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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 173
14 Δεκεμβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4353
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ−
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνη−
σης της Αυστραλίας για τη ρύθμιση θεμάτων σχετι−
κών με θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα των
νέων (Work and Holiday Visa).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης της Αυστραλίας για τη ρύθμιση θεμάτων
σχετικών με θεωρήσεις εισόδου για την κινητικότητα
των νέων (Work and Holiday Visa), που υπογράφηκε στην
Καμπέρρα, στις 14 Μαΐου 2014, το κείμενο του οποίου
σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει
ως εξής:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
(WORK AND HOLIDAY VISA)
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Υπό το πνεύμα ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των
δύο χωρών (εφεξής καλούμενες μεμονωμένα ως «το
Μέρος» και από κοινού ως «τα Μέρη») και προώθησης
της βελτίωσης της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των
Νέων τους, τα Μέρη συμφώνησαν τα κάτωθι ως προς
τη χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα
των Νέων (Work and Holiday visa):
1. ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙ−
ΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας
συμφωνίας κάθε Μέρος (το Μέρος Υποδοχής) θα παρέ−

χει ετησίως, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και
διαδικασίες, έως πεντακόσιες (500) θεωρήσεις πολλα−
πλής εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων ('Work and
Holiday' visas) ή άδειες προσωρινής διαμονής για χρονική
περίοδο δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών προς υπη−
κόους του έτερου Μέρους (το αποστέλλον Μέρος), οι
οποίοι θα πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
(i) η κύρια πρόθεσή τους να είναι η επίσκεψη στο Μέ−
ρος Υποδοχής για διακοπές, για χρονική περίοδο έως
δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών,
(ii) να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο
όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους αλλά να μην έχουν
συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31) έτος κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση θεώρη−
σης εισόδου,
(iii) να μην συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα,
(iv) να είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτη−
ρίου για τη συνέχιση του ταξιδιού τους ή να διαθέτουν
επαρκείς πόρους για την αγορά ενός τέτοιου εισιτηρίου,
(ν) να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τα προσωπικά
τους έξοδα για τους σκοπούς της θεώρησης εισόδου
για την Κινητικότητα των Νέων στο Μέρος Υποδοχής,
(νi) να πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σε
θέματα υγείας και συμπεριφοράς, όπως αυτές καθορί−
ζονται από τη νομοθεσία του Μέρους Υποδοχής,
(νii) να μην έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε
πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and
Holiday) ή για Διακοπές με Εργασία (Working Holiday)
του Μέρους Υποδοχής,
(viii) να έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη
προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών,
(ix) να υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο υπουρ−
γείο του αποστέλλοντος μέρους, η οποία να περιλαμ−
βάνει δήλωση ότι η Κυβέρνησή τους έχει συναινέσει
ως προς την παραμονή τους στο Μέρος Υποδοχής
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, και
(x) σε περίπτωση υπηκόων της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας, να διαθέτουν τουλάχιστον λειτουργικό επίπεδο
επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.
β) Κάθε Μέρος δύναται να προσδιορίζει τον τρόπο
και τον τόπο υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση
θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων
από υπηκόους του έτερου Μέρους. Oι αιτήσεις για τη
χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα
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των Νέων πρέπει να υποβάλλονται σε προκαθορισμένα
σημεία.
γ) Κάθε Μέρος δύναται να περιορίζει τον αριθμό των
θεωρήσεων εισόδου που χορηγεί ετησίως προς υπη−
κόους του έτερου Μέρους στο πλαίσιο του παρόντος
Μνημονίου Κατανόησης. Το ένα Μέρος θα ενημερώνει
το έτερο Μέρος εγγράφως δια της διπλωματικής οδού,
στις περιπτώσεις που επιβάλει έναν τέτοιου είδους πε−
ριορισμό.
δ) Οι αιτούντες πρέπει να καταβάλλουν τις χρεώσεις
που σχετίζονται με την αίτηση έκδοσης της θεώρησης
εισόδου.
ε) Οι υπήκοοι του ενός Μέρους που έχουν υποβά−
λει αίτηση για έκδοση θεώρησης εισόδου στο πλαίσιο
του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, μπορεί να μην
λάβουν την αιτηθείσα θεώρηση εισόδου από το έτερο
Μέρος σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς
του τελευταίου.
2. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Κάθε Μέρος θα χορηγεί άδεια παραμονής στη
χώρα/ επικράτεια αυτού για χρονική περίοδο δώδεκα
(12) ημερολογιακών μηνών προς τους αιτούντες θεώ−
ρησης εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων. Κατά
τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, και σύμφωνα με τη
νομοθεσία του Μέρους Υποδοχής, οι κάτοχοι θεώρησης
εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων επιτρέπεται
να αναχωρήσουν και να εισέλθουν εκ νέου στην επι−
κράτεια του Μέρους αυτού κάνοντας χρήση της ίδιας
θεώρησης εισόδου.
β) Οι υπήκοοι του ενός Μέρους που έχουν εισέλθει
στο έδαφος του έτερου Μέρους κατέχοντας θεώρηση
εισόδου για την κινητικότητα των Νέων οφείλουν να
συμμορφώνονται με τους νόμους και τους κανονισμούς
του έτερου Μέρους».
γ) Οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου για την κινητικότητα
των Νέων δεν πρέπει να απασχολούνται σε εργασίες
που αντίκεινται στους σκοπούς της συμφωνίας για την
Κινητικότητα των Νέων. Εννοείται ότι οι κάτοχοι των
θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων
δεν θα εργάζονται και τους δώδεκα (12) ημερολογια−
κούς μήνες της επίσκεψης τους. Οι κάτοχοι θεωρήσεων
εισόδου πρέπει ιδίως:
(i) να λαμβάνουν υπόψη τον κύριο σκοπό της παρα−
μονής τους στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο οποίος είναι
η αναψυχή, με την εργασία να είναι παρεπόμενη της
αναψυχής, και
(ii) να μην απασχολούνται από έναν (1) εργοδότη για
περισσότερους από έξι (6) μήνες, παρά μόνο εάν χορη−
γηθεί η σχετική άδεια.
δ) Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα
ή την Αυστραλία, ανάλογα με την περίπτωση, οι κάτοχοι
θεώρησης εισόδου για την Κινητικότητα των Νέων δεν
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε σπουδές ή εκπαίδευση
για περισσότερους από τέσσερις (4) μήνες.
ε) Οι υπήκοοι του ενός Μέρους στους οποίους έχει
χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στο πλαίσιο του παρόντος
Μνημονίου Κατανόησης ενδεχομένως να μη λάβουν
άδεια εισόδου ή να απομακρυνθούν από το έδαφος
του έτερου Μέρους σύμφωνα με τους νόμους και τους
κανονισμούς του Μέρους αυτού.
στ) Οι κάτοχοι θεώρησης εισόδου για την Κινητικό−
τητα των Νέων δεν επιτρέπεται να παραμείνουν στην
Ελλάδα ή την Αυστραλία, αναλόγως με την περίπτωση,

πέραν της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής των δώδε−
κα (12) ημερολογιακών μηνών με βάση τη συγκεκριμένη
θεώρηση εισόδου.
3. ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑ−
ΤΡΙΣΜΟΙ ΥΠΗΚΟΩΝ
α) Τα Μέρη θα δέχονται εκ νέου τους υπηκόους τους
οι οποίοι δεν έχουν νόμιμο λόγο παραμονής στο έδαφος
του έτερου Μέρους, περιλαμβανομένων των προσώπων
που έχουν βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.
β) Με την επιφύλαξη των νόμων, κανόνων και κανονι−
σμών που ισχύουν σε κάθε χώρα, για τους σκοπούς δι−
ευκόλυνσης του επαναπατρισμού και της επανεισδοχής
προσώπων που κατείχαν ή κατέχουν θεώρηση εισόδου
για την Κινητικότητα των Νέων, τα Μέρη:
(i) δύνανται να ζητήσουν προξενική βοήθεια από το
έτερο Μέρος για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή
της ιθαγένειας ενός τέτοιου προσώπου σε περιπτώσεις
που το εν λόγω πρόσωπο δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε
να προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα ταυτοποίησης
προς επιβεβαίωση της ιθαγένειας του. Τα Μέρη θα κα−
ταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διερευνή−
σουν την ταυτότητα του προσώπου, χρησιμοποιώντας
κάθε διαθέσιμη πληροφορία.
(ii) δύνανται να ζητήσουν από το έτερο Μέρος να
εκδώσει ταξιδιωτικό έγγραφο για ένα τέτοιο πρόσωπο
σε περιπτώσεις που το εν λόγω πρόσωπο δεν μπόρεσε
ή δεν θέλησε να προσκομίσει κατάλληλο ταξιδιωτικό
έγγραφο για την επιστροφή του στη χώρα προέλευ−
σης του. Το έτερο Μέρος θα χορηγήσει το κατάλληλο
ταξιδιωτικό έγγραφο εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος.
(iii) θα ειδοποιούν τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν, σχετικά με την σκοπούμενη αποχώρηση
του εν λόγω προσώπου προς το έτερο Μέρος, περιλαμ−
βανομένου κάθε απαιτούμενου αποδεικτικού στοιχείου
για την επαλήθευση της ιθαγένειας του προσώπου,
εκτός εάν οριστεί συντομότερο χρονικό όριο σε μία
συγκεκριμένη περίπτωση, και
(iν) θα διεξάγουν τον επαναπατρισμό άμεσα και με
την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση για πρόσωπα τα
οποία κρατούνται στο πλαίσιο της μεταναστευτικής
νομοθεσίας.
γ) Η συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και τις
πολιτικές των Μερών αποτελεί τη βασική αρχή κατά
την υλοποίηση της συνεργασίας που περιγράφεται στο
παρόν άρθρο.
4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 (γ), οποιοδήποτε
Μέρος δύναται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να
αναστείλει προσωρινά, εν όλω ή εν μέρει, τις ανωτέρω
διατάξεις σχετικά με την είσοδο ή παραμονή των κα−
τόχων θεωρήσεων εισόδου για την Κινητικότητα των
Νέων στο έδαφος του. Οποιαδήποτε τέτοια αναστολή
θα γνωστοποιείται άμεσα προς το έτερο Μέρος δια
της διπλωματικής οδού. Οποιαδήποτε έγγραφη γνω−
στοποίηση αναστολής θα ορίζει την ημερομηνία κατά
την οποία λήγει η αναστολή. Κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναστολής, τα Μέρη δεν θα προβαίνουν σε
καμία από τις ενέργειες που προβλέπονται από το πα−
ρόν Μνημόνιο Κατανόησης οι οποίες αφορούν στις υπό
αναστολή διατάξεις.
5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
α) Τροποποιήσεις στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης
δύνανται να πραγματοποιούνται οποτεδήποτε με γρα−
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πτή συμφωνία μεταξύ των Μερών, δια της διπλωματικής
οδού.
β) Οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ σύμφω−
να με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6(α)
για τη θέση σε ισχύ του παρόντος Μνημονίου.
6. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
α) Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ την πρώτη
ημέρα του μήνα που έπεται του μηνός που τα Μέρη θα
ενημερώσουν το ένα το άλλο εγγράφως δια της διπλω−
ματικής οδού ότι έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές
τους διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ του παρόντος
Μνημονίου Κατανόησης. Το παρόν Μνημόνιο Κατανό−
ησης θα παραμείνει σε ισχύ εκτός εάν καταγγελθεί
σύμφωνα με την παράγραφο 6 (β).
β) Ένα Μέρος δύναται να καταγγείλει το παρόν Μνη−
μόνιο Κατανόησης με γραπτή ειδοποίηση δια της δι−
πλωματικής οδού προς το έτερο Μέρος. Σε αυτή την
περίπτωση, η ημερομηνία λήξης θα είναι:
(i) είτε η ημερομηνία καταγγελίας που αναφέρεται
στη γραπτή ειδοποίηση,
(ii) είτε η ημερομηνία παρέλευσης ενενήντα (90) ημε−
ρών από την ημέρα λήψης της γραπτής ειδοποίησης
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από το έτερο Μέρος, όποια από τις δύο ημερομηνίες
είναι μεταγενέστερη.
γ) Ανεξαρτήτως της λήξης ή αναστολής του παρό−
ντος Μνημονίου Κατανόησης ή οποιασδήποτε διάταξης
του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οποιοδήποτε
πρόσωπο ήδη κατέχει (κατά την ημερομηνία λήξης ή
αναστολής) έγκυρη θεώρηση εισόδου για την Κινητικό−
τητα των Νέων, θα επιτρέπεται να εισέρχεται και/ ή να
παραμένει στο έδαφος του Μέρους για το οποίο του
έχει χορηγηθεί η θεώρηση εισόδου, σύμφωνα με τους
όρους αυτής, για όσο διάστημα η θεώρηση εισόδου
παραμένει σε ισχύ, σύμφωνα με τους νόμους και τους
κανονισμούς του Μέρους αυτού.
7. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τυχόν διαφορές μεταξύ των Μερών που προκύπτουν
από την ερμηνεία και/ ή την εφαρμογή του παρόντος
Μνημονίου Κατανόησης θα επιλύονται μέσω διαβουλεύ−
σεων μεταξύ των Μερών.
Έγινε σε δύο αντίτυπα στην Καμπέρρα, την 14η Μαΐου
2014, στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, με αμφό−
τερα τα κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά.
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνη−
μονίου Κατανόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6α αυτού.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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