχής της, λόγω διοικητικού συμβιβασμού ή
κατόπιν έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης).
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση, ήτοι στις περιπτώσεις
που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ή δεν υφίσταται τιμή
κτήσης, η τιμή κτήσης υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο
μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της
περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως
ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά
το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος
ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.
Ο ΔΤΚατ ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι ο πλέον κατάλληλος δείκτης για την αναγωγή της τιμής ενός ακινήτου στο έτος κτήσης του,
αφού απεικονίζει το μέσο ετήσιο επίπεδο των τιμών των
κατοικιών για τα έτη μετά το 1994 και αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση (proxy) για το επίπεδο τιμών των
ακινήτων, δεδομένου ότι ο σχετικός τύπος εκτίμησης
της αξίας κτήσης ενός ακινήτου χρησιμοποιεί την μεταβολή του μέσου επιπέδου τιμών και ότι οι μεταβολές
του επιπέδου τιμών των κατοικιών συμβαδίζουν με τις
μεταβολές του επιπέδου των τιμών των κτιρίων, εν γένει, αλλά και της γης, αξία της οποίας ενσωματώνουν. Ο
ως άνω Δείκτης επίσης, είναι ο πλέον κατάλληλος και
σε σχέση με άλλους Δείκτες ( π.χ. τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ο οποίος απεικονίζει μόνο το επίπεδο τιμών
καταναλωτικών αγαθών ή τον Δείκτη Τιμών Ενοικίων,
που μόνο έμμεσα και όχι με την ίδια ακρίβεια, καταγράφει την αξία των ακινήτων). Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών
ενσωματώνει, επίσης, συγκεκριμένα πλεονεκτήματα,
όπως το ότι η κατάρτισή του γίνεται από επίσημο φορέα, το ότι εφαρμόζεται σύγχρονη μεθοδολογία, το ότι
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υπάρχει έγκαιρη και τακτική δημοσιοποίηση με έκδοση
Δελτίων Τύπου σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με
ελάχιστη χρονική υστέρηση, ενώ γίνεται απογραφική
καταγραφή με κάλυψη όλης της χώρας και με ενσωμάτωση ποικίλων χαρακτηριστικών της αξίας των ακινήτων. Αν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί με
κανένα από τους ανωτέρω τρόπους θεωρείται ότι είναι
μηδενική.
Με την ανωτέρω περίπτωση προσδιορίζεται η υπεραξία και στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων εφόσον αυτά αποκτήθηκαν τμηματικά και τμήμα/τμήματα
αυτών αποκτήθηκαν πριν το έτος 1995.
Τιμή πώλησης σύμφωνα με την ίδια παράγραφο είναι
το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο
της μεταβίβασης (ανεξαρτήτως προσδιορισθείσας φορολογητέας αξίας) ή στην περίπτωση της ανταλλαγής,
η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται (λόγω μη εφαρμογής στην οικεία περιφέρεια της αντικειμενικής αξίας), η φορολογητέα αξία.
Οποιαδήποτε δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την
αγορά ή την πώληση του ακινήτου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης και της τιμής
πώλησης (ΦΜΑ, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ.). Αυτονόητα, εφόσον δεν λαμβάνονται υπόψη άμεσες δαπάνες, πολλώ μάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη και οποιεσδήποτε έμμεσες δαπάνες.
Στην περίπτωση κτίσματος που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος κυριότητας τρίτου και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή τη διακοπή της μισθωτικής σχέσης, ως υπεραξία θεωρείται η
αντικειμενική αξία του κτίσματος. Ειδικά για μισθωτικές
σχέσεις που έχουν συναφθεί πριν την εφαρμογή του
άρθρου 41 του ν. 4172/2013 όπου εφαρμόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2238/1994 και εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την 1.1.2014, κατά τη λύση
ή διακοπή τους, η υπεραξία που θα προκύψει σύμφωνα
με τις νέες διατάξεις λαμβάνεται μειωμένη μετά την
αφαίρεση του εισοδήματος από ακίνητο το οποίο αποδεδειγμένα δηλώθηκε από τον εκμισθωτή - τρίτο και φορολογήθηκε κατά την προγενέστερη νομοθεσία. Λόγω
της φύσης της συγκεκριμένης έννομης σχέσης και περίπτωσης εφαρμόζεται μόνο η ειδικότερη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 41
του ν. 4172/2013 και όχι οι λοιπές διατάξεις σχετικά με
τον υπολογισμό του φόρου.
Παράδειγμα: Έστω ότι έχει συναφθεί το 2000 μίσθωση γηπέδου διάρκειας 20 ετών. Η αξία της οικοδομής
που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή είναι 100.000
ευρώ και διαιρείται με τα έτη της μίσθωσης. Με βάση τα
παραπάνω ο εκμισθωτής αποκτά ετήσιο εισόδημα από
ακίνητα 5.000 ευρώ το οποίο υποχρεωνόταν να δηλώνει
μέχρι και τη χρήση 2013. Το 2020 που λήγει η μίσθωση,
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η υπεραξία που αποκτά ο εκμισθωτής (η αντικειμενική
αξία του κτίσματος) μειώνεται κατά 5.000x13 έτη=
65.000 ευρώ, εφόσον για το ποσό αυτό έχει υποβληθεί
σχετική φορολογική δήλωση κατά τα αντίστοιχα έτη.
6. Χρόνος κτήσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας.
Με τη διάταξη αυτή προσδιορίζεται ο χρόνος κτήσης
του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, δικαιώματος κ.λπ., στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω του ότι υπάρχουν
διαφορετικοί - διαδοχικοί χρόνοι κτήσης, δεν δύναται
να προσδιοριστεί ακριβές σχετικό χρονικό σημείο, οπότε με βάση τη διάταξη αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
κατά τον οποίο αποκτήθηκε ποσοστό τουλάχιστον
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος.
Ως τιμή κτήσης λαμβάνεται το άθροισμα των τιμών ή
αξιών των διαδοχικών τίτλων κτήσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι έχουν συνταχθεί μετά την 1.1.1995.
Χρόνος κτήσης του ακινήτου που αποκτήθηκε με δικαιοπραξία θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του οριστικού
συμβολαίου, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της δικαιοπραξίας κτήσης του.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις ο χρόνος κτήσης προσδιορίζεται ως εξής:
α) επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με
αυτεπιστασία ή με βάση το σύστημα της αντιπαροχής,
ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή
δύο (2) ετών από την ημερομηνία (της πρώτης) ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών,
οπότε στην περίπτωση αυτή (της μεταβίβασης εντός πενταετίας ή διετίας) ο χρόνος κτήσης συμπίπτει με εκείνον της μεταβίβασης.
β) επί μεταβίβασης κτίσματος κατόπιν πολεοδομικής
τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής,
ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται
ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης και αν αυτός δεν
προκύπτει, η λήξη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο ν. 4178/2013,
γ) επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε κατόπιν πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης
κατασκευής, ήτοι στην περίπτωση που είτε επί νόμιμου
κτίσματος υφίσταται πολεοδομική υπέρβαση (π.χ. αλλαγή χρήσης) είτε εντός του αυτού ακινήτου υπάρχει
εκτός από νόμιμο κτίσμα και αυθαίρετη κατασκευή, ως
χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου
κτίσματος,
δ) επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η
αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού πρώτου έτους,
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πριν από το χρόνο της μεταβίβασης. Ειδικά στην περίπτωση που ο σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε πριν από
την 31η Δεκεμβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται
η 1η Ιανουαρίου 1995 (παρ. 26 άρθρου 72 ν. 4172/2013).
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί ή και μεταγραφεί δικαστική απόφαση αναγνωριστική της κυριότητας λόγω
χρησικτησίας.
7. Για τον καθορισμό της αξίας της ψιλής κυριότητας,
της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου εφαρμόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περίπτωσης δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών
και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Ν. 2961/2001).
Κατωτέρω παραθέτουμε τα ποσοστά της αξίας της
πλήρους κυριότητας, που έχουν ορισθεί ανάλογα με την
ηλικία του επικαρπωτή που λαμβάνεται σε ισόβια ή αόριστου χρόνου επικαρπία σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 15 του Ν. 2961/2001:
στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό
έτος της ηλικίας του,
στα 7/10, αν έχει υπερβεί το 20ό,
στα 6/10, αν έχει υπερβεί το 30ό,
στα 5/10, αν έχει υπερβεί το 40ό,
στα 4/10, αν έχει υπερβεί το 50ό,
στα 3/10, αν έχει υπερβεί το 60ό,
στα 2/10, αν έχει υπερβεί το 70ό και
στο 1/10, αν έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας
του.
Σε περίπτωση διάσπασης πλήρους κυριότητας σε
επικαρπία και ψιλή κυριότητα (π.χ. μεταβίβαση ψιλής κυριότητας), τόσο ο χρόνος όσο και οι αξίες καθορίζονται
κατά το χρόνο διάσπασης. Κριτήριο για την εφαρμογή
των ανωτέρω διατάξεων είναι η ηλικία του επικαρπωτή
κατά τον χρόνο της διάσπασης της πλήρους κυριότητας
σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι τυχόν μεταβολή της δεκαετίας για τον υπολογισμό της επικαρπίας κατά το χρόνο της μεταβίβασης
με επαχθή αιτία δεν ασκεί επίδραση στην αξία κτήσης.
Παράδειγμα:
Το 1995 ο Α αποκτά πλήρη κυριότητα ακινήτου. Το
2000 μεταβιβάζει την ψιλή κυριότητα (7/10) στο γιο του
Β με γονική παροχή παρακρατώντας ο ίδιος την επικαρπία (3/10). Το 2014 πωλείται το ακίνητο από τους δύο
κατά πλήρη κυριότητα. Υποβάλλονται δύο δηλώσεις μία
από τον επικαρπωτή και μία από τον ψιλό κύριο. Χρόνος
κτήσης της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας είναι το
2000.
Η τιμή κτήσης της ψιλής κυριότητας προσδιορίζεται
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου
41 και της επικαρπίας κατά την υπόλοιπη αξία κατά τον
ίδιο χρόνο (ήτοι κατά τα υπόλοιπα δέκατα), με αναγωγή
στην αξία της πλήρους κυριότητας κατά τον χρόνο της
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διάσπασης της πλήρους κυριότητας σε ψιλή κυριότητα
και επικαρπία αντίστοιχα.
Σε περίπτωση διάσπασης με την ίδια μεταβιβαστική
πράξη από επαχθή αιτία ως χρόνος κτήσης λαμβάνεται ο
χρόνος κτήσης βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 41.
Παράδειγμα: Κτήση πλήρους κυριότητας το 2000.
Πώληση της ψιλής κυριότητας το 2014 η οποία αντιστοιχεί σε 6/10 της πλήρους κυριότητας. Χρόνος κτήσης της
ψιλής κυριότητας είναι το 2000. Η τιμή κτήσης της ψιλής κυριότητας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
(Ν. 2961/2001), δηλαδή με βάση τα δέκατα της πλήρους
κυριότητας σύμφωνα με την ηλικία του νυν επικαρπωτή
κατά τον χρόνο κτήσης της πλήρους κυριότητας.
Σε περίπτωση συνένωσης της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, ο χρόνος κτήσης της μεταβιβαζόμενης
πλήρους κυριότητας καθορίζεται βάσει της ΠΟΛ.1119 /
25.4.2014 ΑΥΟ (τουλάχιστον 75% της αξίας της πλήρους κυριότητας) και η τιμή κτήσης προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ της παρ.
2 του άρθρου 41. Αν δεν ορίζονται, (π.χ. περίπτωση θανάτου επικαρπωτή με ήδη φορολογημένη ψιλή κυριότητα), η αξία κτήσης προσδιορίζεται βάσει της αξίας της
ψιλής κυριότητας κατά τον χρόνο απόκτησής της, δηλαδή βάσει του εναπομείνοντος ποσοστού της πλήρους
κυριότητας.
Σε περίπτωση διάσπασης της πλήρους κυριότητας
σε ψιλή κυριότητα και επικαρπία με την ίδια τη μεταβιβαστική πράξη από επαχθή αιτία, ως χρόνος κτήσης του
μεταβιβαζόμενου δικαιώματος (επικαρπίας, ψιλής κυριότητας) θεωρείται ο αντίστοιχος χρόνος κτήσης της
πλήρους κυριότητας.
Παράδειγμα: Κτήση πλήρους κυριότητας το 2000.
Πώληση της ψιλής κυριότητας το 2014. Χρόνος κτήσης
της ψιλής κυριότητας είναι το 2000. Η τιμή κτήσης της
ψιλής κυριότητας υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Ν. 2961/2001), δηλαδή με βάση τα δέκατα της
πλήρους κυριότητας σύμφωνα με την ηλικία του νυν
επικαρπωτή κατά τον χρόνο κτήσης της πλήρους κυριότητας.
8. Απαλλασσόμενο ποσό υπεραξίας
Από την υπεραξία που προκύπτει (μετά την εφαρμογή των συντελεστών απομείωσης) αφαιρείται ποσό μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε το μεταβιβαζόμενο ακίνητο
για πέντε τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος στο
τυχόν υπόλοιπο ποσό.
9. Μηδενική υπεραξία
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 41,
όταν ο προσδιορισμός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η υπεραξία θεωρείται μηδενική,
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β) Σύμφωνα με την παράγραφο 26 του άρθρου 72
του ν. 4172/2013, σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του άρθρου 41 αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία
θεωρείται μηδενική.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, υποβάλλεται δήλωση, στη δε δεύτερη από τα απαιτούμενα στοιχεία για
τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας αναφέρεται
μόνο το έτος κτήσης.
Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε παραδείγματα υπολογισμού του φόρου υπεραξίας:
1. Το 2005 έγινε αγορά ενός διαμερίσματος έναντι
δηλωθέντος τιμήματος 100.000 ευρώ. Πωλείται το 2014
αντί δηλωθέντος τιμήματος 200.000 ευρώ.
Έτη διακράτησης 9, επομένως συντελεστής απομείωσης 86,1% Υπολογισμός : 200.000-100.000 = 100.000
ευρώ x 86,1% = 86.100 Από το ποσό αυτό αφαιρείται το
ποσό των 25.000 ευρώ γιατί ο πωλητής διακράτησε το
διαμέρισμα για τουλάχιστον 5 έτη, οπότε η προκύπτουσα υπεραξία είναι 86.100- 25.000 = 61.000 ευρώ. Φόρος:
61.000 x 15% = 9.150 ευρώ.
2. Διαμέρισμα αγοράστηκε το 1999 έναντι δηλωθέντος τιμήματος σε ευρώ 70.000. Το 2014 πωλείται με δηλωθέν τίμημα 170.000 ευρώ. Έτη διακράτησης 15, ο αρχικός συντελεστής απομείωσης 76,4% πολλαπλασιάζεται
με 0,8 (παρ. 27 άρθρο 72 ν. 4172/2013), οπότε ο τελικός
συντελεστής απομείωσης είναι 61,12%. Υπολογισμός:
170.000-70.000 = 100.000 x 61,12%= 61.120-25.000
=36.120 ευρώ Φόρος: 36.120 x 15% = 5.418 ευρώ.
3. Αγορά ακινήτου το 1994 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 30.000 ευρώ. Πωλείται το 2014 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 80.000 ευρώ. Η τυχόν προκύπτουσα
υπεραξία θεωρείται μηδενική επειδή το ακίνητο αποκτήθηκε πριν την 1.1.1995. Υποβάλλεται μηδενική δήλωση
φόρου υπεραξίας.
4. Ακίνητο που ανεγέρθηκε με αυτεπιστασία με οικοδομική άδεια ανέγερσης στις 2/2/1995 πωλείται στις
3/1/2014 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 300.000 ευρώ.
Έτος κτήσης 2/2/2000. Έτη διακράτησης (13 έτη και 11
μήνες) 14 έτη. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 η τιμή κτήσης υπολογίζεται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην περίπτωση γ΄. Τιμή κτήσης: Τιμή πώλησης x ΔΤΚατ έτους κτήσης (2000)/ΔΤΚατ του 2013. Δηλαδή: 300.000 x 137,7/178,2 = 231.818,2 ευρώ
Υπεραξία: 300.000-231.818,2 = 68.181,8 ευρώ . Η
υπεραξία αυτή απομειούται με την εφαρμογή συντελεστή απομείωσης 77,9% x 0,8 = 62,32% και το ποσό που
προκύπτει είναι 68.181,8 x 62,32% = 42.490,90 ευρώ.
Αφαιρείται τέλος, ποσό 25.000 ευρώ και το τελικό ποσό
υπεραξίας είναι 17.490,9 ευρώ Φόρος: 17.490,9 x 15% =
2.623,64 ευρώ.
5. Το έτος 1990 αποκτάται λόγω γονικής παροχής η
ψιλή κυριότητα ενός ακινήτου η οποία αντιστοιχούσε σε
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8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας. Το έτος 2000
απεβίωσε ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος απέκτησε το
100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου την οποία
μεταβιβάζει το 2014 έναντι τιμήματος 100.000 ευρώ.
Έτος κτήσης είναι το 1990 γιατί τότε αποκτήθηκε το
75% της αξίας του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος
(8/10). Η υπεραξία θεωρείται μηδενική.
6. Η Α*** αποκτά κατά πλήρη κυριότητα ακίνητο το
2000. Το 2008 η Α*** μεταβιβάζει με γονική παροχή την
ψιλή κυριότητα στις κόρες της Β*** και Γ*** με παρακράτηση της επικαρπίας. Το 2010 η Β***, ιδιοκτήτρια του
50% της ψιλής κυριότητας δωρίζει το ποσοστό της στην
αδελφή της Γ***, οπότε η τελευταία αποκτά 100% της
ψιλής κυριότητας.
Έτος κτήσης της επικαρπίας για την Α*** το 2008 και
για τη Γ*** έτος κτήσης της ψιλής κυριότητας (τουλάχιστον 75%) είναι το 2010.
Για τον υπολογισμό της αξίας ψιλής κυριότητας και
της επικαρπίας ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 7 της παρούσας.
7. Κτήση της πλήρους κυριότητας ακινήτου με επαχθή αιτία το 2010. Πώληση το 2014 του 50% αυτής.
Χρόνος κτήσης του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος είναι
το 2010. Η τιμή κτήσης είναι το τίμημα που αναγράφεται
στο συμβόλαιο αγοράς μειωμένο κατά 50%.
8. Κτήση αδιαίρετου ποσοστού 50% της πλήρους κυριότητας πριν το 1995 (από οποιαδήποτε αιτία) και του
υπολοίπου αδιαίρετου ποσοστού 50% το 2000. Το 2014
πωλείται το 100% της πλήρους κυριότητας. Έτος κτήσης είναι το 2000. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται πλασματικά καθώς ένα ποσοστό της πλήρους κυριότητας
είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου.
Σε περίπτωση κτήσης αδιαίρετου ποσοστού 80%
πριν το 1995 (από οποιαδήποτε αιτία) και του υπολοίπου
20% το 2000, και πώληση ολοκλήρου το έτος 2014, η
υπεραξία θεωρείται μηδενική.
9. Απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα γηπέδου ή οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 1500 τ.μ. σε τρεις διαδοχικές φάσεις, δηλαδή απόκτηση των 500 τ.μ. το 1994, 500
τ.μ. το 1998 και τα υπόλοιπα 500 τ.μ. το 2000. Το 2014
πωλείται το σύνολο του ακινήτου κατά πλήρη κυριότητα. Χρόνος κτήσης: το 2000. Η τιμή κτήσης υπολογίζεται με τον πλασματικό τρόπο (Δείκτης Τιμών Κατοικιών),
επειδή ένα τμήμα του ακινήτου που μεταβιβάζεται αποκτήθηκε προ του 1995. Αν, αντίθετα και τα τρία τμήματα
του ακινήτου αποκτήθηκαν κατά πλήρη κυριότητα μετά
την 1.1.1995, τότε για τον υπολογισμό της τιμής κτήσης
θα λάβω το άθροισμα των δηλωθέντων τιμημάτων ή
αξιών (ανάλογα με την αιτία κτήσης) σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α΄ και β΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 41.
10. Αγορά ακινήτου 1980 από συζύγους κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου από έκαστο. Το έτος 2008 απεβίωσε ο σύζυγος και με διαθήκη του κατέλιπε το ιδανικό
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του μερίδιο 50% στη σύζυγο. Πώληση ολόκληρου του
ακινήτου το έτος 2014. Έτος κτήσης θεωρείται το 2008
και η αξία κτήσης θεωρείται άγνωστη, οπότε υπολογίζεται πλασματικά (Δείκτες Τιμών Κατοικιών), καθότι η
απόκτηση μέρους του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος
από τον σημερινό πωλητή έγινε πριν την 1.1.1995 (δεν
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου).
11α. Κτήση ψιλής κυριότητας πριν το 1995 η οποία
αντιστοιχούσε σε 7/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας. Το 2000 συνενώνεται με την επικαρπία λόγω θανάτου του επικαρπωτή. Το 2014 πωλείται η πλήρης κυριότητα. Έτος κτήσης είναι το 2000 (συνένωση ΕΠ και ΨΚ).
Η τιμή κτήσης θεωρείται άγνωστη και υπολογίζεται με
τον πλασματικό τρόπο (Δείκτης Τιμών Κατοικιών).
11β. Κτήση ψιλής κυριότητας μετά το 1995 με φορολόγηση αυτής. Θάνατος επικαρπωτή το 2000. Τιμή κτήσης θα θεωρηθεί η προκύπτουσα με αντίστοιχη αναγωγή στην υπόλοιπη αξία της πλήρους κυριότητας κατά το
χρόνο απόκτησης της ψιλής κυριότητας.
Αντίθετα, επί παραίτησης του επικαρπωτή υπέρ του
ψιλού κυρίου με πράξη εν ζωή, τιμή κτήσης της επικαρπίας είναι η προκύπτουσα από την εφαρμογή των γενικών διατάξεων της παρούσας, η οποία θα προστεθεί
στην αξία της ψιλής κυριότητας.
12. Αν έχουμε δύο μεταβιβάζοντες οι οποίοι διαθέτουν ποσοστό 50% της πλήρους κυριότητας ακινήτου, ο
χρόνος κτήσης εκάστου κρίνεται χωριστά.
13. Πωλείται ακίνητο την 5.5.2014 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 200.000 ευρώ για το οποίο ο μεταβιβάζων επικαλείται κτήση με έκτακτη χρησικτησία. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού πρώτου
έτους, πριν από τον χρόνο της μεταβίβασης, δηλαδή η
5.5.1993. Εξαιρετικά, όμως, σύμφωνα με την παράγραφο 26 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, εφόσον ο σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου
1995. Συνεπώς, στο ανωτέρω παράδειγμα χρόνος κτήσης του ακινήτου είναι η 1.1.1995. Ο υπολογισμός της
τιμής κτήσης γίνεται πλασματικά.
11. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
Σύμφωνα με το άρθρο 61 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του
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άρθρου 64 του ν. 4172/2013 οι συμβολαιογράφοι είναι
υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%
επί της προκύπτουσας υπεραξίας.
Επιπλέον, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 62 το φυσικό
πρόσωπο (πωλητής) που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41
καταβάλλει στο συμβολαιογράφο με τραπεζική επιταγή
κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα
με το άρθρο 43 (15%).
Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποδίδεται από τους συμβολαιογράφους με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά
το χρόνο που ορίζει η παράγραφος 7 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013, δηλαδή εντός πέντε εργάσιμων ημερών
από την υπογραφή του συμβολαίου.
12. Εξαιρέσεις από την παρακράτηση (άρθρα 62 και
67Α)
Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με
την παραπάνω παράγραφο:
1) η υπεραξία που αποκτά ο οικοπεδούχος από κτίσμα που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητάς του με
δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του
οικοπεδούχου (εκμισθωτή) με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης (περίπτωση εδαφίου β΄, παρ. 1 του
άρθρου 41). Ο μισθωτής υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό
του φόρου υπεραξίας του κτίσματος που περιέρχεται
στην κατοχή του τρίτου. Η δήλωση αυτή συνιστά άμεσο
προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο οικοπεδούχος.
2) η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 41.
Συγκεκριμένα, η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 949 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης
και η απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώματος των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής με αυτοσύμβαση. Ο αποκτών υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση αυτή συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο αποκτών.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Δ13Β 1055638/2-4-14/Υπ. Οικ. (Τμ. Β΄)
Kαταβολή Φ.Μ.Α. με ταυτότητα οφειλής κατ’
άρθρο 15 ν. 4223/2013.
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4223/2013
(ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013), με το οποίο αποδεσμεύεται
ουσιαστικά η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων από την καταβολή του φόρου, για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2014, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η καταβολή του φόρου
αποδεικνύεται από αποδεικτικό καταβολής, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο είναι απαραίτητο
για τη σύνταξη του συμβολαίου, κατά τα οριζόμενα
στην παρ. 2β΄ του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για
την έκδοση του προβλεπόμενου αποδεικτικού καταβολής, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη, είναι απαραίτητο, ο αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης
υπάλληλος της φορολογικής διοίκησης, μετά την έκδοση της ταυτότητας οφειλής και την καταβολή του φόρου από τον υπόχρεο, να βεβαιώνει σε εμφανές σημείο
στο σώμα της δήλωσης την εξόφληση του βάσει δήλωσης φόρου, αναγράφοντας το καταβληθέν ποσό, την
ημερομηνία καταβολής, τον αριθμό και την ημερομηνία
του αποδεικτικού είσπραξης και το πιστωτικό ίδρυμα
που το εξέδωσε, όπως αυτά εμφανίζονται ηλεκτρονικά
στην εικόνα του φορολογούμενου.
Μόνο μετά από αυτή τη διαδικασία είναι σύννομη η
επισύναψη στο σχετικό συμβόλαιο, του αντιγράφου της
παραληφθείσας δήλωσης. Ευνόητο είναι ότι εφόσον κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση της
εφαρμογής, η καταβολή του φόρου με την ταυτότητα
οφειλής γίνεται στα τμήματα εσόδων των αρμοδίων για
την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ., αποφεύγεται η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών (μετάβαση από τη Δ.Ο.Υ.
στην Τράπεζα και επιστροφή στη Δ.Ο.Υ.) όσο και των
Δ.Ο.Υ. (σχετική η ΔΗΛΕΔ Β 0000037 ΕΞ /02.01.2014).
Τέλος επισημαίνουμε ότι σε όσες δηλώσεις έχουν
παραληφθεί από 2/1/2014 μέχρι σήμερα από τις Δ.Ο.Υ.
και δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, προκειμένου να είναι έγκυρο το αντίγραφο για τη σύνταξη του συμβολαίου, παρακαλούνται οι
αρμόδιοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξουν στο
πληροφοριακό σύστημα και επιβεβαιώσουν την εξόφληση του οικείου φόρου σε σχέση με την ταυτότητα οφει-
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λής, να βεβαιώνουν στο σώμα της δήλωσης την εξόφληση του φόρου κατά τα ανωτέρω (είτε ο φόρος κατεβλήθη στα τμήματα εσόδων των Δ.Ο.Υ. ή σε κάποιο Πιστωτικό Ίδρυμα).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:
Δ12A 1066053/28-4-2014/Υπ. Οικ. (Τμ. Α΄)
Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των
συμβολαιογράφων.
Σε συνέχεια των ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας παρέχουμε
διευκρινίσεις σχετικά με το ακαθάριστο εισόδημα των
συμβολαιογράφων και επί ποίου ποσού αμοιβής θα γίνεται παρακράτηση φόρου είκοσι (20%) τοις εκατό.
1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
2238/1994 στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργούταν παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των
αμοιβών εφόσον η συναλλαγή υπέρβαινε τα τριακόσια
(300) ευρώ.
2. Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62
σε συνδυασμό με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι αμοιβές για τεχνικά
έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή
παρόμοιες υπηρεσίες.
3. Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1120/25.4.2014 ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες
ανέρχεται σε 20%, ο οποίος επιβάλλεται στο ποσό που
απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.
4. Για τους συμβολαιογράφους ακαθάριστα έσοδα
αποτελούν τα συνολικά συμβολαιογραφικά έσοδα (δικαιώματα) που εισπράττονται συμπεριλαμβανομένων
και των δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του
ΤΑΣ για τα οποία εκδίδεται ΑΠΥ και καταχωρούνται σαν
έσοδα στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. ενώ τα εν λόγω δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΣ
αποτελούν και έξοδα για την επιχείρηση.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η παρακράτηση
φόρου στην περίπτωση των συμβολαιογράφων και από
1-1-2014 θα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής
τους μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ σύμφωνα με την περ.
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4254/2014.
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 320/2011 (Τμ. Δ΄ Πολ.)
Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας. Συνιδιοκτησία.
Δικαίωμα χρήσης των κοινών στην κάθετη συνιδιοκτησία. Ανακατασκευή διώροφης κατοικίας. Και επί κάθετης συνιδιοκτησίας, κάθε
συνιδιοκτήτης δικαιούται στην απόλυτη χρήση
των κοινών πραγμάτων, καθώς και στη χρήση
σύμφωνα με τον κανονισμό, σε περίπτωση δε
που προσβάλλεται στη χρήση αυτή δικαιούται
να ζητήσει την άρση της προσβολής και την
παράλειψη αυτής στο μέλλον (ΑΠ 91/2010,
40/2007). Δέχεται την αναίρεση και παραπέμπει για περαιτέρω εκδίκαση.
[…] Στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. δ.
1024/1971, «περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου», ορίζεται,
ότι «εν τη έννοία του άρθρου 1 του Ν. 3741/1929 και
των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος δύναται να συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία και επί πλειόνων
αυτοτελών οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου
οικοπέδου ανήκοντος εις ένα ή πλείονας, ως και επί
ορόφων ή μερών των οικοδομημάτων τούτων, επιφυλασσομένων των πολεοδομικών διατάξεων». Από τη
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι προϋπόθεση για τη σύσταση της κατά τη διάταξη αυτή διαιρεμένης ιδιοκτησίας,
της λεγομένης κάθετης ιδιοκτησίας, είναι η ύπαρξη δύο
ή περισσότερων αυτοτελών οικοδομημάτων είτε ανεγερθέντων ή μελλόντων να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο, που ανήκει σε έναν ή περισσότερους κυρίους,
οπότε μπορεί να συσταθεί τέτοια χωριστή ιδιοκτησία σε
ολόκληρο το αυτοτελές οικοδόμημα, (απλή κάθετη συνιδιοκτησία). Η κάθετη συνιδιοκτησία διέπεται κατά τα
λοιπά από τις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του ν.
3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, οι οποίες
ισχύουν απαραλλάκτως και επί της κάθετης ιδιοκτησίας,
διότι ο ανωτέρω ν. 1024/1971 δεν επέφερε καμία μεταβολή στη νομική κατασκευή του θεσμού της οριζόντιας
ιδιοκτησίας, όπως διαμορφώθηκε με τις ανωτέρω διατάξεις. Από το συνδυασμό δε των διατάξεων των άρθρων
1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 ν. 3741/1922 και των άρθρων
1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι ιδρύεται κυρίως μεν χωριστή κυριότητα στο αυτοτελές οικοδόμημα ή σε όροφο
ή διαμέρισμα αυτού, παρεπομένως δε και αναγκαστική
συγκυριότητα, που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ’ ανάλο-
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γη μερίδα στα κοινά μέρη του όλου ενιαίου οικοπέδου,
που χρησιμεύουν σε κοινή από όλους τους συνιδιοκτήτες χρήση, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το
έδαφος του ενιαίου οικοπέδου.
Περαιτέρω, από την πιο πάνω διάταξη του ν.
1024/1971 και τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 4,
13 ν. 3741/1929, 1002, 1108 και 1117 ΑΚ, προκύπτει ότι,
υπό τους όρους των άρθρων 4 και 13 του νόμου, όλοι οι
ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτοτελών οικοδομημάτων, που υπάγονται στις διατάξεις της κάθετης ιδιοκτησίας, μπορούν, με την αρχική συστατική πράξη (κανονισμός) ή με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, να κανονίσουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας, τόσο στα κοινά μέρη, που θα
καθορίσουν, όσο και στις διαιρεμένες ιδιοκτησίες. Ο
ιδιοκτήτης κάθετης ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υπερβεί
το συντελεστή δόμησης, που αναλογεί στην ιδιοκτησία
του, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ανοικοδόμησης. Ο προσδιορισμός του συντελεστή δόμησης για ολόκληρο το κοινό
οικόπεδο είναι αναγκαίος για να κριθεί αν από την πραγματοποιηθείσα ανοικοδόμηση περιορίζεται η δόμηση
που αναλογεί στο τμήμα αποκλειστικής χρήσεως του
ενάγοντος συνιδιοκτήτη, ενόψει των συμφωνηθέντων
και των περιορισμών της πολεοδομικής νομοθεσίας (ΑΠ
1672/1964). Αν δε με τον κανονισμό απαγορεύεται η
ενέργεια από τους συνιδιοκτήτες μεταβολής στα κοινά
μέρη, η απαγόρευση αυτή δεσμεύει όλους τους συνιδιοκτήτες, ακόμη και αν από την απαγορευμένη ενέργεια
δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων συνιδιοκτητών
ή των οικοδομημάτων, ούτε μεταβάλλεται ο συνήθης
προορισμός τους (ΑΠ 1184/1986). Έτσι, και επί κάθετης
συνιδιοκτησίας, κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται στην
απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων, καθώς και στη
χρήση σύμφωνα με τον κανονισμό, σε περίπτωση δε
που προσβάλλεται στη χρήση αυτή δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής
στο μέλλον (ΑΠ 91/2010, 40/2007). Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 178/2008
απόφαση του Εφετείου..., έγιναν δεκτά τα ακόλουθα
κατά την ανέλεγκτη επί της ουσίας των αποδείξεων: «Η
πρώτη ενάγουσα Α. Σ., είναι κυρία, νομέας και κάτοχος
α) του υπό στοιχ. Γ-2Β διαμερίσματος του τρίτου ορόφου της τριώροφης πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη
θέση «...» ή «...» της..., εμβαδού 18,69 τ.μ. και ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 21‰ εξ αδιαιρέτου, το οποίο αποτελείται από ένα δωμάτιο και βεράντα
και το οποίο συνορεύει βορειοανατολικά και βορειοδυτικά με το υπό στοιχ. Γ-3 διαμέρισμα, νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, όπου έχει εξώστη και νοτιοανατολικά με το υπό στοιχ. Γ-2Α διαμέρισμα και β) του υπό
στοιχ. Β-5 καταστήματος του δευτέρου ορόφου της
ίδιας πολυκατοικίας, εμβαδού 42,42 τ.μ. και ποσοστό
συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 48‰ εξ αδιαιρέ-
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του, το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και δύο
w.c. και το οποίο συνορεύει βορειοανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, νοτιοανατολικά με το υπό στοιχ.
Β-4 κατάστημα του ίδιου ορόφου, νοτιοδυτικά με την
Παλαιό Εθνική Οδό ...-... και βορειοδυτικά με ιδιοκτησία
Τ. Κ.. Οι εν λόγω αυτοτελείς ιδιοκτησίες περιήλθαν
στην κυριότητά της, λόγω αγοράς από τους Γ. Κ. και Δ.
Κ., δυνάμει των υπ’ αριθ. 5192/1990 και .../1995 αντίστοιχα, συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Ακράτας Κ.
Π., που μεταγράφηκαν νόμιμα. Η δεύτερη ενάγουσα Α.
Γ. είναι κυρία, νομέας και κάτοχος του υπό στοιχ. β-4
καταστήματος του δευτέρου ορόφου της ίδιας ως άνω
πολυκατοικίας, εμβαδού 40,40 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 46‰ εξ αδιαιρέτου,
αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και δύο w.c. και το
οποίο συνορεύει βορειοανατολικά με ακάλυπτο χώρο
οικοπέδου, νοτιοανατολικά με το υπό στοιχ. Β-3 κατάστημα του ίδιου ορόφου, νοτιοδυτικά με την Παλαιά
Εθνική Οδό ...-... και, βορειοδυτικά με το υπό στοιχ. Β-5
κατάστημα του ίδιου ορόφου. Το παραπάνω κατάστημα
περιήλθε στην κυριότητα της ως άνω δεύτερης ενάγουσας, λόγω αγοράς από τους Γ. Κ. και Δ. Κ., δυνάμει του
υπ’ αριθ. .../1994 συμβολαίου του ως άνω Συμβ/φου
Ακράτας Κ. Π., που μεταγράφηκε νόμιμα. Η ως άνω πολυκατοικία όπου βρίσκονται οι προαναφερόμενες αυτοτελείς ιδιοκτησίες έχει οικοδομηθεί επί οικοπέδου, αρχικά ιδιοκτησίας Λ. Κ. και στη συνέχεια των κληρονόμων του, Γ. Κ. και Δ. Κ., το οποίο έχει επιφάνεια 947,60
τ.μ. βρίσκεται στην προαναφερθείσα θέση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της ... και απεικονίζεται με τα κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από 4-12-1989 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Τ. Α. και συνορεύει νοτιοδυτικά σε πλευρά Α-Β με την Παλαιά Εθνική
Οδό...-..., νοτιοανατολικά σε πλευρά Β-Γ και ανατολικά
σε πλευρά Γ-Δ με δημοτική οδό, βορειανατολικά σε
πλευρά Δ-Ε με την παραλιακή δημοτική οδό και βορειοδυτικά σε πλευρά Ε-Α με την ιδιοκτησία Τ. Κ..
Περαιτέρω ο εναγόμενος, Β. Τ. έγινε κύριος, λόγω
αγοράς, από τους ως άνω οικοπεδούχους Γ. Κ. και Δ. Κ.,
δυνάμει του υπ’ αριθ. .../28-12-1993 συμβολαίου του ίδιου Συμβ/φου Ακράτας Κ. Π., που μεταγράφηκε νόμιμα:
α) της υπό στοιχ. Α-1 αποθήκης του πρώτου ορόφου της
ως άνω πολυκατοικίας, εμβαδού 119,68 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 137‰ εξ
αδιαιρέτου που συνορεύει βορειανατολικά με ακάλυπτο
χώρο οικοπέδου, βορειοδυτικά με το υπό στοιχ. Α-2 κατάστημα του ίδιου ορόφου, νοτιοδυτικά με την Παλαιά
Εθνική Οδό ...-... και νοτιοανατολικά με κοινοτική οδό,
καθώς και β) μίας παλαιάς πλινθόκτιστης κεραμοσκεπούς διώροφης οικίας που βρίσκεται στο ίδιο με την ως
άνω πολυκατοικία, οικόπεδο και περιλάμβανε ισόγειο
και ανώγειο όροφο, εμβαδού 66 τ.μ. του καθενός και συνολικού ύψους 7,90 μ.. Τα ως άνω κτίσματα (πολυκατοικία και διώροφη οικία), από το έτος 1990 είχαν υπαχθεί
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στις διατάξεις των ν. 3741/1929 και ν.δ. 1024/1971 και
των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ., περί οριζόντιας και κάθετης συνιδιοκτησίας, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../1990
πράξης σύστασης οροφοκτησίας του Συμβ/φου Ακράτας Κ. Π. που μεταγράφηκε νόμιμα. Η παραπάνω διώροφη οικία στην ως άνω πράξη σύστασης οροφοκτησίας
και στο συνημμένο σ’ αυτήν από 4-12-1989 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Τ. Α., περιγράφεται ως προϋπάρχουσα επί του οικοπέδου παλαιά
πλινθόκτιστη ανώγεια οικία και προσδιορίζεται ως αυτοτελής, ανεξάρτητη και διακεκριμένη ιδιοκτησία ενώ
εξειδικεύεται ως παλαιά οικοδομή που, βρίσκεται βορειανατολικά του οικοπέδου και αποτελείται από τρία δωμάτια, έχει επιφάνεια 66 τ.μ. και, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου 76‰. Με την ίδια περιγραφή αναγράφεται η ως άνω οικία και στο παραπάνω υπ’
αριθ. .../1993 πωλητήριο συμβόλαιο με το οποίο μεταβιβάστηκε αυτή στον εναγόμενο. Η παραπάνω περιγραφή
όμως ως προς τη δομημένη επιφάνεια και τα ποσοστά
συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, δεν είναι αληθινή και
ούτε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, κατά την
αληθή βούληση δε, των συμβαλλομένων, ερμηνευόμενη, ενόψει του δημιουργηθέντος κενού και της αμφίβολης κατάστασης, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, κατ’ άρθ. 173 και 200 Α.Κ., χωρίς προσήλωση στις λέξεις και πέραν της σημασίας που προκύπτει από τη γραμματική της διατύπωση (ΑΠ 1094/2006,
ΑΠ 1220/2005, ΑΠ 863/2005), έγινε όχι από παραδρομή,
αλλά σκοπίμως, για το λόγο εξοικονομήσεως επί πλέον
τετραγωνικών μέτρων για την υπό ανέγερση παρακείμενη πολυκατοικία, και με σκοπό να μην εμφανιστεί
υπέρβαση του συντελεστή δόμησης αυτής. Συγκεκριμένα οι ως άνω συμβαλλόμενοι, αρχικοί οικοπεδούχοι,
στην πράξη σύστασης οροφοκτησίας και στη συνέχεια,
δικαιοπάροχοι του εναγομένου, όταν έδωσαν το παραπάνω εικονικό, στην ουσία, ποσοστό συνιδιοκτησίας της
παλαιάς αυτής οικοδομής αναφέρονταν σε ολόκληρη τη
δομημένη διώροφη οικοδομή, χωρίς να αποβλέψουν σε
αντιστοιχία της πραγματικής δομημένης επιφάνειας και
των ποσοστών συνιδιοκτησίας.
Επομένως με βάση τα παραπάνω πρέπει ν’ απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος ο δεύτερος λόγος της
από 17-9-2004 εφέσεως των εναγουσών, με τον οποίο
υποστηρίζεται ότι στον εναγόμενο μεταβιβάστηκε μόνον ο ανώγειος όροφος της ως άνω οικίας, ενώ το, κάτω
από τον όροφο αυτό, τμήμα της αφέθηκε στην αναγκαστική συγκυριότητα και κοινή χρήση όλων των συνιδιοκτητών. Με την ως άνω πράξη σύστασης οροφοκτησίας
ορίστηκε επίσης ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Β΄ και Γ΄ όροφο της πολυκατοικίας δεν
έχουν δικαίωμα χρήσης του ακάλυπτου χώρου που βρίσκεται προς τη βορειοανατολική πλευρά 7ου κτιρίου,
διότι αυτός ο χώρος χρησιμοποιείται ως πλατεία των
καταστημάτων του πρώτου ορόφου. Τα ίδια ορίστηκαν
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και με το ως άνω πωλητήριο συμβόλαιο, όπου ρητά αναφέρεται ότι α) η Α-1 αποθήκη θα έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου
που βρίσκεται στην προβολή της και εκτείνεται βορειοανατολικά του νέου κτιρίου και μέχρι την υφιστάμενη παραλιακή κοινοτική οδό συμπεριλαμβανομένου και του
χώρου της παλαιάς οικοδομής, σε περίπτωση που αυτή
κατεδαφιστεί και δεν ανεγερθεί άλλη στη θέση της και
β) σε περίπτωση που ο αγοραστής κατεδαφίσει την περιγραφόμενη παλαιά οικοδομή θα έχει δικαίωμα να ανεγείρει νέα οικοδομή στη θέση της, η οποία θα έχει το
ίδιο ποσοστό συνιδιοκτησίας και ελάχιστη επιφάνεια,
όση η κατεδαφισθείσα. Η παραπάνω διώροφη οικία, είχε
τσιμεντένιες βεράντες τόσο στη βόρεια όσο και στην
ανατολική πλευρά της οι οποίες συνδέονταν μεταξύ
τους σε σχήμα Γ΄ και στηρίζονταν σε εξωτερικές κολώνες, δημιουργώντας έτσι αντίστοιχους ισόγειους ημιυπαίθριους χώρους, στους οποίους στη μεν ανατολική
πλευρά, υπήρχε πατητήρι σταφυλιών και στη βόρεια,
χώρος αποθήκευσης πραγμάτων, καθώς και στην ανατολική πλευρά της μία παλιά τσιμεντένια σκάλα ανόδου,
με ένδεκα (11) σκαλοπάτια, (βλ. προσκομιζόμενες φωτογραφίες παλαιού κτίσματος). Οι δικαιοπάροχοι του
εναγομένου χρησιμοποιούσαν τον πρώτο όροφο της οικίας αυτής ως κύρια κατοικία τους και το ισόγειο, το
οποίο από την πόρτα της ανατολικής πλευράς ήταν χαμηλότερα από το δρόμο, κατά 3 έως 4 σκαλοπάτια, ως
καφετέρια από το έτος 1981 και εφεξής. Το ισόγειο αυτό κατάστημα είχε ύψος κανονικού ορόφου, ήτοι 3,20 μ.
για το λόγο αυτό και χρησιμοποιούταν ως χώρος κύριας
χρήσης και είχε άδεια λειτουργίας καταστήματος (βλ.
υπ’ αριθ. πρωτ. 722/2207/Ια/1-7-1982 άδεια λειτουργίας
και το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει αυτή). Το
ύψος ολόκληρου του παλαιού οικήματος ήταν 7,90 μ.
ήτοι 6,10 μ. συνολικά το ύψος των τοίχων του και 1,80
με 1,90 μ. η σκεπή του. Μάλιστα το Ταμείο Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων (ΤΑΣ) κατά την έκδοση της υπ’ αριθ.
27/2001 άδειας επισκευής σεισμοπλήκτου (βλ. αυτή
μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενη) στην τομή που έχει
εκδώσει ο πολιτικός μηχανικός Ι. Ο. και έχουν προσυπογράψει οι πολιτικοί μηχανικοί Λ. Β., Μ. Π. και Α. Κ., το
ύψος αυτό, αφού μετρήθηκε, προσδιορίστηκε όπως παραπάνω. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος
προκειμένου να προβεί σε εργασίες ανακαίνισης της εν
λόγω διώροφης οικίας με αντικατάσταση των ξύλινων
πατωμάτων της, με ενδιάμεση πλάκα από οπλισμένο
σκυρόδεμα και με καθαίρεση των σαθρών και φθαρμένων τμημάτων των τοίχων της και των εξωστών της και
ανακατασκευή νέων, υπέβαλε την από 22-3-2001 αίτηση
του επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 518/2001 οικοδομική άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου Α. και Κ.,
αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους λοιπούς συνιδιοκτήτες και αφού τους έδειξε τα σχέδια ανακαίνισης της
οικοδομής, οι οποίοι και συναίνεσαν. Στη συνέχεια όμως
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οι δύο ενάγουσες επικαλούμενες ότι ο εναγόμενος
προέβαινε κατά την εκτέλεση των εργασιών ανακαίνισης σε αυθαιρεσίες με την προσθήκη επί πλέον ορόφου
και την υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, προέβησαν
με την από 11-2-2002 αίτησή τους, σε καταγγελία στο
ως άνω Πολεοδομικό Γραφείο το οποίο με το υπ’ αριθ.
605/2002 έγγραφό του ανακάλεσε την ως άνω άδεια,
για το λόγο ότι εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση του συντελεστή δόμησης. Η ως άνω κρίση όμως στηρίχθηκε στο
προαναφερθέν γεγονός της εμφάνισης, τόσο στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας όσο και στο πωλητήριο συμβόλαιο του εναγομένου, ανακριβώς ότι η οικία
αυτή, που αναμφισβήτητα ήταν διώροφη, είχε μόνον εμβαδόν 66 τ.μ. αντί του αληθούς της, που ήταν, εν γνώσει
όλων των συνιδιοκτητών, 132 τ.μ. και συνεπώς η αξίωση
των εναγουσών για κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος κυριότητας του εναγομένου επί του ισογείου
ορόφου της οικίας του και περιορισμού αυτής στα 66
τ.μ. μόνον του ανωγείου ορόφου της, ασκείται καθ’
υπέρβαση των ορίων της καλής πίστης, των χρηστών
ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, που διαγράφονται από το άρθ. 281 ΑΚ. Ακολούθως μετά από νέα αίτηση του εναγομένου εκδόθηκε
η υπ’ αριθ. 166/2002 οικοδομική άδεια του ίδιου ως άνω
Πολεοδομικού Γραφείου για νομιμοποίηση του πρώτου
ορόφου της παλαιάς οικίας, των ημιυπαίθριων χώρων
και της σκάλας. Ανεξαρτήτως όμως της νομιμοποιήσεως και εγκυρότητας της ως άνω νέας άδειας, ο εναγόμενος ο οποίος αποπεράτωσε τις οικοδομικές εργασίες
του, δεν αποδείχθηκε ότι παρέβη τους όρους και τις
συμφωνίες της πράξης σύστασης οροφοκτησίας, ούτε
έβλαψε τα δικαιώματα συγκυριότητας των εναγουσών
επί των κοινοχρήστων χώρων του οικοπέδου τους,
αφού: α) δεν κατασκεύασε νέο όροφο, αλλά ανακαίνισε
τον ήδη υπάρχοντα, ούτε υπερέβη το συνολικό ύψος
της οικοδομής, αφού όπως προαναφέρθηκε το παλαιό
κτίσμα είχε ύψος 7,90 μ. και συνεπώς ακόμη και αν σήμερα το ανακαινισθέν, κατά τους ισχυρισμούς των εναγουσών έχει ύψος 8,50 μ. η διαφορά αυτή των 0,60 εκ.
είναι εύλογη, στα πλαίσια της ανακαίνισης, λόγω και
της αντικατάστασης της παλαιάς κεραμοσκεπής, με την
κατασκευή νέας, προφανώς με μεγαλύτερη κατακόρυφη κλίση, όπως συνηθίζεται με τις σημερινές προδιαγραφές, (βλ. προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως φωτογραφίες νέου κτίσματος) και συνεπώς και η αξίωση των
εναγουσών για καθαίρεση του ως άνω ορόφου, λόγω
υπέρβασης του αρχικού ύψους κατά 0,60 εκ. υπερβαίνει
τα ως άνω επιβαλλόμενα από το αρθ. 281 Α.Κ. όρια, β)
δεν κατασκεύασε επί πλέον εξώστες και ημιυπαίθριους
χώρους, αφού αυτοί προϋπήρχαν, απλά τους ανακαίνισε
χωρίς να υπερβεί το αρχικό εμβαδόν τους και γ) όσον
αφορά τη νέα σκάλα αυτή δεν υπερβαίνει το περίγραμμα της παλαιάς η οποία ήταν εφαπτόμενη στην ανατολική πλευρά του κτίσματος και είχε 11 σκαλοπάτια, με κα-
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τεύθυνση προς νότο, ενώ σήμερα η νέα σκάλα, η οποία
έχει 17 σκαλοπάτια, έχει μεν την ίδια κατεύθυνση, αλλά
τα τελευταία σκαλοπάτια της έχουν στραφεί προς ανατολικά, χωρίς όμως να καταλαμβάνουν επί πλέον μέρος
του κοινόκτητου χώρου, αφού απελευθερώνουν αυτόν
σε άλλο σημείο παράπλευρα του τοίχου. Το γεγονός
άλλωστε ότι έχουν αυξηθεί τα σκαλοπάτια κατά 6 επί
πλέον, δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε αύξηση και του
ύψους της όλης οικοδομής, πέραν των ως άνω ευλόγων
0,60 μ., αφού ή αύξηση αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα σκαλοπάτια της νέας σκάλας έχουν εμφανώς μικρότερο ύψος (ρίχτι), από τα παλαιά (βλ. φωτογραφίες). Επίσης σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν η εν
λόγω νέα σκάλα έχει υπερβεί το εμβαδόν της παλαιάς,
δεν παραβλάπτεται το δικαίωμα των εναγουσών επί του
κοινοκτήτου χώρου του οικοπέδου τους, αφού ο χώρος
επί του οποίου επεκτείνεται η σκάλα αυτή ανήκει στην
αποκλειστική χρήση του εναγομένου, με βάση το πωλητήριο συμβόλαιο. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν ευκρινώς από την κατάθεση του μάρτυρα Γ. Τ., αδελφού του
εναγομένου, ο οποίος καταθέτει ρητά, κατηγορηματικά,
χωρίς ενδοιασμό και από δική του αντίληψη για γεγονότα σαφή και συγκεκριμένα, και ειδικότερα επί λέξει λέει
«... ο αδελφός μου αγόρασε και τα δύο, δηλαδή 120
τ.μ.... τα υποστυλώματα της νέας οικοδομής είναι στο
ίδιο σημείο και ύψος. Μόνο έχουμε βάλει τρία αντί για
δύο... ανατολικά υπήρχε εξώστης και οι δύο κάνανε γωνία. Το πλάτος είναι 3 μέτρα, τόσο ήταν και είναι... αγόρασε διώροφη οικία ο αδελφός μου...». Η κατάθεση εξ
άλλου του ως άνω μάρτυρα δεν αναιρείται ουσιωδώς
από την κατάθεση του μάρτυρα των εναγουσών, Σ. Σ., ο
οποίος ενώ λέει επί λέξει «... το προηγούμενο ύψος...
δεν το είχα μετρήσει...» εντούτοις βεβαιώνει ότι το
ύψος της παλαιάς οικοδομής ήταν 5 μ., πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα ως άνω επίσημα έγγραφα του
ΤΑΣ στα οποία βεβαιώνεται ότι το ύψος ήταν 7,90 μ.,
αποδυναμώνοντας έτσι την αξιοπιστία του. Άλλωστε η
κατάθεση του πρώτου ως άνω μάρτυρα Γ. Τ., ενισχύεται
εκτός από τα προαναφερθέντα έγγραφα και φωτογραφίες και από την υπ’ αριθ. 4734/29-9-2003 βεβαίωση του
Δημάρχου... με την οποία βεβαιώνεται ότι το παλαιό κτίσμα της ένδικης οικίας ήταν διώροφο. Επίσης η κατάθεση αυτή εναρμονίζεται και με τις ένορκες βεβαιώσεις
των προαναφερθέντων μαρτύρων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους βεβαιώνουν «ότι το οίκημα ήταν διώροφο
με τσιμεντένιες βεράντες στην ανατολική και βόρεια
πλευρά του και ότι το νέο κτίσμα ανακατασκευάστηκε
εκεί που ήταν το παλαιό, χωρίς να γίνει καμία επέκταση
(βλ. κυρίως και υπ’ αριθ. 3425/2003 ένορκη βεβαίωση
των Γ.Κ. και Δ.Κ., δικαιοπαρόχων του εναγομένου). Μάλιστα ο ως άνω Γ. Κ. στη μεταγενέστερη υπ’ αριθ.
5057/2006 ένορκη βεβαίωσή του, παρ’ ότι προσπαθεί,
για άγνωστους λόγους στο Δικαστήριο, να ανασκευάσει
την προηγούμενη, λέγοντας ότι το παλιό οίκημα δεν εί-
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χε το κανονικό ύψος ενός σημερινού διώροφου, αντιφάσκοντας με όσα προηγουμένως είχε καταθέσει, στη
συνέχεια βεβαιώνει επί λέξει ότι: «... η μητέρα μου και
εγώ... περιλάβαμε στην οροφοκτησία του 1990 μόνον
την ανώγεια κατοικία μας... και όχι το ισόγειο - ημιυπόγειο... και αυτό δεν έγινε από παραδρομή, αλλά εσκεμμένα, γιατί θέλαμε να κερδίσουμε δόμηση και να έχουμε 66 τ.μ. επιφάνεια περισσότερη στη νέα πολυκατοικία...». Μετά από αυτά και αφού το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη απόφασή του, δέχτηκε
ότι ο εναγόμενος προέβη σε κατασκευές που έβλαψαν
το δικαίωμα συγκυριότητας των εναγουσών και διέταξε
την καθαίρεση των κατασκευών αυτών, έσφαλε ως προς
την εκτίμηση των αποδείξεων, και πρέπει να απορριφθεί
η από 17-9-2004 έφεση των εναγουσών ως ουσιαστικά
αβάσιμη. Στην συνέχεια πρέπει να γίνουν δεκτοί και οι
δυο λόγοι της κρινόμενης από 9-9-2004 εφέσεως του
εναγομένου ως ουσιαστικά βάσιμοι και αφού γίνει δεκτή στο σύνολό της η ως άνω έφεση αυτού, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση, να κρατηθεί η υπόθεση
και να δικαστεί η αγωγή από το παρόν δικαστήριο, κατ’
ουσία, και να απορριφθεί αυτή ως ουσιαστικά αβάσιμη».
Με τις πιο πάνω παραδοχές του αιτιολογικού ως προσβαλλόμενης απόφασης του το Εφετείο, με τις οποίες
δέχθηκε την έφεση του αναιρεσίβλητου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε γίνει δεκτή η αγωγή των αναιρεσειόντων κατά ένα μέρος την οποία στη
συνέχεια απέρριψε, παράλληλα δε απέρριψε και την
έφεση των αναιρεσειόντων κατά της ίδιας πρωτόδικης
απόφασης, κατά το μέρος που είχε απορρίψει την αγωγή τους, παραβίασε εκ πλαγίου τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 1, 2§1, 3, 4 και 13
του ν. 3741/1929, 1 παρ. 1 του ν.δ. 1024/1971, 1002,
1108 και 1117 του ΑΚ με αιτιολογίες ελλιπείς, ανεπαρκείς και αντιφατικές, ώστε δεν καθίσταται εφικτός ο
έλεγχος από το δικαστήριο τούτο ως προς το αν εφαρμόστηκαν ορθά οι πιο πάνω διατάξεις κατά την έννοια
που προαναφέρθηκε στη μείζονα σκέψη της παρούσας,
ειδικά δε ως προς το ζήτημα εάν ο αναιρεσίβλητος με
την ανακατασκευή της διώροφης κατοικίας του κατά το
έτος 2001, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση όλων
των συνιδιοκτητών και χωρίς τροποποίηση της σχετικής
πράξης οριζόντιας ιδιοκτησίας, επεξέτεινε καθ’ ύψος
την οικία κατά 2,75 μ. κατασκεύασε διάφορες κατασκευές έξω από το περίγραμμα της ιδιοκτησίας του και
κατασκεύασε στο ισόγειο νέο διαμέρισμα με ανταποκρινόμενο πολεοδομικό στην προϋπάρχουσα στον ίδιο χώρο πολεοδομική κατασκευή.
Ειδικότερα: 1) δέχεται το Εφετείο ότι το έτος 1990
που το όλο ακίνητο υπήχθη στις διατάξεις των νόμων
3741/1929, ν.δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και
1117 του ΑΚ με την υπ’ αριθ. .../1990 πράξη σύστασης
οροφοκτησίας του συμβολαιογράφου Ακράτας Κ. Π., η
παλαιά διώροφη οικία που περιήλθε στη συνέχεια στον
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αναιρεσίβλητο και εμφανιζόταν στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα επί αυτοτελής κάθετης ιδιοκτησίας,
είχε επιφάνεια 66 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας, στο
όλο οικόπεδο 76‰. Συνεχίζει δε το Εφετείο ότι η περιγραφή αυτή, ως προς τη δομημένη επιφάνεια και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας, δεν είναι αληθινή, και έγινε σκοπίμως και για λόγο εξοικονομήσεως επί πλέον τετραγωνικών μέτρων για την υπό ανέγερση παρακείμενη πολυκατοικία, και με το σκοπό να μην εμφανισθεί υπέρβαση
του συντελεστή δόμησης στο όλο οικόπεδο, και ότι το
ίδιο πιο πάνω ποσοστό συνιδιοκτησίας της παλαιάς οικοδομής, αναφερόταν σε ολόκληρη τη δομημένη παλαιά τότε διώροφη οικοδομή των 132 τ.μ., χωρίς να
αποβλέψουν οι συνιδιοκτήτες σε αντιστοιχία της πραγματικής δομημένης επιφάνειας και των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Ενώ όμως δέχεται αυτά το Εφετείο, δεν διευκρινίζει το εάν ο χώρος της παλαιάς οικοδομής του
αναιρεσίβλητου κάτω από την ανώγεια κατοικία των 66
τ.μ. με τα πολεοδομικά δεδομένα του χρόνου της κατασκευής του, αλλά και εκείνου του χρόνου της σύστασης
της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, δηλαδή το
1990, ήταν χώρος προσμετρούμενος στο συντελεστή
δομήσεως (άρθρ. 7 του ν. 1577/1985-ΓΟΚ), ή εάν αποτελούσε ο χώρος κάτω από το ανώγειο διαμέρισμα των 66
τ.μ. υπόγειο όροφο, ίσης επιφάνειας με τον ανώγειο,
προοριζόμενο αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις και
με οροφή που δεν υπερέβαινε το 1,5 μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και το ύψος του δεν υπερέβαινε τα 3 μ. μεταξύ του δαπέδου και της οροφής. Επίσης, δεν διευκρινίζεται στην προσβαλλόμενη ποια ήταν
η πραγματική αντιστοιχία της πραγματικής δομημένης
επιφάνειας όλης της ανώγειας παλαιάς κατοικίας, όπως
είχε κατά το χρόνο σύστασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας, και των ποσοστών συνιδιοκτησίας που προβλέφθηκαν στην ίδια πράξη, και εάν η πραγματική αντιστοιχία αυτή προσδιορίζεται με το συνυπολογισμό και του
χώρου κάτω από το ανώγειο διαμέρισμα ανάλογα με το
εάν ο ίδιος χώρος εκλήφθηκε τότε ως δομημένη επιφάνεια ή υπόγειος χώρος μη προσμετρούμενος πολεοδομικά.
2) Δέχεται επίσης το Εφετείο με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και το πωλητήριο συμβόλαιο
προς τον αναιρεσίβλητο ότι, στην περίπτωση που ο τελευταίος κατεδαφίσει την παλαιά ανώγεια οικοδομή
έχει δικαίωμα να ανεγείρει νέα οικοδομή στη θέση της η
οποία θα έχει το ίδιο ποσοστό συνιδιοκτησίας και ελάχιστη επιφάνεια όση η κατεδαφισθείσα. Δεν διευκρινίζεται όμως στην προσβαλλόμενη εάν η νέα οικοδομή που
θα ανεγειρόταν στη θέση της παλαιάς, σε σχέση με το
χώρο που θ’ αντιστοιχούσε στο κατάστημα που υπήρχε
κάτω από τον ανώγειο όροφο, θα ακολουθούσε το ίδιο
πολεοδομικό καθεστώς, δηλαδή το εάν ο χώρος αυτός,
εάν δεν ήταν προηγουμένως πολεοδομικά προσμετρούμενος στο συντελεστή δομήσεως, θα συνέχιζε να μην
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προσμετράται, και με ποιες προϋποθέσεις, ή εάν, εφόσον ήταν πολεοδομικά προσμετρούμενος θα συνέχιζε
να προσμετράται και μετά την ανακατασκευή, και εάν
κατά τα ίδια συμφωνημένα θα εξακολουθούσε να έχει
το ίδιο ύψος από την οριστική στάθμη του εδάφους η
νέα οικοδομή σε σχέση με τη παλαιά.
3) Δέχεται το Εφετείο ότι το κατάστημα που υπήρχε
κάτω από τον ανώγειο όροφο της παλαιάς οικοδομής
του αναιρεσίβλητου είχε ύψος 3,20 μ. και χρησιμοποιείτο ως χώρος κύριας χρήσης πριν την ανακατασκευή του
το 2001. Ενώ όμως δέχεται παράλληλα το Εφετείο ότι
το δάπεδο του καφενείου πριν την ανακατασκευή του
ήταν χαμηλότερο από το δρόμο κατά 3 έως 4 σκαλοπάτια, δεν προσδιορίζεται στην προσβαλλόμενη, ποιο
ήταν το ύψος μεταξύ της οριστικής στάθμης του εδάφους και της οροφής του καταστήματος, ώστε να κριθεί
το εάν ο χώρος αυτός του καφενείου πριν από την ανακατασκευή του χαρακτηριζόταν ως επιφάνεια προσμετρούμενη στο συντελεστή δόμησης ή υπόγειος χώρος
μη προσμετρούμενος, χωρίς να αναιρείται η ασάφεια
αυτή από την παραδοχή της προσβαλλόμενης ότι το κατάστημα είχε ύψος κανονικού ορόφου δηλ. 3,20 μ., εφ’
όσον δεν διευκρινίζεται περαιτέρω στην προσβαλλόμενη το εάν το ύψος αυτό είχε προσμετρηθεί μεταξύ της
οριστικής στάθμης του εδάφους και της οροφής ή μεταξύ του δαπέδου του καταστήματος και της οροφής.
4) Δέχεται το Εφετείο ότι ο αναιρεσίβλητος δεν κατασκεύασε νέο όροφο αλλά ανακαίνισε τον ήδη υπάρχοντα, ούτε υπερέβη το συνολικό ύψος της οικοδομής, η δε
υπέρβαση των 0,60 εκατοστών είναι εύλογη και οφείλεται στην κατασκευή νέας κεραμοσκεπής με μεγαλύτερη
κλίση. Δεν διευκρινίζεται όμως στην προσβαλλόμενη
απόφαση το εάν ο ισόγειος όροφος, που προέκυψε από
την ανακατασκευή της παλαιάς κατοικίας εκ μέρους του
αναιρεσίβλητου, πληροί τα ίδια πολεοδομικά δεδομένα
σε σχέση με το υφιστάμενο προηγουμένως κατάστημα,
ειδικά δε εάν το δάπεδο του νέου ισογείου, όπως προέκυψε μετά την ανακαίνιση, ταυτίζεται ως προς την οριστική στάθμη του εδάφους με το δάπεδο του καφενείου
πριν την ανακατασκευή, το οποίο κατά τις προαναφερθείσες παραδοχές βρισκόταν 3-4 σκαλοπάτια κάτω από το
δρόμο, και σε ύψος (βάθος) μάλιστα μη προσδιοριζόμενο.
Η ασάφεια δε αυτή και η ανάλογη αντίφαση επιτείνεται
από το γεγονός ότι ενώ δέχεται η προσβαλλόμενη ότι η
παλαιά σκάλα ανόδου στον ανώγειο όροφο πριν την ανακατασκευή είχε 11 σκαλοπάτια, η νέα σκάλα μετά την
ανακατασκευή έχει 17 σκαλοπάτια, δικαιολογείται δε
στην προσβαλλόμενη η προκύπτουσα εντεύθεν διαφορά
του ύψους της νέας οικοδομής τελείως ασαφώς από το
γεγονός, ότι τα σκαλοπάτια της νέας σκάλας έχουν εμφανώς μικρότερο ύψος (ρίχτι), συναγόμενο όμως, όχι
από το μη προσδιοριζόμενο ύψος των παλιών και των νέων σκαλοπατιών, αλλά από προσκομιζόμενες φωτογραφίες.
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5) Δέχεται το Εφετείο, ότι η προκύπτουσα διαφορά
των 0,60 εκ. του ύψους της νέας οικοδομής είναι εύλογη και οφείλεται στο ότι η νέα σκεπή έχει μεγαλύτερη
κατακόρυφη κλίση. Ενώ όμως διευκρινίζεται στην προσβαλλόμενη η κλίση που είχε η στέγη της παλαιάς κατοικίας πριν την ανακατασκευή της δεν διευκρινίζεται
και ποια κλίση έχει η στέγη της νέας κατοικίας, και ποιο
το νέο ύψος της προσμετρούμενο επίσης, από τη μεγαλύτερη απόκλισή της μετά την ανακατασκευή της.
6) Δέχεται το Εφετείο, ότι ο αναιρεσίβλητος δεν παρέβη τους όρους και τις συμφωνίες της πράξης σύστασης οροφοκτησίας, ούτε έβλαψε τα δικαιώματα συγκυριότητας των αναιρεσειουσών, χωρίς όμως να διευκρινίζει το εάν ο ισόγειος όροφος που προέκυψε από την
ανακατασκευή του αναιρεσίβλητου αποτελεί με τα πολεοδομικά δεδομένα του χρόνου της ανακατασκευής
του επιφάνεια προσμετρούμενη στο συντελεστή δόμησης, και σε καταφατική περίπτωση εάν το γεγονός αυτό
αποτελεί παράβαση των υποχρεώσεων του αναιρεσίβλητου από την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με το μη προσδιοριζόμενο επίσης
στην προσβαλλόμενη γεγονός, εάν δηλαδή ο χώρος
του παλαιού καφενείου και πριν την ανακατασκευή του
υπολογιζόταν ή όχι στην πολεοδομικά δομημένη επιφάνεια του όλου κοινού ακινήτου.
7) Δέχεται το Εφετείο ότι το παλιό κτίσμα πριν την
ανακατασκευή του είχε ύψος 7,90 μ. και μετά την ανακαίνισή του 8,5 μ. χωρίς να διευκρινίζεται στην προσβαλλόμενη το εάν το ύψος των 7,90 μ. είχε προσμετρηθεί από την οριστική στάθμη του εδάφους πριν την
ανακατασκευή ή από το δάπεδο του καφενείου, όπως
είχε πριν την ανακατασκευή.
8) Ενώ αντικείμενο της ένδικης διαφοράς μεταξύ
των διαδίκων ήταν εκτός των άλλων και το ύψος της νέας διώροφης οικοδομής, που προέκυψε από την ανακατασκευή εκ μέρους του αναιρεσίβλητου της παλαιάς
ανώγειας κατοικίας, η διαφορά δε αυτή εντοπίζεται,
εκτός των άλλων, και στο ύψος του δαπέδου του ανώγειου ορόφου της ίδιας οικοδομής μετά την ανακατασκευή, από την οριστική στάθμη του εδάφους που υπήρχε πριν την ανακατασκευή ενώ δέχεται το Εφετείο ότι
το ύψος ολόκληρου του παλαιού οικήματος ήταν 7,90 μ.
δηλαδή 6,10 μ. το ύψος των τοίχων και 1,80 μ. το ύψος
της παλαιάς στέγης, στη συνέχεια αντιφατικά δέχεται
με την παραδοχή του ότι το ισόγειο κατάστημα είχε
ύψος κανονικού ορόφου 3,20 μ. και ότι στον ανώγειο
όροφο ο αναιρεσίβλητος ανέβαινε χρησιμοποιώντας 11
σκαλοπάτια χωρίς όμως να διευκρινίζει πώς είναι δυνατόν ένα ύψος 3,20 μ. του ισογείου να καλύπτεται μόνο
με 11 σκαλοπάτια.
Επομένως τα όσα συναφώς υποστηρίζουν οι αναιρεσείοντες με τον έκτο λόγο του αναιρετηρίου υπό την
επίκληση πλημμελειών από τον αριθ. 19 του άρθρου 559
του Κ.Πολ.Δ. κρίνονται βάσιμα. Μετά τα παραπάνω,
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πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο
Εφετείο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους
δικαστές (άρθρ. 580 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.) […]

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 1512/2011 (Τμ. Α2 Πολ.)
Ανώνυμη εταιρεία. Απαγόρευση χορήγησης
δανείων, παροχής πιστώσεων και εγγυήσεων
προς τους ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ. κ.λπ., βάσει
του άρ. 23α του ν. 2190/1920. Προϋποθέσεις
εγκυρότητας σύναψής τους. Η απαγόρευση
καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εταιρείας και τρίτων, οι οποίοι
ενεργούν ως παρένθετα πρόσωπα των διευθυντών κ.λπ., αφού αληθινά αντισυμβαλλόμενος
είναι όχι το παρένθετο πρόσωπο, αλλά το κρυπτόμενο. Τέτοιο παρένθετο πρόσωπο είναι και
μία ομόρρυθμη εταιρεία της οποίας ομόρρυθμο μέλος είναι κάποιο από τα ως άνω πρόσωπα (μέλη διοικήσεως κ.λπ.).
[…] Κατά το άρθρο 23α ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων
εταιρειών», που προστέθηκε με το άρθρο 4 ν.
5076/1931, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 ν.δ.
4237/1962 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 π.δ.
409/1986 και άρθρο 2 π.δ. 498/1987, ίσχυε δε κατά τον
κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση χρόνο, πριν την
αντικατάστασή του με το άρθρο 33 ν. 3604/2007, «Δάνεια της εταιρείας προς τους ιδρυτάς, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γενικούς διευθυντάς ή διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς
αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων
υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και
είναι άκυρα» (παρ. 1 εδ. α΄) και «Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι
άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών
υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις
δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου. Η απαγόρευσις αύτη δεν
ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης
των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας
μετά των πελατών της» (παρ. 2). Οι διατάξεις αυτές θεσπίσθηκαν για την πρόληψη ενδεχομένων καταχρήσεων εκ μέρους των ιθυνόντων προσώπων της ανώνυμης
εταιρείας τα οποία ασκούν έλεγχο αυτής και διαχειρίζο-
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νται την περιουσία της. Από τον επιδιωκόμενο με τις
διατάξεις αυτές ως άνω σκοπό, που συνίσταται στη διατήρηση του μετοχικού κεφαλαίου προς επίτευξη του
εταιρικού σκοπού, προκύπτει ότι οι πιο πάνω απαγορεύσεις αφορούν και τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εταιρείας και τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων),
οι οποίοι (τρίτοι) ενεργούν ως παρένθετα πρόσωπα των
ανωτέρω (διευθυντών, μελών διοικήσεως κ.λπ.), αφού
και στην περίπτωση αυτή αληθινά αντισυμβαλλόμενος
και αποκτών ωφελήματα από την εταιρεία είναι όχι το
παρένθετο πρόσωπο αλλά το κρυπτόμενο υπό αυτό
(σχετ. Α.Π. 1857/2009). Τέτοιο παρένθετο πρόσωπο
μπορεί να είναι ομόρρυθμη εταιρεία της οποίας ομόρρυθμο μέλος είναι κάποιο από τα προαναφερθέντα πρόσωπα (διευθυντές, μέλη διοικήσεως κ.λπ.). […]
Δεν παραβίασε δε το εφετείο τη διάταξη του άρθρου
23α ν. 2190/1920 με την παραδοχή ότι το μηχάνημα με
τον αριθμό 1 πωλήθηκε από την πτωχεύσασα εταιρεία
στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «...» και όχι
στον Δ. Π. ατομικά, αφού, όπως σαφώς προκύπτει από
την προσβαλλομένη, δέχθηκε περαιτέρω και ότι η πιο
πάνω ομόρρυθμη εταιρεία ενήργησε ως παρένθετο πρόσωπο του Δ. Π., ο οποίος ήταν και ο αληθινά αντισυμβαλλόμενος και ο οποίος απέκτησε το όφελος (ήτοι το
ως άνω μηχάνημα) από την πτωχή, ως κρυπτόμενο υπό
την ομόρρυθμο εταιρεία πρόσωπο. […]
Εξάλλου εφόσον η έγκριση που προβλέπεται από
την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 23α παρ. 2 ν.
2190/1920 χαρακτηρίζεται ως ειδική, είναι πρόδηλο ότι
χρειάζεται να είναι ρητή, δεν μπορεί δε να θεωρηθεί ως
έγκριση κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως η
έγκριση του ισολογισμού του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η απαγορευμένη σύμβαση.
Στην προκειμένη περίπτωση με το δεύτερο λόγο της
υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως η αναιρεσείουσα, επικαλούμενη το άρθρο 559 αριθ. 8 Κ.Πολ.Δ., αποδίδει
στην προσβαλλόμενη απόφαση την πλημμέλεια ότι παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης
και συγκεκριμένα ότι δεν έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό
ότι με το 6/30-6-86 πρακτικό της γενικής συνελεύσεως
της μετέπειτα πτωχευσάσης εταιρείας εγκρίθηκε από
όλα τα μέλη της η πώληση του μηχανήματος που αναφέρεται στην αγωγή με τον αριθμό 1, με την έγκριση
του ισολογισμού του προηγούμενου έτους (1985) στον
οποίο ρητώς αναφέρονται τα πάγια στοιχεία της εταιρείας από τα οποία ρητώς εξαιρούνται τα πωληθέντα
εντός του έτους 1985 μηχανήματα, τον οποίο (ισχυρισμό) αυτή παραδεκτά είχε προβάλει ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και τον οποίο είχε επαναφέρει
με τις προτάσεις της ενώπιον του εφετείου προς αντίκρουση της αγωγής της αναιρεσιβλήτου.
Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος προεχόντως ως
απαράδεκτος διότι ο ανωτέρω ισχυρισμός τη μη λήψη
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υπόψη του οποίου αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση η αναιρεσείουσα δεν ήταν νόμιμος, (αφού, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην αρχή αυτής της σκέψεως, η έγκριση, από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, της συμβάσεως που καταρτίσθηκε παρά την απαγόρευση του άρθρου 23α ν.
2190/1920 πρέπει να είναι ρητή, τέτοια δε επίκληση ρητής εγκρίσεως δεν συνιστά ο ισχυρισμός ότι η έγκριση
αυτή έγινε εμμέσως με την έγκριση του ισολογισμού
του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η μεταβίβαση) και
συνακόλουθα το εφετείο δεν ήταν υποχρεωμένο να
απαντήσει στον ανωτέρω μη νόμιμο ισχυρισμό. […]

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Υπ’ αριθ. 2124/2013 (Τμ. Γ΄ Πολ.)
Τακτική χρησικτησία επί ακινήτου . Νόμιμο τίτλο προς απόκτηση κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία αποτελεί και η κληρονομία
υπό την προϋπόθεση ότι έχει μεταγραφεί η δήλωση αποδοχής της κληρονομίας ή το σχετικό
κληρονομητήριο. Δεδομένου δε ότι εδώ η μεταγραφή ενεργεί αναδρομικά, αρκεί αυτή να
γίνει και μεταγενεστέρως και δεν εμποδίζεται
η χρησικτησία εξαιτίας του ότι δεν υπήρχε κατά το χρόνο της κτήσεως της νομής (ΑΠ
1789/2012, 485/2010, 849/2007, 448/2001,
408/1985). Συνεπώς και εφόσον, προκειμένου
περί ακινήτου, επακολουθήσει μεταγραφή της
αποδοχής της κληρονομίας, η τακτική χρησικτησία υπολογίζεται από τη στιγμή κατά την
οποία ο κάτοχος με καλή πίστη θα αρχίσει να
εξουσιάζει φυσικώς το πράγμα με διάνοια κυρίου (ΑΠ 448/2001). (Αναιρεί και παραπέμπει
στο ίδιο δικαστήριο για περαιτέρω εκδίκαση).
[…] Από τις διατάξεις των άρθρων 1041, 1042 και 1044
ΑΚ, προκύπτει ότι για να αποκτήσει κάποιος κυριότητα
σε ακίνητο με τακτική χρησικτησία, απαιτούνται φυσική
εξουσίαση του πράγματος με διάνοια κυρίου (νομή), καλή πίστη που πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο κατά τον
οποίο αποκτάται η νομή, νόμιμος τίτλος, πράγμα δεκτικό χρησικτησίας και παρέλευση δεκαετίας. Ειδικότερα
ως προς το στοιχείο της καλής πίστης, αυτό συντρέχει
όταν ο νομέας με βάση τα εκάστοτε συντρέχοντα περιστατικά έχει κατά την κτήση της νομής την πεποίθηση, η
οποία δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια, ότι απέκτησε την
κυριότητα.
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1041, 1193,
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1195, 1198, 1199 και 1846 ΑΚ νόμιμο τίτλο προς απόκτηση κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία αποτελεί και η κληρονομία υπό την προϋπόθεση ότι έχει μεταγραφεί η δήλωση αποδοχής της κληρονομίας ή το
σχετικό κληρονομητήριο. Δεδομένου δε ότι εδώ η μεταγραφή ενεργεί αναδρομικά (άρθρο 1199 ΑΚ) αρκεί αυτή
να γίνει και μεταγενεστέρως και δεν εμποδίζεται η χρησικτησία εξαιτίας του ότι δεν υπήρχε κατά το χρόνο της
κτήσεως της νομής (ΑΠ 1789/2012, ΑΠ 485/2010, ΑΠ
849/2007, ΑΠ 448/2001, ΑΠ 408/1985). Συνεπώς και
εφόσον, προκειμένου περί ακινήτου, επακολουθήσει μεταγραφή της αποδοχής της κληρονομίας, η τακτική χρησικτησία υπολογίζεται από τη στιγμή κατά την οποία ο
κάτοχος με καλή πίστη θα αρχίσει να εξουσιάζει φυσικώς το πράγμα με διάνοια κυρίου (ΑΠ 448/2001).
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1
εδ. α΄ ΚΠολΔ, κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων
που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος αυτός αναίρεσης, για ευθεία παραβίαση
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν
εφαρμόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, ή αν εφαρμόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς
και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται
ενόψει των πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και
της υπαγωγής αυτών στο νόμο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συμβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα
πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν
δεν ήταν αρκετά για την εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε
το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του, καθώς και όταν
προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγματικό της οποίας αυτά
δεν υπάγονται.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από
την επισκόπηση του αντιγράφου της προσβαλλόμενης
απόφασής του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Άμφισσας,
που δίκασε ως Εφετείο, δέχθηκε ότι, από τα κατ’ είδος
αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, αναφορικά με
την ένδικη διεκδικητική κυριότητας αγωγή της αναιρεσείουσας: «Το επίδικο ακίνητο, το οποίο είναι μη άρτιο
και μη οικοδομήσιμο και απεικονίζεται στο συνταχθέν
το μήνα Απρίλιο του έτους 1999 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα-πολιτικού μηχανικού Θ. Κ. με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Α, βρίσκεται στη
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θέση «...» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού
Διαμερίσματος… του ομώνυμου Δήμου του Νομού..,
έχει έκταση 2.265 τετραγωνικών μέτρων, και συνορεύει
γύρωθεν με ιδιοκτησίες Δ. Κ., Κ. Α., και Α. Π.. Κατά το
παρελθόν, ο επίδικος αγρός ανήκε στην κυριότητα της
Ε. Κ. του Ι. και της Ζ., γεγονός το οποίο συνομολογείται
από όλους τους διαδίκους, και η οποία απεβίωσε αδιάθετη στις 28.8.1959, και χωρίς να έχει σύζυγο και κατιόντες. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο πατρικό
σπίτι της ενάγουσας. Ο ισχυρισμός της τελευταίας ότι ο
επίδικος αγρός είχε περιέλθει κατά το έτος 1955 στην
κυριότητα του πατέρα της Ι. Α. Ζ. με αγορά από την Ε.
Κ., δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου, και ότι έκτοτε αυτός (Ι.
Ζ.) τον καλλιεργούσε νεμόμενος αυτόν συνεχώς και
αδιαταράκτως μέχρι τις 16.4.1985, οπότε και απεβίωσε,
καταστάς τοιουτοτρόπως κύριος αυτού (επιδίκου) με τα
προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, δεν αποδείχθηκε
από κάποιο ασφαλές αποδεικτικό μέσο της δικογραφίας, δεδομένου άλλωστε ότι η ενάγουσα δεν προσκομίζει το επικαλούμενο από αυτήν ιδιωτικό έγγραφο πώλησης του επιδίκου, ούτε όμως και η κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης υπήρξε σαφής και ορισμένη σχετικά με
τα προαναφερόμενα, καθόσον αυτός δεν ανέφερε αφενός το χρόνο σύναψης της επικαλούμενης σύμβασης ή
τα υπόλοιπα επιμέρους στοιχεία αυτής, όπως το ύψος
του τιμήματος, και αφετέρου ποιες ήταν οι πράξεις νομής που άσκησε ο Ι. Ζ. επί του επίδικου ακινήτου, ενώ
παράλληλα δεν έχει ιδία γνώση και αντίληψη των παραπάνω πραγματικών περιστατικών, καθόσον όσα αυτός
καταθέτει είναι προϊόν των συζητήσεων που είχε στο
παρελθόν με τον Γ. Ζ. Αλλά και οι ενόρκως βεβαιώσαντες μάρτυρες της ενάγουσας δεν επιβεβαίωσαν τα ως
άνω υποστηριζόμενα από την τελευταία (ενάγουσα),
λαμβανομένου υπόψη ότι ουδέν αναφέρουν για το προλεχθέν ιδιωτικό έγγραφο καθώς και για πράξεις νομής
από τον Ι. Ζ. επί του επίδικου αγρού. Κατόπιν τούτων,
καθίσταται σαφές ότι δεν αποδείχθηκε από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο της δικογραφίας, ή, επιπρόσθετα από
κάποια μαρτυρική κατάθεση ότι ο δικαιοπάροχος της
ενάγουσας είχε στη νομή του για μια εικοσαετία τον
προαναφερόμενο αγρό, κατά τρόπο ώστε να καταστεί
κύριος αυτού με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, και ως εκ τούτου ούτε και η ίδια η ενάγουσα κατέστη κυρία του ακινήτου κατά το χρόνο του θανάτου του
πατέρα της (Ι. Ζ.) με κληρονομική διαδοχή, όπως αυτή
διατείνεται. Επίσης, αποδείχθηκε ότι ο πατέρας της
ενάγουσας πριν από το θάνατό του είχε συντάξει την
από 3.7.1984 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
κατά τη συνεδρίαση της 11.11.1987 με το με αριθμό ...
/6.11.1987 πρακτικό, καταχωρήθηκε στα βιβλία διαθηκών του Πρωτοδικείου Αθηνών στον τόμο*** με αύξοντα
αριθμό… και κηρύχθηκε κυρία με την 1178/1987 απόφα-
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ση του ιδίου Πρωτοδικείου. Στην τέταρτη δε σελίδα αυτής με το αριθμητικό στοιχείο Α12 ο διαθέτης αναφέρει
ότι εγκαθιστά τη θυγατέρα του Α. (ήτοι την ενάγουσα)
κληρονόμο μεταξύ άλλων και «επί ενός αγροκτήματος
επιφανείας τριών στρεμμάτων κειμένου εις την αυτήν
περιφέρειαν (…) και εις θέσιν... ή... ή..., συνορευόμενον
γύρωθεν με κληρονόμους Π. Τ., Ι. Κ. και κληρονόμους Κ.
Ι. (Ν.) περιελθόντος εις εμέ εξ αγοράς παρά της Ε. Ι. Κ.,
δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου και εν πάσει περιπτώσει
δυνάμει χρησικτησίας κατά το θάνατό της». Εξάλλου, η
ενάγουσα από το χρόνο δημοσίευσης της διαθήκης
(6.11.1987), κατά τον οποίο και πληροφορήθηκε το περιεχόμενό της, άρχισε να νέμεται το ως άνω ακίνητο
(που αναφέρεται στο αριθμητικό στοιχείο Α12 της διαθήκης) με καλή πίστη, διότι θεωρούσε εύλογα ότι ανήκε
στην κυριότητα του πατέρα της. Κατόπιν τούτων, η ενάγουσα επέτρεπε στον… να βόσκει σε αυτό (ακίνητο) τα
ζώα του, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε φορά που
ερχόταν (η ενάγουσα) από την Αθήνα (τόπο κατοικίας
της) στην… επισκεπτόταν και επέβλεπε τον επίδικο
αγρό. Επιπλέον, (η ενάγουσα) προέβη το έτος 1988 σε
δήλωση του ως άνω ακινήτου στον αρμόδιο οικονομικό
έφορο Λιδορικίου προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος
κληρονομιάς, συμπεριέλαβε αυτό ως περιουσιακό στοιχείο στη φορολογική δήλωση ακίνητων περιουσιακών
στοιχείων (Ε9) των οικονομικών ετών 1997 και 2005,
ανέθεσε στον αρχιτέκτονα μηχανικό Θ. Κ. τη σύνταξη
τοπογραφικού διαγράμματος, κατά τρόπο ώστε να εμφαίνονται οι πλευρικές διαστάσεις και τα ακριβή όριά
του, και αποδέχθηκε αυτό ως κληρονομιαίο ακίνητο με
την ... /15.9.1992 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών..., πλην όμως, όπως
αποδείχθηκε, ο τίτλος αυτός μεταγράφηκε στα βιβλία
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Τολοφώνος την
1η Αυγούστου του έτους 2005 και όχι κατά το έτος που
συντάχθηκε, ήτοι το 1992.
Συνεπώς, η ενάγουσα δεν απέκτησε την κυριότητα
του επιδίκου με τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας, δεδομένου ότι από το χρόνο που μεταγράφηκε η
δήλωση αποδοχής της κληρονομίας (2005) και μέχρι
την άσκηση της ένδικης αγωγής (Σεπτέμβριος 2005)
δεν παρήλθε η αναγκαία δεκαετής, καλόπιστη από μέρους της νομή του ακινήτου. Επίσης, δεν απέκτησε την
κυριότητα του επίδικου αγρού με έκτακτη χρησικτησία,
αφού από το μήνα Νοέμβριο του έτους 1987, που (η
ενάγουσα) άρχισε να ασκεί πράξεις φυσικής εξουσίασης σ’ αυτό με διάνοια κυρίου μέχρι τον Ιούλιο του
έτους 2005, που αναφέρεται ως χρόνος αποβολής από
τη νομή του, αλλά και μέχρι το Σεπτέμβριο του έτους
2005 που άσκησε την κρινόμενη αγωγή, δεν έχει συμπληρωθεί η εικοσαετία του άρθρου 1045 ΑΚ. Με βάση
τις παραδοχές αυτές το, δικάσαν ως Εφετείο, Πολυμελές Πρωτοδικείο Άμφισσας απέρριψε ως κατ’ ουσίαν
αβάσιμη την ένδικη διεκδικητική αγωγή της αναιρεσεί-
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ουσας κατά των αναιρεσιβλήτων και συνακόλουθα
απέρριψε ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη την από 27-6-2006
έφεση της ενάγουσας και αρχικής αναιρεσείουσας κατά
της υπ’ αρ. 18/2006 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τολοφώνος, που έχει κρίνει όμοια επί της από 1-9-2005 ένδικης αγωγής. Κρίνοντας το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Άμφισσας, ότι η ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα δεν
απέκτησε την κυριότητα του επίδικου ακινήτου (ούτε)
με τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας παραβίασε
τις προδιαληφθείσες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των
άρθρων 1041, 1193, 1195, 1198, 1199 και 1846 ΑΚ, τις
οποίες (εσφαλμένα) δεν εφάρμοσε, παρότι τα ως άνω
πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδεικνυόμενα, τα οποία ανάγονται στη νομή του επίδικου ακινήτου
εκ μέρους της ενάγουσας με καλή πίστη και νόμιμο τίτλο (τη νομίμως μεταγραφείσα αποδοχή κληρονομίας),
αρκούσαν για την εφαρμογή τους και τη σύμφωνα με
αυτές (διατάξεις) κτήση της κυριότητάς του από την τελευταία με τα προσόντα της τακτικής χρησικτησίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σκέψη που αναφέρθηκε στην
αρχή, εφόσον επακολούθησε μεταγραφή της αποδοχής
της προαναφερόμενης κληρονομίας του άμεσου δικαιοπαρόχου της ενάγουσας, η τακτική χρησικτησία υπολογίζεται από τη στιγμή κατά την οποία η τελευταία (ενάγουσα) με καλή πίστη άρχισε να εξουσιάζει φυσικώς το
επίδικο ακίνητο με διάνοια κυρίου, ήτοι από 6-11-1987
και, συνεπώς, μέχρι το έτος 2005, (που αυτό καταλήφθηκε από τους εναγομένους και ασκήθηκε η ένδικη
διεκδικητική αγωγή), παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της απαιτούμενης δεκαετίας και, συνακόλουθα,
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την κτήση κυριότητας του επίδικου ακινήτου με τακτική χρησικτησία. Συνεπώς το δικάσαν ως Εφετείο Πολυμελές
Πρωτοδικείο 'Αμφισσας απέρριψε αυτεπαγγέλτως με
εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. […]

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπ’ αριθ. 4183/2011
ΕΥΔΑΠ. Στην κυριότητα του ΟΑΠ ή της διαδόχου του ΕΥΔΑΠ περιέρχονται οι εκτάσεις που
προέκυψαν ή μέλλονται να προκύψουν από
την εκτέλεση τεχνικών έργων στην παλαιά
κοίτη ρεμάτων, εφόσον τα έργα εκτελέστηκαν
από τον ΟΑΠ και όχι από οποιοδήποτε άλλο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κυριότητα επί της
κοίτης χειμάρρου που κατακλύζεται περιοδικά
με νεροβροχή. Στην κυριότητα του ΟΑΠ ή της
ΕΥΔΑΠ περιέρχονται οι εκτάσεις που δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται μετά το έτος 1950
πάνω από την παλαιά κοίτη ρεμάτων με την
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εκτέλεση τεχνικών έργων κάλυψης, διαρρύθμισης ή μετατόπισής τους, εφόσον τα ρέματα
είναι κοινής χρήσης.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 § 1 περ. β΄ του ν.
δ. 2722/1953 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
των διατάξεων που αφορούν τον Οργανισμό Αποχετεύσεως της Περιοχής Πρωτευούσης» στην κυριότητα του
ως άνω Οργανισμού (ΟΑΠ) που διαδέχθηκε η ΕΥΔΑΠ
(άρθρο 1 του ν. 1068/1980), περιέρχονται οι εκτάσεις
εκείνες που προέκυψαν ή μέλλουν να προκύψουν από
την εκτέλεση έργων κάλυψης, διαρρύθμισης ή μετατόπισης πάνω από την παλαιά κοίτη ρεμάτων, όπως αυτή
καθορίζεται σε τοπογραφικά σχέδια ή άλλως πως, μετά
των εκατέρωθεν της κοίτης αυτής από παλαιά χρησιμοποιουμένων ως κοινοχρήστων χώρων εν γένει, εφαρμοζομένων, ως προς την τακτοποίηση των εκτάσεων αυτών, των κειμένων, περί σχεδίων πόλεως, διατάξεων.
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι στην κυριότητα του
πιο πάνω Οργανισμού (ΟΑΠ) ή της διαδόχου του ΕΥΔΑΠ
περιέρχονται οι εκτάσεις εκείνες οι οποίες προέκυψαν
ή μέλλουν να προκύψουν από την εκτέλεση τεχνικών
έργων από αυτόν (ΟΑΠ) από την κατά το έτος 1950 σύστασή του, στην παλαιά κοίτη ρεμάτων όχι όμως και
από παρόμοια έργα που εκτελέστηκαν ή θα εκτελεστούν από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 966, 967,
968 και 1074 ΑΚ συνάγεται ότι τα κοινής χρήσεως πράγματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελευθέρως και
αενάως ρέοντα ύδατα, αλλά και η κοίτη στην οποία αυ-
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τά τρέχουν, τα οποία είναι εκτός συναλλαγής, εφόσον
δεν ανήκουν σε Δήμο ή Κοινότητα ή ο νόμος δεν ορίζει
διαφορετικά, ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει με την κοίτη χειμάρρου, που
κατακλύζεται περιοδικά με νεροβροχή, η οποία (κοίτη)
υπόκειται σε ιδιωτική εξουσίαση (άρθρο 1074 ΑΚ) και
μπορεί να μεταβιβαστεί ή να αποκτηθεί, εκτός αν η κοίτη έχει εγκαταλειφθεί από μακρό-αμνημόνευτο χρόνο
(αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα) στην κοινή χρήση,
οπότε και πάλι γίνεται κοινή χρήση και ανήκει στο Δημόσιο. Από τις πιο πάνω διατάξεις συνάγεται ότι στην κυριότητα του ΟΑΠ και ήδη στην ΕΥΔΑΠ περιέρχονται οι
εκτάσεις εκείνες που δημιουργήθηκαν ή δημιουργούνται μετά το έτος 1950 πάνω από την παλαιά κοίτη ρεμάτων με την εκτέλεση τεχνικών έργων κάλυψης, διαρρύθμισης ή μετατόπισής τους, εφόσον τα ρέματα αυτά
είναι κοινής χρήσης είτε εκ του νόμου λόγω του ότι μέσω αυτών ρέουν ελευθέρως και αενάως ύδατα είτε διότι δεν είναι μεν συνεχούς ροής, ως προερχόμενη από
όμβρια ύδατα, με τη βούληση, όμως, του ιδιοκτήτη αυτών και του αμνημονεύτου χρόνου παραγραφής, προορίσθηκαν σε κοινή χρήση (ΑΠ 109/1988 ΕλλΔνη
29.1596, ΑΠ 1084/1981 ΕΕΝ 49.753, ΕφΑΘ 725/2000
ΕλλΔνη 2000.827). Υπάρχει δε αμνημόνευτη αρχαιότητα, όταν δύο γενιές, που καθεμιά από αυτές συμπληρώνει σαράντα έτη, να μην γνώρισαν διαφορετική κατάσταση (δηλ. τη φυσική απορροή στη θάλασσα των ομβρίων υδάτων) μέχρι όμως την κατά την 23.2.1946 εισαγωγή του ΑΚ, δοθέντος ότι ο ΑΚ αγνοεί το θεσμό αυτό
(Κ. Παπαδόπουλος: Αγωγές Εμπραγμάτου Δικαίου, έκδ.
1989, § 15, αρ. 4).
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