Ν. 3613/07 (ΦΕΚ 263 Α/23-11-2007) : Ρυθµίσεις θεµάτων Ανεξάρτητων Αρχών,
Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
…………………………….

Άρθρο 28
Ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ
42 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εάν οι σχετικές αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαµονής έχουν απορριφθεί,
επανεξετάζονται.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3386/ 2005 (ΦΕΚ 212 Α΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η άδεια διαµονής µπορεί να ανανεώνεται, για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον:».
3. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3386/ 2005, η οποία
προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3536/2007, καταργείται.
4. Στο άρθρο 75 του ν. 3386/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι άδειες διαµονής που εκδίδονται σε συµµόρφωση προς τελεσίδικες
δικαστικές αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως υπηκόων τρίτων χωρών κατά
απόρριψης αιτήµατός τους για ανανέωση άδειας εργασίας ή διαµονής, καθώς και
κατά της ανακλήσεως τούτων, µπορούν να ανανεωθούν, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται εντός µηνός από την επίδοση της
σχετικής άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
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.»
5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 3386/ 2005 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους
προκειµένου να εκπροσωπήσουν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον δικαστηρίων,
καθώς και της σύνταξης συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την
αναγνώριση τέκνου εκτός γάµου, όταν ο ένας των γονέων είναι Έλληνας ή
πολίτης άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας
που διαµένει νοµίµως στην Ελλάδα.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ και πεντακοσίων ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.»
7. Η παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά προσώπων
υποχρεούνται να µη δέχονται για µεταφορά και να λαµβάνουν κάθε µέτρο που να
αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών
που δεν είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά
έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Στις αεροπορικές εταιρίες που
παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται, µε απόφαση αερολιµενάρχη,

χρηµατικό πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρείες,
καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας. 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.»
8. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση
υπαγωγής στη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3536/2007 δεν
απαιτείται προηγούµενη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) για
την εξαγορά ενσήµων από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
9. Η πρόσθετη αµοιβή της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3536/2007, καταβάλλεται
σε µέχρι τέσσερις (4) υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Μηχανοργάνωσης και
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι
ασχολούνται µε τη διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος που
προβλέπεται από το άρθρο 93 του ν. 3386/2005 και λειτουργεί στην ανωτέρω
∆ιεύθυνση. Οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών.
10. α. Το Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)
ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 435/2007/ΕΚ
απόφασης του Συµβουλίου από 25 Ιουνίου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών για την περίοδο 2007 έως 2013, ως
µέρος
του
γενικού
προγράµµατος
«Αλληλεγγύη
και
∆ιαχείριση
των
Μεταναστευτικών Ροών».
β. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Αντίληψης και Αλληλεγγύης) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρµογή της
απόφασης υπ’ αριθµ. 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013, ως µέρος του γενικού προγράµµατος
«Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
γ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνοµίας) σε συνεργασία µε εκπροσώπους των Υπουργείων Εξωτερικών
(∆ιεύθυνση ∆ικαιοσύνης / Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen και ∆ιεύθυνση
Μηχανογράφησης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής) και Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων και
∆ιεύθυνση Οικονοµικών) ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρµογή της
απόφασης υπ’ αριθµ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου από 23 Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ταµείου Εξωτερικών
Συνόρων για την περίοδο 2007 έως 2013, ως µέρος του γενικού προγράµµατος
«Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών».
δ. Το Υπουργείο Εσωτερικών (∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνοµίας) ορίζεται ως η Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρµογή της απόφασης υπ’
αριθµ. 575/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου από 23
Μαΐου 2007, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής για την περίοδο
2008 έως 2013, ως µέρος του γενικού προγράµµατος «Αλληλεγγύη και ∆ιαχείριση
των Μεταναστευτικών Ροών».
ε. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(41η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους
άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς – Τµήµα Β΄) ορίζεται ως Αρχή Πιστοποίησης και των
τεσσάρων Ταµείων.
στ. Tο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(41η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών
Σχέσεων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους ∆ιεθνείς Οργανισµούς – Τµήµα
Γ΄) είναι η Αρχή Ελέγχου και των τεσσάρων Ταµείων.
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των διατάξεων του

άρθρου αυτού σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αρχών
∆ιαχείρισης και Ελέγχου, τη συνεργασία µεταξύ των συναρµόδιων Υπουργείων,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

