6898

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4399 (ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016)
«Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων
Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση
Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις»

[…]
Άρθρο 84
Θέματα Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού
1. Για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του παρόντος και των νόμων 3299/2004
και 3908/2011 και για τους σκοπούς εφαρμογής του
άρθρου 16 του Ν. 4251/2014, θεωρείται ότι, η επένδυση
έχει θετικές επιπτώσεις στην εθνική ανάπτυξη και
οικονομία. Η απόφαση υπαγωγής στους ανωτέρω νόμους αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης του ύψους του
υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και της δυνατότητα
κάλυψης των ιδίων κεφαλαίων του επενδυτικού φορέα,
για την εισήγηση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α' του εν
λόγω άρθρου.
2. Η παρ. 5 του Κεφαλαίου Α' του άρθρου 16 του Ν.
4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της
οικογένειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση,
η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του
συντηρούντος.
Ως μέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του
παρόντος άρθρου νοούνται:
(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21
ετών,
(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για
δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε
αυτήν/αυτόν,
(δ) οι ανιόντες α' βαθμού συγγενείας των συζύγων.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α' του
άρθρου 16 του Ν. 4251/2014 απαλείφεται.
4. Η παράγραφος 4 του Κεφαλαίου Β' του άρθρου 16
του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι παραπάνω πολίτες τρίτων χωρών μπορούν,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 70, να συνοδεύονται και από τα μέλη της
οικογένειας τους στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση,
η οποία λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του
συντηρούντος.
Ως μέλη της οικογένειας για τις ανάγκες του
παρόντος άρθρου νοούνται:
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(α) ο/η έτερος των συζύγων,
(β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21
ετών,
(γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου
των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί
για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν για δε τα
τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυτόν,
(δ) οι ανιόντες α' βαθμού συγγενείας των συζύγων.»
5. Η δεύτερη παράγραφος του Κεφαλαίου Γ' του άρθρου 16 του Ν. 4251/2014 αναριθμείται σε τρίτη και
προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη
χώρα είτε με οριστικό τίτλο διαμονής είτε με θεώρηση
εισόδου είτε με άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος,
που έχει χορηγηθεί από άλλο κράτος - μέλος, δύναται
να υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αίτηση για την ανάπτυξη επενδυτικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α', συνοδευόμενη από προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου αυτού δικαιολογητικά. Η αίτηση διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη εισήγηση για
το χαρακτηρισμό της επένδυσης.»
6. Η παρ. 12 του άρθρου 136 του N. 4251/2014, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 42 του άρθρου 8 του
N. 4332/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού καθορίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο
ύψος και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης για την
υπαγωγή στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του άρθρου
16 του παρόντος, ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής
σε πολίτες τρίτων χωρών για την υλοποίηση και
λειτουργία της επένδυσης, αναλόγως του ύψους και
των χαρακτηριστικών αυτής, τα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν την αίτηση της παραγράφου Α.3 του
ανωτέρου άρθρου, ο τρόπος παρακολούθησης της
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων όσον αφο ρά την
επενδυτική δ ραστηρι-ότητα, καθώς κάθε άλλο σχετικό
θέμα για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α' του άρθρου
16.»

