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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' APIΘΜ. 4550
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των
Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών
Αρχών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών
Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών, που
υπεγράφη στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2014, το κείμενο
της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ
Της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
Και
Της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ
Σχετικά
Με την Επικερδή Απασχόληση
των Εξαρτωμένων μελών
των Μελών Διπλωματικών Αποστολών
ή Προξενικών Αρχών
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, εφεξής αποκαλούμενες
«τα Μέρη».
Επιθυμώντας να ενδυναμώσουν τις φιλικές σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών και να διευκολύνουν την επικερδή απασχόληση των εξαρτωμένων μελών των μελών
διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής.

Αρ. Φύλλου 108

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:
α. ως «μέλος διπλωματικής αποστολής ή προξενικής
αρχής» νοείται οποιοσδήποτε υπάλληλος του αποστέλλοντος Κράτους ο οποίος δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος
κάτοικος του Κράτους υποδοχής και ο οποίος είναι:
(i) διπλωματικός πράκτορας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις Διπλωματικές Σχέσεις,
(ii) μέλος του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού,
όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για
τις Διπλωματικές Σχέσεις,
(iii) προξενικός λειτουργός, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις Προξενικές Σχέσεις,
(iν) προξενικός υπάλληλος, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις Προξενικές Σχέσεις,
β. ως «εξαρτώμενα μέλη» νοούνται:
(i) οι σύζυγοι των προσώπων που αναφέρονται στο
εδάφιο α.
(ii) τα άγαμα εξαρτώμενα τέκνα που είναι νεαρότερα
των 18 ετών,
(iii) τα άγαμα τέκνα με σωματική ή πνευματική αναπηρία που μπορούν να εργαστούν.
Άρθρο 2
1. Το εξαρτώμενο μέλος ενός μέλους της διπλωματικής
αποστολής ή προξενικής αρχής του αποστέλλοντος Κράτους επιτρέπεται να αναλαμβάνει επικερδή απασχόληση
στο Κράτος υποδοχής σύμφωνα με τη νομοθεσία του
Κράτους υποδοχής και υπό τις διατάξεις της παρούσας
Συμφωνίας.
2. Η άδεια ανάληψης επικερδούς απασχόλησης στο
Κράτος υποδοχής παύει κατά τη λήξη των καθηκόντων
του μέλους της διπλωματικής αποστολής ή προξενικής
αρχής ή τη στιγμή κατά την οποία το πρόσωπο παύει να
είναι εξαρτώμενο μέλος.
3. Η άδεια ανάληψης επικερδούς απασχόλησης από
εξαρτώμενο μέλος δεν συνεπάγεται απαλλαγή από
οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες ή χρεώσεις οι
οποίες μπορεί κανονικά να εφαρμόζονται σε οποιαδή-

8722

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ποτε απασχόληση είτε σχετικά με προσωπικά χαρακτηριστικά, επαγγελματικά ή εμπορικά προσόντα ή άλλως.
Επιπλέον, η άδεια αποδοχής απασχόλησης δεν χορηγείται σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τη νομοθεσία
του Κράτους υποδοχής, μόνο υπήκοοι του Κράτους
υποδοχής μπορούν να απασχοληθούν. Οι διατάξεις της
παρούσας Συμφωνίας δεν εκλαμβάνονται ότι υποδηλώνουν την αναγνώριση, από το άλλο Μέρος, πτυχίου για
την άσκηση επαγγέλματος.
Άρθρο 3
1. Η ανάληψη επικερδούς απασχόλησης από εξαρτώμενο μέλος στο Κράτος υποδοχής διέπεται από τις
διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και υπόκειται στην
προηγούμενη έγκριση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών του Κράτους υποδοχής. Ένα γραπτό αίτημα για
άδεια ανάληψης επικερδούς απασχόλησης, το οποίο
θα προσδιορίζει τη θέση την οποία αφορά το αίτημα,
τα στοιχεία του δυνητικού εργοδότη και τυχόν άλλες
πληροφορίες που ζητά η αρμόδια αρχή σύμφωνα με
τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις της, θα αποστέλλεται εκ μέρους του εξαρτώμενου μέλους από την
Πρεσβεία του αποστέλλοντος Κράτους στη Διεύθυνση
Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών του Κράτους
Υποδοχής, η οποία θα επαληθεύει ότι το εξαρτώμενο
μέλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Συμφωνίας.
2. Κατόπιν επαληθεύσεως ότι το εξαρτώμενο μέλος
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, όλες οι σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται από τη
νομοθεσία του Κράτους υποδοχής θα ολοκληρώνονται
το ταχύτερο δυνατόν.
3. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, οι αρμόδιες Αρχές του Κράτους υποδοχής θα ενημερώσουν επισήμως την Πρεσβεία του αποστέλλοντος Κράτους, μέσω
της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών του Κράτους υποδοχής, ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει
λάβει άδεια ανάληψης της αιτούμενης θέσης, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους υποδοχής.
4. Εάν το μέλος της οικογένειας θελήσει να αλλάξει
εργοδότη ανά πάσα στιγμή μετά την έκδοση άδειας εργασίας, θα πρέπει να υποβληθεί νέο αίτημα για άδεια
ανάληψης απασχόλησης.
Άρθρο 4
Στην περίπτωση εξαρτώμενου μέλους που απολαύει
αστικής και διοικητικής ετεροδικίας στο Κράτος υποδοχής σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961, η ετεροδικία αυτή δεν
εφαρμόζεται σε σχέση με όλα τα θέματα που προκύπτουν από την επικερδή απασχόληση και εμπίπτουν
στο αστικό ή διοικητικό δίκαιο του Κράτους υποδοχής.
Η παραίτηση από την αστική ή διοικητική ετεροδικία
δεν εκλαμβάνεται ότι επεκτείνεται στην ασυλία εκτέλεσης της απόφασης, για την οποία απαιτείται ειδική
παραίτηση.
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Άρθρο 5
Στην περίπτωση εξαρτώμενου μέλους που απολαύει ποινικής ετεροδικίας στο Κράτος υποδοχής σύμφωνα με τη
Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961:
α. Το αποστέλλον Κράτος παραιτείται της ποινικής ετεροδικίας του εν λόγω εξαρτώμενου μέλους στο Κράτος
υποδοχής σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη
που προκύπτει από την επικερδή απασχόληση, εκτός
από ειδικές περιστάσεις όπου το αποστέλλον Κράτος
θεωρεί ότι μια τέτοια παραίτηση θα ήταν αντίθετη προς
τα συμφέροντά του.
β. Η παραίτηση από την ποινική ετεροδικία δεν εκλαμβάνεται ότι επεκτείνεται στην ασυλία εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης, για την οποία απαιτείται ειδική
παραίτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποστέλλον Κράτος εξετάζει σοβαρά την παραίτηση από την ασυλία αυτή.
Άρθρο 6
Τα εξαρτώμενα μέλη υπόκεινται στα καθεστώτα φορολογικής και κοινωνικής ασφάλισης του Κράτους υποδοχής για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την επικερδή
απασχόλησή τους στο Κράτος αυτό.
Άρθρο 7
Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ των
Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύεται διά της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 8
1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία
ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο γραπτώς, διά της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών
εσωτερικών διαδικασιών του.
2. Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιείται ανά
πάσα στιγμή με την αμοιβαία συγκατάθεση των Μερών
με γραπτή ειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε
ισχύ μέσω των ίδιων διαδικασιών που απαιτούνται για
τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.
3. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος μπορεί να την καταγγείλει
ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη τρίμηνη γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος.
Έγινε στην Αθήνα στις 5 του μηνός Mαΐου 2014, που
αντιστοιχεί στις .......... του μηνός .......... 5774 του Εβραϊκού Ημερολογίου, σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στα
ελληνικά, εβραϊκά και αγγλικά, και όλα τα κείμενα είναι
εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την
ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
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Άρθρο δεύτερο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του
άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν, η φράση «για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από
την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».
Άρθρο τρίτο
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με την εσωτερική παράγραφο 9
της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), η φράση «Από την 1η Απριλίου 2021» αντικαθίσταται με τη
φράση «Από την 1η Απριλίου 2020».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 78 του ν. 4549/2018, η φράση «στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» αντικαθίσταται με τη φράση «στη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4442/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4549/ 2018,
η φράση «έξι (6) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «τεσσάρων (4) μηνών».
Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας
που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εθνικής Άμυνας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εξωτερικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομικών

Υγείας

Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01001082006180008*

