
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587 

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Η παράγραφος 9 του άρθρου 17, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη 
εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και 
ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να 
δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώ-
νονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπη-
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για 
το σκοπό αυτόν. Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων 
βεβαιώνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βάσει της του-
ριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία δύναται 
να ενεργεί και σε συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια 
υπηρεσία τοπικής αρμοδιότητας. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται 
η δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχεί-
ριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων 
ή των μισθωμένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του Δη-
μοσίου ή Διεθνείς Οργανισμούς ή Φορείς της Κοινωνίας 
των Πολιτών.

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται 
αναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που 
αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθί-
σταται η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του 
άρθρου 23 του π.δ. 122/2017 και, στην περίπτωση αυτή, 
η καταλληλότητα των προς χρήση ακινήτων βεβαιώνε-
ται, βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149)

1. Στην υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας 
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των 
προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας 
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και ως 
προς τη μίσθωση ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αδ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας 
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των 
διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αε΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας 
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των 
συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας 
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των 
συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων».

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

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

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

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

4. Στην υποπερίπτωση κε΄ της περίπτωσης κ΄ της παρ. 
9 του άρθρου 26 οι λέξεις «κε. τον χειρισμό θεμάτων» 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: «κε. Τη σύνταξη των 
καταστάσεων».

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται εδά-
φιο, ως εξής:

«Μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από τη μετακίνη-
σή τους οι μετακινούμενοι δικαιούνται να ζητήσουν την 
κατάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η 
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μεταβολή πραγματοποιείται με έκδοση διαπιστωτικής 
υπουργικής απόφασης, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου του Υπουργείου.».

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

«2. Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, 
πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρμοδιότη-
τες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην 
Υπηρεσία Ασύλου μέχρι τις 31.12.2019.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

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

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

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφε-
ρόμενους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

αα) έχουν συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά δεν έχουν 
συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της ηλικίας 
τους,

ββ) δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα,
γγ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου 

για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους ή διαθέτουν 
επαρκείς πόρους για την αγορά αυτού,

δδ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης,
εε) δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε πρό-

γραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and 
Holiday) ή για Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) 
της Ελλάδας,

στστ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη 
προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών,

ζζ) υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο της Αυστραλίας, στην οποία να δηλώνεται ότι η Κυ-
βέρνηση της Αυστραλίας έχει συναινέσει ως προς την 
παραμονή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους 
της συμφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων.

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

ι. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που ει-
σέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβε-
σης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης 
αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία 
μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.».

2. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Β΄ του άρ-
θρου 20, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) έτη, 
με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:

α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε 
θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακό-
μη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει 
αλλαγή σκοπού.

β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη 
περιουσία στην Ελλάδα.

Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας 
κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην πε-
ρίπτωση 2, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι 
συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συ-
νάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό 
κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με την 
οριζόμενη στην περίπτωση 2.

γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη πε-
ριουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα 
στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου 
τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.

δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου του-
ριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), 
όπως ισχύει.

ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδι-
αθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής 
παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας διακό-
σιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικος.

2. Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται 
στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λο-
γαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με με-
ταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), σε λογαριασμό πληρωμών του δι-
καιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, 
κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο 
οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Όλα τα ειδικότερα στοι-
χεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων 
των στοιχείων των συμβαλλομένων, του τρόπου πληρω-
μής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέω-
σης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, πρέπει 
να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους 
ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιο-
γράφου και να αναγράφονται σε αυτό.».

3. Στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 20, προστίθεται 
περίπτωση 7Α, ως εξής:

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

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και 
κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί 
οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, 
υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά και να 
λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά 
από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών 
που: α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν ισχύ 
διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση 
εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη της πριν από την άφιξη 
των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποι-
ούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού 
2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασμό με το 
άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισμού 2016/399 
«Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατή-
ρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς ενδείξεις 
πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση της κατά 
τόπο αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αε-
ροπορικές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που μεταφέρει άτομα αεροπορικώς 
που παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηματικό 
πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσω-
πο. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μεταφέρει άτομα με 
πλωτό μέσο, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με από-
φαση του λιμενάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός 
του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα 
μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι 
πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 
με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. 
Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται αποκλειστικά στο 
νομικό πρόσωπο των ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλια-
κών εταιρειών ή μεταφορέων και στα πρόσωπα της παρ. 
1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, τα οποία ευθύνονται 
αλληλεγγύως.

Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται στα νομικά 
ή φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει 
επαρκή προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 
επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ει-
δικότερα απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων 
ενημέρωσης των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, 
ως προς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για 
τη νόμιμη είσοδό τους στην Ελλάδα και η καταχώρισή 
τους, κατά την επιβίβαση, με τα στοιχεία που φέρουν τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η 
κοινοποίηση των καταλόγων στις αρμόδιες αερολιμενι-
κές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά τα παραπά-
νω εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώ-
πιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοι-
χα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίησή τους. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης 
επιβάλλεται πρόστιμο, όχι χαμηλότερο από το ήμισυ 
του ελάχιστου προβλεπόμενου. Η άσκηση προσφυγής 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Για αποφάσεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί μετά την 1.6.2018 η προ-
θεσμία για την άσκηση της προσφυγής νομιμότητας 
αρχίζει από την έναρξη της ισχύος της παρούσας.».

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 136, αντικαθίσταται 
ως εξής:

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

6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 136, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«9. Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Εξωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδι-
ων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγο-
ρίες εθνικών θεωρήσεων και αδειών διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, 
η διαδικασία και ο τύπος της εθνικής θεώρησης.».

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

Πολιτικής μπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόρρητη η 
προμήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4412/2016 
και η εκτύπωση των εντύπων βεβαιώσεων κατάθεσης 
αίτησης, που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8, και 
των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής που χορη-
γούνται σύμφωνα με το άρθρο 25.».

Άρθρο 4

Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)

Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, 
αρμοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δημό-
σιο φορέα η εκτύπωση των τίτλων διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών, υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου 
της παραγράφου 1, που εκδίδονται από την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την ανω-
τέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές 
ασφάλειας των ως άνω εντύπων, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τρο-
ποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008, καθώς 
και θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και 
του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, 
τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται τέλος, το οποίο 
αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται από τον 
πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για 
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τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, ανεξάρτητα 
από την ειδικότερη κατηγορία αυτού, αντιστοιχεί δε στο 
κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης 
και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχε-
τικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παρά-
βολα που καταβάλλονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
μεταναστευτικής νομοθεσίας, το δε ύψος αυτού, καθώς 
και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισής του στα 
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με 
την ίδια απόφαση.».

Άρθρο 5

Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄ 91)

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

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

«Άρθρο 24Α
1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πο-

λιτικής καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με:
α. Την υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων και εν 

γένει προγραμμάτων παροχής υλικών συνθηκών υπο-
δοχής,

β. τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαχείριση και παρα-
κολούθηση αιτημάτων στέγασης για την ομαλή εκτέλεση 
των στεγαστικών προγραμμάτων,

γ. τη μίσθωση καταλυμάτων, τις τεχνικές προδιαγρα-
φές, τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για 
την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων,.

δ. τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση θέσεων 
στέγασης για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών 
προγραμμάτων,

ε. την εγκατάσταση και την αποχώρηση των ωφελού-
μενων στεγαστικών προγραμμάτων από θέσεις στέγα-
σης,

ζ. τους κανόνες διαμονής και συμβίωσης σε θέσεις στέ-
γασης στο πλαίσιο στεγαστικών προγραμμάτων,

η. την παροχή υπηρεσιών υποδοχής – υλικών και γε-
νικών- στους διαμένοντες σε θέσεις στέγασης των στε-
γαστικών προγραμμάτων,

θ. την παροχή, διακοπή και τον περιορισμό των υλικών 
συνθηκών υποδοχής όσον αφορά τα εν λόγω στεγαστικά 
προγράμματα,

ι. την εποπτεία από την αρμόδια αρχή υποδοχής της 
πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων συνθηκών 
υποδοχής στα εν λόγω στεγαστικά προγράμματα, καθώς 
και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω ζητήματα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι ει-
δικότεροι όροι, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες των εν 
λόγω στεγαστικών προγραμμάτων αναφορικά με την 
απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους 
αιτούντες διεθνή προστασία ή μη, ασυνόδευτους ή μη.».

Άρθρο 6

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

2. Οι δαπάνες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών της Αρχής 
Προσφυγών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.5.2018 και μέχρι τις 30.6.2018 θεωρού-
νται νόμιμες, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης των 
απαιτούμενων δαπανών μέχρι τις 28.2.2019.

Άρθρο 7

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

«Μέχρι τις 31.10.2019 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται 
ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων 
περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, 
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτου-
σες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, 
κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση γ΄, 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).».

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

«7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 και 8 εφαρ-
μόζονται μέχρι τις 31.12.2019.».

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

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

Άρθρο 8

Παράταση της προθεσμίας σύστασης ΓΔΟΕΣ

Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται έως τις 
30.4.2019 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
Μέχρι την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, οι 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 4 
και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, οι οποίες θα με-
ταβιβάζονταν μετά τις 31.12.2018 στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΕΣ) του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθούν να 
ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστι-
κό Σώμα και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 9

Οι δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι, των οποί-
ων η εκπαίδευση διακόπηκε λόγω νόσου, πάθησης ή 
βλάβης και ιδίως λόγω προσβολής τους από κακοήθεις 
νεοπλασίες, κρίνονται καθ’ όλα σωματικά ικανοί και κα-
τάλληλοι για τη συνέχιση των σπουδών τους από τον 
χρόνο της διακοπής, εφόσον προσκομίζουν στην οικεία 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ιατρικά πιστοποιητικά 


