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άδεια χωροθέτησης και κατασκευής χορηγείται με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, η οποία 
μπορεί να εξειδικεύει τους όρους και τις λεπτομέρειες 
για την εφαρμογή των ως άνω ρυθμίσεων και να αφορά 
ήδη υφιστάμενες δομές και εκτελεσθείσες εργασίες. Για 
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Διεύθυνση Τεχνι-
κής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
υποβάλλει προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
εισήγηση που περιλαμβάνει: α) τοπογραφικό διάγραμμα 
της έκτασης, β) γενικό σχέδιο διάταξης των εγκαταστά-
σεων και γ) τεχνική έκθεση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τηρούν τον φάκελο 
στο αρχείο τους και τον ενημερώνουν με κάθε άλλη ει-
δική μελέτη ή στοιχείο που απαιτείται ανά περίπτωση, 
προς διασφάλιση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας, 
πυροπροστασίας και υγιεινής, σύμφωνα με τους κανόνες 
της τέχνης και της επιστήμης.

2. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των προαναχωρησια-
κών κέντρων κράτησης που προβλέπονται στο άρθρο 31 
του ν. 3907/2011, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και 
στρατόπεδα, μη επιχειρησιακά αναγκαία, που παραχω-
ρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
και τους εποπτευόμενους φορείς του στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, με αντάλλαγμα (μίσθωμα), στο 
πλαίσιο προγραμμάτων του συγχρηματοδοτούμενου 
ή του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων ή άνευ ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέ-
δου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και 
λεπτομέρειες εφαρμογής για τυχόν επισκευές, βελτιώ-
σεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά.

Άρθρο 194

Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 

(Α΄ 21)

1. Στο άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), όπως ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου καταλαμβάνουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του άρθρου 20 του ν. 3402/2005 (Α΄ 258) 
με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του ν. 3106/2003 
(Α΄ 30), όπως ισχύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
και αρμοδιοτήτων του που σχετίζονται με την προστα-
σία, εκπροσώπηση και εποπτεία ασυνόδευτων ή χωρι-
σμένων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών».

2. Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του πα-
ρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 
αναριθμείται σε 4.

Άρθρο 195

Καταβολή δημοτικών τελών στους Δή-

μους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας 

μεταναστών

1. Από το έτος 2019, στους Δήμους, εντός των διοι-
κητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προ-
σωρινής φιλοξενίας μεταναστών οφείλονται τέλη κα-

θαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τέλος ακίνητης 
περιουσίας, τα οποία καταβάλλονται από το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου ως ενιαίο τέλος ανά διαμέ-
νοντα σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας.

2. Το ύψος του τέλους καθορίζεται στο ποσό των δώ-
δεκα και μισό (12,5) ευρώ μηνιαίως κατ’ άτομο εφόσον 
διαμένει σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας κατά την 
τελευταία ημέρα του μήνα. Το ύψος του τέλους ανά δι-
καιούχο δήμο αυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) όταν 
η αναλογία του αριθμού των διαμενόντων στις μονάδες 
προς το συνολικό πληθυσμό του Δήμου υπερβαίνει το 
ένα τοις εκατό (1%), κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν η 
αναλογία υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) και κατά 
είκοσι τοις εκατό (20%) όταν η αναλογία υπερβαίνει το 
δέκα τοις εκατό (10%) αντίστοιχα. Για την εφαρμογή του 
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
της τελευταίας Γενικής Απογραφής Μόνιμου Πληθυσμού 
που διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

3. Το τέλος αποδίδεται με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου στους 
δικαιούχους Δήμους ανά τρίμηνο, το αργότερο εντός 
είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς. 
Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται κατό-
πιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου με την οποία διαπιστώ-
νονται για την τελευταία ημέρα κάθε μήνα: α) ο αριθμός 
των διαμενόντων ανά μονάδα και ανά Δήμο και β) η ανα-
λογία διαμενόντων και πληθυσμού Δήμου, σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 
δύναται να τροποποιείται το ύψος του τέλους ανά δι-
αμένοντα για το σύνολο ή για τμήμα των δικαιούχων 
Δήμων, καθώς και να προβλέπεται χρηματοδότηση των 
δικαιούχων Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και 
αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους 
Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών 
προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλο-
ξενίας. Ειδικά για τους Δήμους, η επέλευση ζημίας και 
το ύψος αυτής διαπιστώνεται από τις αρμόδιες προς 
τούτο υπηρεσίες τους. Με όμοια απόφαση δύναται να 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρ-
μογή του παρόντος.

5. Ειδικά, για το έτος 2019, το τέλος καθορίζεται στο 
ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε διαμένο-
ντα στις μονάδες φιλοξενίας κατά την 20ή Δεκεμβρίου 
2019 και αποδίδεται στους δικαιούχους Δήμους εντός 
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, με 
την απόφαση της παραγράφου 3, με την οποία εξειδικεύ-
εται ο αριθμός των διαμενόντων ανά μονάδα φιλοξενίας 
κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, κατόπιν εισήγησης 
του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπο-
δοχής και Ασύλου.

Άρθρο 196

Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης»

για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες 

φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων

1. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός, με την 
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ονομασία «Ταμείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται 
η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου. Ο Λογαριασμός «Ταμείο Αλληλεγγύης» είναι 
έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογια-
κό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο 
για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της 
απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το 
οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό 
διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχει-
ριστική χρήση του. Από τους τόκους που πιστώνονται 
κάθε εξάμηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής 
μεταφοράς προς τους δικαιούχους και το λειτουργικό 
κόστος του Ταμείου. Για τα ποσά που κινούνται μέσω 
του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρημα-
τοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών 
που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξε-
νίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι 
απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφι-
στάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μο-
νάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών 
προϋπολογισμών και των δημοτών.

3. Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται ετησίως 
με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογι-
σμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο 
«Ταμείο Αλληλεγγύης» δύνανται να μεταφέρονται στο 
τέλος κάθε οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πι-
στώσεις, του ειδικού φορέα 1055-201-0000000 «Γενική 
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 
Ασύλου» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών 
Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέ-
σεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το Τα-
μείο Αλληλεγγύης, το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης 
των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των 
έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης 
των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρ-
μογή του παρόντος.

Άρθρο 197

Ενίσχυση Προϋπολογισμού Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου

Για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλε-
κτροφωτισμού και του τέλους ακίνητης περιουσίας προς 
τους Δήμους και για την υλοποίηση της σύστασης του 
λογαριασμού «Ταμείο Αλληλεγγύης», εγγράφεται εφεξής 
πίστωση ύψους μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ 
στον ειδικό φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και 
σε αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του 
ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το έτος 2020 θα ενι-
σχυθούν από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 198

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.


