ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται ο εξορθολογισµός και η αναµόρφωση του συστήµατος διεθνούς προστασίας, υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης των νεοεισερχοµένων πολιτών τρίτων χωρών
καθώς και του συστήµατος υποδοχής και φιλοξενίας των
αιτούντων διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε το διεθνές
και ενωσιακό δίκαιο και επιτυγχάνεται η προσαρµογή
της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου “σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013) και άλλες διατάξεις, που αφορούν ιδίως αναγκαίες τροποποιήσεις στον
Κώδικα Μετανάστευσης προκειµένου να αντιµετωπισθούν οργανωτικά και ουσιαστικά ζητήµατα που άπτονται της εφαρµογής του υπάρχοντος πλαισίου καθώς και
την εξορθολογισµένη ρύθµιση υπαρχουσών αναγκών..
Με το σχέδιο νόµου, προβλέπονται διατάξεις για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση τόσο των εκτάκτων αναγκών λόγω της προσφυγικής κρίσης όσο των µελλοντικών ή/και πάγιων αναγκών για τη λειτουργία ενός δίκαιου και αποτελεσµατικού συστήµατος εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας και ενός λειτουργικού συστήµατος υποδοχής. Ειδικότερα, προβλέπονται διατάξεις:
Α. Για την ενίσχυση και στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ Κεφάλαιο Α΄άρθρα 1-3),καθώς
προτείνεται η κωδικοποίηση των άρθρων 1, 2, 4 και 5του
ν. 3907/11 και παράλληλα η τροποποίηση – προσθήκη
διατάξεων, οι οποίες σκοπούν στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου. Με τις
τροποποιητικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Ασύλου
τα οποία πρόκειται να συµβάλλουν κυρίως στην αποτελεσµατική λειτουργία της Υπηρεσίας. Επίσης, προτείνεται η υπαγωγή στην αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Ασύλου
της εφαρµογής της Σύµβασης της Νέας Υόρκης της 28ης
Σεπτεµβρίου 1954 για τη νοµική κατάσταση των ανιθαγενών, καθώς και η προσθήκη σχετικής εξουσιοδοτικής
διάταξης για τη διαδικασία καθορισµού του καθεστώτος,
το περιεχόµενο του καθεστώτος αυτού, καθώς και για
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα
Β. Για τη θεσµική αναβάθµιση ως προς τις εγγυήσεις ανεξάρτητης λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών (ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ/ Κεφάλαιο Α΄άρθρα 4-6), Με τις προτεινόµενες
διατάξεις επιχειρείται η τροποποίηση του νοµοθετικού
πλαισίου που διέπει την λειτουργία της Αρχής Προσφυγών και ενισχύεται σηµαντικά τόσο η ανεξαρτησία του

δευτεροβάθµιου οργάνου κρίσης των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας, όσο και η διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια της Αρχής.. Ειδικότερα, προβλέπονται πρόσθετες
εγγυήσεις για την επιλογή τόσο των µελών των Επιτροπών Προσφυγών, όσο και του Διοικητικού Διευθυντή, ώστε να διασφαλίζεται, αφενός η διαδικασία επιλογής
τους και αφετέρου η αµεροληψία και ανεξαρτησία τους,
στο πρότυπο των προδιαγραφών και των εγγυήσεων που
προβλέπει η Οδηγίας 2011/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013
«σχετικά µε κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»,.Οι εγγυήσεις αυτές θεωρούνται επιβεβληµένες
ώστε η χώρα µας να συµµορφωθεί µε τις επιταγές της
ως άνω Οδηγίας, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη δευτεροβάθµιου οργάνου κρίσης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας το οποίο, αν δεν είναι δικαστήριο, θα πρέπει
τουλάχιστον να διαθέτει εγγυήσεις ανεξαρτησίας τέτοιες ώστε να εµπίπτει στην έννοια του όρου «tribunal» του
άρθρου 46 της ως άνω Οδηγίας όπως η έννοια αυτή πάγια ερµηνεύεται στην νοµολογία του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). Σηµειώνεται ότι, η χώρα
µας έχει υποστεί κριτική από διεθνείς οργανισµούς και
οργανώσεις, για την συµβατότητα του ισχύοντος συστήµατος εξέτασης προσφυγών επί υποθέσεων διεθνούς
προστασίας. Παράλληλα ενισχύεται και η λειτουργικότητα της Αρχής µε την αύξηση των οργανικών θέσεων. Με
τις προτεινόµενες διατάξεις, η Αρχή Προσφυγών παύει
να υποστηρίζεται διοικητικά από την Υπηρεσία Ασύλου
και αποκτά πλήρη αυτοτέλεια ως προς τη δοµή και διάρθρωσή της
Γ. Για την κατάργηση της «Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» του ν. 3907/2011 (Α΄7) και την ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται στη
Γενική Γραµµατεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που συστήνεται επίσης µε το παρόν σχέδιο νόµου, λειτουργεί σε επίπεδο
Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσµατική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που
εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις
(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ Κεφάλαιο Β΄ άρθρα 8-16). Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι
αρµόδια:
α) για την πραγµατοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον
ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισµό ευάλωτων, την παροχή ενηµέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης
µορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής,
καθώς και για την προσωρινή διαµονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραποµπή τους σε κατάλληλες δοµές υποδοχής ή προσωρινής
φιλοξενίας,
β) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων
και Δοµών για την πραγµατοποίηση των ως άνω διαδικασιών,
γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών
Δοµών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών
Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασία επι-
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στροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του
ν. 3907/2011, είτε τελούν υπό καθεστώς αναβολής αποµάκρυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3907/2011
είτε υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78
ή 78Α του ν. 3386/2005.
Δ. Για τις περαιτέρω αναγκαίες τροποποιήσεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου ως προς την προσαρµογή στις υπό κεφάλαια Α΄και Β΄διατάξεις καθώς και το εξορθολογισµό του υπάρχοντος συστήµατος διεθνούς
προστασίας, συµπεριλαµβανοµένων ρυθµίσεων για τη
χορήγηση καθεστώτος για λόγους ανθρωπιστικούς σε
αιτούντες διεθνούς προστασίας των οποίων οι αιτήσεις
εκκρεµούν για διάστηµα πέραν της πενταετίας [(ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ/ Κεφάλαιο Γ΄ άρθρα 18- 24)]όπου τροποποιήσεις ν.3907/2011 (Α΄7), ν. 4018/2011 (Α΄215), Π.Δ.
104/12 (Α΄172), π.δ. 141/13 (Α΄226), π.δ. 114/2010
(Α΄195), π.δ. 167 ( Α΄252)]
Ε. Για τη Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη µετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής σε Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
του άρθρου 8 του παρόντος και η Διεύθυνση Υποδοχής
που συνιστάται µε τις διατάξεις του παρόντος, η οποία έχει ως στόχο τη µελέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή
της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας
και ασυνόδευτων ανήλικων. Επίσης συνιστάται Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Άρθρα 25-32).
ΣΤ. Για την προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου “σχετικά µε τις
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L
180/29.6.2013 ) και προς κάποιες διατάξεις της [ΜΕΡΟΣ
ΤΡΙΤΟ/ Άρθρα 33- 67]
Ζ. Για την πρόσβαση στην απασχόληση των αναγνωρισµένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και
των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα
(ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ/ Άρθρα 68-71).
Η. Για την κάλυψη δαπανών µεταφοράς µεταναστών
και προσφύγων εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας (ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ/ Άρθρα 79 και 80,)
Θ. Για τη ρύθµιση ζητηµάτων και αρµοδιοτήτων των
Αρχών συντονισµού, διαχείρισης και εφαρµογής των
προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και
άλλων πόρων, και σχετικές ρυθµίσεις εφαρµογής αυτών(
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ/ Άρθρα 81-85).
Ι. Για τη µετάβαση από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο
σε αυτό που διαµορφώνεται µε την υιοθέτηση των προτεινόµενων διατάξεων( ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ/ Άρθρο 86)

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
1. Το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους του προτεινόµενου νοµοσχεδίου αφορά διατάξεις σχετικές µε την
οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ Κεφάλαιο Α΄/Άρθρα 1-3), προτείνεται η

κωδικοποίηση των άρθρων 1, 2, 4 και 5 του ν. 3907/11 και
παράλληλα η τροποποίηση – προσθήκη διατάξεων, οι οποίες σκοπούν στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου.. Ειδικότερα:
Με το Άρθρο 1, κωδικοποιείται η Ίδρυση - Αποστολή –
Συγκρότηση της Υπηρεσίας Ασύλου, ως αυτοτελής Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, υπαγόµενη απευθείας στον Υπουργό, µε αρµοδιότητα ιδίως την υποστήριξη του σχεδιασµού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση
ασύλου ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας, την παραλαβή και εξέταση αιτηµάτων διεθνούς προστασίας και
την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθµό και µε τοπική
αρµοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Με
την προτεινόµενη διάταξη, υπάγεται στην Υπηρεσία Ασύλου και η αρµοδιότητα για την εφαρµογή της Σύµβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεµβρίου 1954 περί
της νοµικής καταστάσεως των ανιθαγενών. Επίσης είναι
αρµόδια για την υλοποίηση των προγραµµάτων µετεγκατάστασης σε χώρες κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επανεγκατάστασης από τρίτες χώρες, προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (παρ. 1 και2). Η
Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου
οι οποίες περιλαµβάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιµάκια Ασύλου και υπάγονται την
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου. Συνιστώνται Περιφερειακά
Γραφεία Ασύλου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Θράκη, την Ήπειρο, στη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την
Κρήτη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάµο, τη Λέρο και τη Ρόδο
και προβλέπεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η δυνατότητα ίδρυσης
πλειόνων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας καθώς και η ίδρυση
Αυτοτελών Κλιµακίων Ασύλου, µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (παρ. 3). Προτείνονται αλλαγές στη διάρθρωση των τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Ειδικότερα προτείνεται ο διαχωρισµός των
υφισταµένων τµηµάτων α) «Στρατηγικού Σχεδιασµού,
Νοµοθετικού Έργου και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας» της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε δύο τµήµατα και συγκεκριµένα σε
α) «Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας» και
β) «Νοµικό» λόγω µη συνάφειας δύο αντικειµένων της
Υπηρεσίας, ήτοι της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και του Νοµοθετικού Έργου,
β) ο διαχωρισµός του τµήµατος «Διοικητικής Υποστήριξης» σε δύο τµήµατα και συγκεκριµένα σε «Διοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης» και «Πληροφορικής» λόγω
µη συνάφειας δύο αντικειµένων της Υπηρεσίας, ήτοι της
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης και της πληροφορικής και
γ) ο διαχωρισµός του τµήµατος «Συντονισµού» σε δύο
τµήµατα και συγκεκριµένα σε «Συντονισµού» και «Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου» λόγω µη συνάφειας δύο αντικειµένων της Υπηρεσίας, ήτοι του έργου του συντονισµού των περιφερειακών υπηρεσιών ασύλου και του έργου της Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου. Παράλληλα µετονοµάζεται το «Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης» σε
«Τµήµα Διοικητικής – Τεχνικής Υποστήριξης». Σύµφωνα
µε την προτεινόµενη διάταξη η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα:α) Τµήµα Διεθνούς
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και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας :β) Νοµικό Τµήµα :γ) Τµήµα Συντονισµού.
δ) Τµήµα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου:.
ε) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού
στ) Τµήµα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και
Τεκµηρίωσης
ζ) Τµήµα Οικονοµικό:
η) Τµήµα Διαχείρισης και Εφαρµογής Προγραµµάτων
θ) Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
ι) Τµήµα Πληροφορικής. Με τις ανωτέρω αλλαγές επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανοµή των αρµοδιοτήτων
των τµηµάτων, η οποία µε τη σειρά της θα συµβάλλει
στην εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Ασύλου ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθµισµένου υλικού
για το προσωπικό της και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας, εφαρµογής του Εθνικού Κανονισµού
Ασφαλείας (ΕΚΑ) που αφορούν την Υπηρεσία Στην Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο προϊστάµενος του
Τµήµατος Συντονισµού της Υπηρεσίας Ασύλου (παρ.5).
Με το άρθρο 2, ρυθµίζεται η στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τον
διορισµό και την παύση του Διευθυντή.. Ο Διευθυντής
προΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και αναφέρεται στον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποκλειστικής
ενασχόλησης του Διευθυντή µε τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Ασύλου προβλέπεται διάταξη µε την οποία απαγορεύονται οιεσδήποτε άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες σε αντικείµενο συναφές µε τα καθήκοντά του
και µετονοµάζεται η οργανική µονάδα του Αυτοτελούς
Γραφείου Δηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης σε τµήµα
της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου (παρ. 1). Επίσης, προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, µε αύξηση και των οργανικών της θέσεων, προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να επιτελέσει µε επιτυχία τον σκοπό της, λαµβανοµένων υπ΄όψιν και των αυξηµένων αναγκών της Υπηρεσίας ως προς
την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία δύο έτη. Πέραν, δε,
των αναγκών επαρκούς στελέχωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου τα οποία λειτουργούν ή των οποίων προβλέπεται η λειτουργία µε το
παρόν σχέδιο νόµου, η Ελλάδα έχει αναλάβει επιπλέον
την υποχρέωση δηµιουργίας Κέντρων Υποδοχής Ταυτοποίησης που προβλέπονται επίσης µε το παρόν σχέδιο
νόµου (υπό κεφάλαιο Β’ του Πρώτου Μέρους) σε συγκεκριµένα µέρη στην επικράτεια, εντός των οποίων θα λειτουργούν περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου. Επίσης, η Υπηρεσία Ασύλου είναι αρµόδια και για
την υλοποίηση του προγράµµατος µετεγκατάστασης σε
άλλα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτούντων
στην Ελλάδα διεθνή προστασία (παρ. 2-3) Για την επιτέλεση, δε, των ανωτέρω σκοπών προτείνεται επίσης και η
προσθήκη διάταξης µε, προκειµένου να είναι δυνατή η
πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20 του ν. 2190/94 (παρ.4). Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται, για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις
ηµέρες της εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρεσίµων ηµερών, καθώς και µε το
σύστηµα εναλλαγής βαρδιών, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις (παρ.5). Για τις ανάγκες των Περιφερει-

ακών Γραφείων Ασύλου προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου κατά τις κείµενες διατάξεις µε διερµηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία (παρ.6). Επίσης,
προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης για ορισµένο χρόνο σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, της διεκπεραίωσης επί µέρους αρµοδιοτήτων,
µε εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας αν Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου αντιµετωπίζει
προβλήµατα οµαλής λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρκούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υποβολής εξαιρετικά µεγάλου αριθµού αιτήσεων διεθνούς προστασίας
Σε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη κατά την
έννοια του προηγούµενου εδαφίου, η Ύπατη Αρµοστεία
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο δύναται να παρέχουν κάθε σχετική συνδροµή, όπως η διεκπεραίωση συγκεκριµένων διαδικασιών, ανάλογα µε την εντολή και τις αρµοδιότητες του κάθε οργανισµού. Λεπτοµέρειες της συνεργασίας αυτής ρυθµίζονται µε µνηµόνια που συνάπτονται µεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και των ως άνω οργανισµών(παρ. 7). Με προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται καταβολή του επιδόµατος της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 4024/2011, όπως αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4354/2015- µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού
καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017-, στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου –όπως και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η καταβολή επιδόµατος στους εν λόγω υπαλλήλους κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς είναι οι υπάλληλοι
που καθηµερινά διαχειρίζονται και εξυπηρετούν µεγάλους αριθµούς πολιτών τρίτων χωρών και βρίσκονται
στην «πρώτη γραµµή» της προσφυγικής κρίσης, είτε
προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις αρχικές διαδικασίες
υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης, φροντίδας
για ευάλωτες οµάδες, κάλυψης άµεσων αναγκών ή επείγουσας περίθαλψης, είτε προκειµένου να καταγράψουν
και να εξετάσουν δυσανάλογα µεγάλο αριθµό αιτήσεων
διεθνούς προστασίας και να διεκπεραιώσουν όλες τις
σχετικές διοικητικές διαδικασίες, είτε προκειµένου να
φιλοξενηθούν οι πολίτες τρίτων χωρών που παραµένουν
στην Ελλάδα. Στις παρούσες συνθήκες, οι οποίες δεν
φαίνεται να εξοµαλύνονται στο προβλέψιµο µέλλον, οι
ανωτέρω υπάλληλοι εργάζονται µε εξαντλητικούς ρυθµούς και συχνά πολύ πέρα από το ωράριό τους. Η εντατική αυτή απασχόληση, υπό αντίξοες συνθήκες, για µεγάλο και απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα, εξαντλεί τις
φυσικές τους δυνάµεις,(παρ. 8).
Με το Άρθρο 3 ορίζεται ότι η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των Υπηρεσιών της και του προσωπικού της και ρυθµίζονται ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών της (παρ.1-6). Επίσης προβλέπονται
διατάξεις για την εξασφάλιση της στέγασης των υπηρεσιών της (7-8)
Με το άρθρο 4 του σχεδίου νόµου, τροποποιείται το
άρθρο 3 του ν. 3907/2011 και η Αρχή Προσφυγών ανα-
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βαθµίζεται και συνιστάται ως αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, απευθείας υπαγόµενη στον αρµόδιο Υπουργό και
προβλέπεται η συγκρότησή της σε Κεντρική Διοικητική
Υπηρεσία και στις Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες ορίζονται ως αρµόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου (παρ.1). Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ς
µε απόφασή του καθορίζει και την έδρα της και µπορεί
να ιδρύει παραρτήµατά της σε άλλα σηµεία της επικράτειας(παρ.20. Με τη διάταξη της παραγράφου 3, εισάγεται η υποχρέωση της Αρχής Προσφυγών να συντάσσει
κάθε τρεις µήνες λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για
το έργο της την οποία θα υποβάλλει στο Συνήγορο του
Πολίτη, στο πλαίσιο και της άσκησης των αρµοδιοτήτων
του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά το νόµο 3094/2003, όπως ισχύει. Οι εκθέσεις πεπραγµένων θα δηµοσιεύονται
στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προσφυγών, αµέσως
µετά την υποβολή τους στο Συνήγορο του Πολίτη.
Με το Άρθρο 5 του σχεδίου νόµου, ρυθµίζεται η συγκρότηση, η στελέχωση και η λειτουργία της Αρχής
Προσφυγών. Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1, προβλέπεται η σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή της
Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής και η διαδικασία διορισµού του. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν
δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επιλογής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής της παραγράφου 11. Η
θητεία του θα είναι τριετής και θα µπορεί να ανανεώνεται για τρία ακόµη έτη. Προκειµένου να διασφαλίζεται η
επάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του, απαιτείται
ο Διοικητικός Διευθυντής να είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, µε διοικητική ικανότητα, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε εξειδίκευση και εµπειρία στους τοµείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του
ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο
Διοικητικός Διευθυντής προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτηµάτων, είναι αρµόδιος
για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του
προϋπολογισµού και την τήρηση και δηµοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια
της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε
άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος, δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων, στο δηµόσιο ή
στον ιδιωτικό τοµέα ή η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων
καθηκόντων, σε αντικείµενο συναφές µε τα καθήκοντά
του ως Διοικητικού Διευθυντή, ενώ σε περίπτωση που ο
διοριζόµενος ως Διοικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.(παρ.1)
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται η σύσταση τριµελών Επιτροπών Προσφυγών
στο πλαίσιο της Αρχής Προσφυγών, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα µέλη των Επιτροπών θα πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών και εξειδίκευση και εµπειρία στους το-

µείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του
ανθρώπου ή του διεθνούς ή διοικητικού δικαίου και θα επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής των παραγράφων 4, 10 και 12 του παρόντος άρθρου.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου προβλέπεται ότι επιλογή των µελών θα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής
της παραγράφου 10, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η θητεία τους θα είναι για
πέντε έτη και θα µπορεί να ανανεώνεται. Προβλέπεται επίσης ότι τα µέλη των Επιτροπών, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, απολαµβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας καθώς και ότι τους καταβάλλεται ειδική πρόσθετη
αµοιβή. Οι όροι εργασίας των µελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους, διέπονται από τις συµβάσεις εργασίας
και τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής ενώ ρητώς
προβλέπεται ότι υπάγονται στις πειθαρχικές διατάξεις
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλληλων και Υπάλληλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.
Με την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 5
προβλέπεται ότι τα µέλη των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, µπορεί να παύονται πριν τη λήξη της θητείας
τους, µετά από καταγγελία της σύµβασης τους για τους
λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον Κανονισµό
Λειτουργίας της Αρχής. Επίσης προβλέπεται ότι κατά τη
διάρκεια της θητείας των µελών των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων, στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή
και η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων, σε αντικείµενο
συναφές µε τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που οι
διοριζόµενοι ως µέλη των Επιτροπών έχουν την ιδιότητα
του δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος.
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι, µετά την επιλογή του συνόλου των µελών που αντιστοιχούν στον αριθµό των προβλεποµένων Επιτροπών, θα
διενεργείται κλήρωση για τη συγκρότηση των διαφορετικών τριµελών Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και για τον
ορισµό του προέδρου κάθε Επιτροπής. Ακολούθως προβλέπεται ότι ως πρόεδροι της κάθε Επιτροπής θα ορίζονται, ανά έτος και διαδοχικά, όλα τα µέλη της, όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στον Κανονισµό Λειτουργίας
της Αρχής. Προκειµένου να διευκολύνεται η εύρυθµη
λειτουργία των Επιτροπών και µε δεδοµένο ότι θα ανακύπτουν ενώπιον των Επιτροπών ζητήµατα που απαιτούν γνώσεις νοµικής επιστήµης, προβλέπεται, εφόσον
είναι εφικτό, ότι θα συµµετέχει σε κάθε Επιτροπή τουλάχιστον ένα µέλος µε πτυχίο Νοµικής. Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται η λειτουργία τριµελούς άµισθης επιτροπής, αποτελούµενης από µέλη των Επιτροπών, η οποία
εκλέγεται µε θητεία ενός έτους από το σύνολο των µελών των Επιτροπών µε σκοπό την εκπροσώπηση της Αρχής Προσφυγών σε ζητήµατα σχετικά µε την αποφασιστική της αρµοδιότητα, καθώς και τη συµµετοχή της στη
διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και των αποφάσεων των Επιτροπών και την ενεργή συµβολή της
στην προεργασία των εκθέσεων και των στατιστικών
στοιχείων που δηµοσιεύει η Αρχή, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου 5
προβλέπεται η διάρθρωση της Κεντρικής Διοικητικής Υ-
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πηρεσίας της Αρχής Προσφυγών. Ειδικότερα η Αρχή
διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα: α) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, µε αρµοδιότητα την παροχή νοµικής υποστήριξης, την οργάνωση και
παροχή εκπαίδευσης και συνεχούς επιµόρφωσης στο
προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και στα µέλη των Επιτροπών, την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση πληροφοριών σχετικά µε την πολιτική, κοινωνική και
οικονοµική κατάσταση στις χώρες των προσφευγόντων.
β) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα τη
γραµµατειακή υποστήριξη του Διοικητικού Διευθυντή
της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας, καθώς και των Επιτροπών Προσφυγών, το συντονισµό και τη µέριµνα για
την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών, τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση
στατιστικών δεδοµένων, την οργάνωση και παρακολούθηση του συστήµατος µηχανοργάνωσης της Αρχής Προσφυγών, την τήρηση του πρωτοκόλλου και του Αρχείου
της Αρχής Προσφυγών, τη µέριµνα για την επικοινωνία
και συνεργασία της Αρχής Προσφυγών, ιδίως µε άλλες
συναρµόδιες υπηρεσίες του Δηµοσίου και µε ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, τη διεκπεραίωση των ζητηµάτων επικοινωνίας, ενηµέρωσης του κοινού και δηµοσίων φορέων. Το τµήµα αυτό θα είναι επίσης αρµόδιο για τη σύνταξη και εκτέλεση
του προϋπολογισµού της Αρχής Προσφυγών, την υλοποίηση δράσεων µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς ή
άλλους πόρους, τη διερεύνηση, σύνταξη προτάσεων και
την υποβολή σε αρµόδιες διαχειριστικές αρχές προγραµµάτων χρηµατοδότησης στον τοµέα αρµοδιότητας
της Αρχής Προσφυγών και τη διαχείριση των προµηθειών υλικού, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων,
τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και τη διαχείριση των θεµάτων προσωπικού της Υπηρεσίας.
Με την παράγραφο 8, του προτεινόµενου άρθρου 5,
προβλέπεται ότι η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή από υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Στην ίδια παράγραφο προβλέπονται και αναλύονται οι οργανικές θέσεις που συνιστώνται στην Αρχή
Προσφυγών.
Με την παράγραφο 9 προβλέπεται ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων, µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οι αποσπάσεις θα διενεργούνται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της
Αρχής Προσφυγών. Επίσης προβλέπεται ότι στην Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών µπορεί να απασχολείται προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά τις κείµενες διατάξεις.
Με την παράγραφο 10 προβλέπεται η συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών καθώς και η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η
επιλογή των µελών των Επιτροπών Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής θα αποτελείται:α) από τον Βοηθό Συνή-

γορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωµάτων του Ανθρώπου),
και τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο,β) από έναν Σύµβουλο του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως µέλος,γ) από ένα µέλος του Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ΑΕΙ νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών της χώρας ως µέλος και τον αναπληρωτή του µε όµοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
Με τις παραγράφους 11 και 12, ρυθµίζονται ζητήµατα
που αφορούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων τόσο για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή,
όσο και των µελών των Επιτροπών, τα κωλύµατα των υποψηφίων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, και η διαδικασία επιλογής. Το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ορίζεται ως αρµόδιο για την
οργάνωση και διεξαγωγή της ως άνω διαδικασίας.
Με την παράγραφο 13 του άρθρου 5 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή και των µελών των Επιτροπών Προσφυγών, συµπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό
της Αρχής Προσφυγών.
Με το άρθρο 6 του προτεινόµενου άρθρου 5 ρυθµίζονται ζητήµατα προϋπολογισµού, οικονοµικής διαχείρισης, προµηθειών και στέγασης των υπηρεσιών της Αρχής Προσφυγών. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η
Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός
φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την
αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών
και του προσωπικού της. Με την παράγραφο 2 παρέχεται
η ευχέρεια στον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών
να εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, που
είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της, µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 108 ν. 4270/2014 (143 Α΄), ενώ µε την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι η οικονοµική διαχείριση της
Αρχής Προσφυγών ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της και οι δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
περί δηµοσίου λογιστικού. Με την παράγραφο 5 ρυθµίζονται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφόσον απαιτείται.Τέλος µε
την παράγραφο 6, προβλέπεται ότι η Αρχή Προσφυγών
δύναται να στεγάζεται σε κτήρια του Δηµοσίου, φορέων
του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή και ιδιωτικών φορέων που παραχωρούνται δωρεάν. Με
το Άρθρο 7, προβλέπονται οι γενικές και εξουσιοδοτικές
διατάξεις για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών ή
ατοµικών διοικητικών πράξεων για την ορθή εφαρµογή
των εισαγοµένων ρυθµίσεων µε το προτεινόµενο σχέδιο
νόµου.
Με το άρθρο 7 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις που αφορούν
την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών ή ατοµικών διοικητικών πράξεων, για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου.
2. Το δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου µέρους του προτεινόµενου νοµοσχεδίου (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ/ Κεφάλαιο
Β΄/ Άρθρα 8-16) αφορά διατάξεις σχετικές µε την ίδρυση
και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρε-
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σία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ). Ειδικότερα:
Με το Άρθρο 8, προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία
αυτοτελούς Υπηρεσίας µε τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λειτουργεί σε επίπεδο
Διεύθυνσης, συγκροτείται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες και έχει ως κύρια αποστολή την
αποτελεσµατική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής
και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις(παρ.1). Με την παράγραφο 2 του άρθρου 8, προβλέπεται η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης:
α) για την πραγµατοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον
ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισµό ευάλωτων, την παροχή ενηµέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης
µορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής,
καθώς και για την προσωρινή διαµονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραποµπή τους σε κατάλληλες δοµές υποδοχής ή προσωρινής
φιλοξενίας,
β) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων
και Δοµών για την πραγµατοποίηση των ως άνω διαδικασιών,
γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών
Δοµών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών
Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του
ν. 3907/2011, είτε τελούν υπό καθεστώς αναβολής αποµάκρυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3907/2011
είτε υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78
ή 78Α του ν. 3386/2005.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 8,
προβλέπεται η διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Ενηµέρωσης και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει τον Διευθυντή και
διαρθρώνεται σε αα) Γραφείο ενηµέρωσης
ββ) Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
Στο Τµήµα λειτουργεί γραµµατεία για την υποστήριξη
του Διευθυντή.
β)Τµήµα Συντονισµού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει
τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µεριµνά για την επικοινωνία και συνεργασία µε την Υπηρεσία
Ασύλου και µε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου, µε ανεξάρτητες αρχές, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των
πολιτών και νοµικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιηµένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διερµηνέων.
γ) Οικονοµικό Τµήµα, το οποίο συντάσσει και εκτελεί
τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µεριµνά για την κατάρτιση και έγκριση των
προµηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για τον χειρισµό
θεµάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζηµιώσεις και

κάθε είδους αµοιβές του προσωπικού, τον ορισµό δηµοσίων υπολόγων, την κατανοµή, ανακατανοµή και έλεγχο
της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Τµήµα Σχεδιασµού, Διαχείρισης και Εφαρµογής
Προγραµµάτων, το οποίο προετοιµάζει, υποβάλλει και υλοποιεί δράσεις µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς,
θεσµικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραµµατισµού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών.
ε) Τµήµα Πληροφορικής, το οποίο υποστηρίζει το σύστηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας, µεριµνά για την
κατάλληλη διασύνδεσή του µε αρχεία τηρούµενα από
άλλες Υπηρεσίες του Δηµοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών - µελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών και είναι αρµόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία
και τήρηση στατιστικών δεδοµένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
στ) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο το οποίο διαρθρώνεται σε αα)Γραφείο Ανθρώπινου Δυναµικού το οποίο χειρίζεται θέµατα
διορισµών, µετατάξεων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, αµοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και κάθε άλλο θέµα που
αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας και µεριµνά για την
έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Επίσης, µεριµνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και διαρκούς επιµόρφωσης του ως άνω προσωπικού,
καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης. και
ββ) Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο υποστηρίζει
γραµµατειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µεριµνά.
για την εύρυθµη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας,, τη διαχείριση του υλικού,
καθώς και για την τήρηση του αρχείου.
ζ) Νοµικό Τµήµα, το οποίο είναι αρµόδιο για την προετοιµασία και την κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων
νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και εγκυκλίων και για την παροχή νοµικής υποστήριξης ως
προς τα θέµατα λειτουργίας και άσκησης αρµοδιοτήτων
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Είναι επίσης αρµόδιο για την σύνταξη γνωµοδοτήσεων επί ερωτηµάτων που άπτονται του αντικειµένου
της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων
επί ερωτηµάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και
για την ορθή εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.
η) Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα τη
µέριµνα, τη µελέτη και την εποπτεία για τη συντήρηση,
την επισκευή, τη διαρρύθµιση, την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Υποδοχής και Tαυτοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία
τους, την µέριµνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για
τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής
και ταυτοποίησης παροχών από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και οργανισµούς. Με την ανωτέρω ρύθµιση διάρθρωσης,
επιτυγχάνεται η ορθολογική κατανοµή των αρµοδιοτήτων των τµηµάτων, η οποία µε τη σειρά της θα συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Με την παράγραφο 4, του προτεινόµενου άρθρου 8, ορίζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ως εξής: α) τα Κέντρα Υπο-
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δοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) β) οι Κινητές Μονάδες
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.),
γ) οι ανοικτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) οι ανοικτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
ν. 3907/2011 ή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου αυτού
σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του ν. 3907/2011, ή των οποίων η αποµάκρυνσή έχει αναβληθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005.
Με την παράγραφο 5, καθορίζεται η αρµοδιότητα της
Κεντρικής Υπηρεσίας να προγραµµατίζει, κατευθύνει,
παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών καθώς και να εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους σε
συνεργασία µε τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες. Για το
σκοπό αυτό, προβλέπεται η δυνατότητα Κεντρικής Υπηρεσίας να αναπτύσσει διεθνή συνεργασία, ιδίως µε αρµόδιες αλλοδαπές αρχές, διεθνείς οργανισµούς, φορείς
και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών-µελών
της, και να συµµετέχει αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε προγράµµατα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς.
Με το Άρθρο 9, καθορίζονται οι διαδικασίες υποδοχής
και ταυτοποίησης, στις οποίες υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται
χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα, και περιλαµβάνουν: α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων
τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωµάτων όσων έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή
της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενηµέρωσή τους για τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραµµα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη µέριµνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόµενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευµένη
φροντίδα και προστασία, στ) την παραποµπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς
προστασίας για όσους επιθυµούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ζ) την παραποµπή στις αρµόδιες υπηρεσίες
για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για
αυτούς των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο Κ.Υ.Τ
(παρ.1). Με την παράγραφο 2, προβλέπεται η υπαγωγή
σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι διαµένουν χωρίς
τις νόµιµες διατυπώσεις στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους µε έγγραφο δηµόσιας αρχής.
Με το Άρθρο 10, προβλέπεται η ίδρυση δοµών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µε απόφαση των
αρµοδίων Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1, προβλέπεται η ίδρυση Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας για

την κάλυψη των συναφών αναγκών των νεοεισερχοµένων, χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, πολιτών τρίτων χωρών. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης µπορεί να
λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές
Κλιµάκιο ή Κινητό Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου. Στην
παράγραφο 2, προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές της
ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής
και ταυτοποίησης. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται, µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, η δυνατότητα
σύστασης Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σηµεία της επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία
η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως
σε περίπτωση εισόδου µεγάλου αριθµού προσώπων χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, των οποίων η παραποµπή
σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άµεσα
εφικτή ή σκόπιµη.
Στην παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 10,
προβλέπεται η ίδρυση ανοικτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία, για την κάλυψη
των αναγκών προσωρινής φιλοξενίας των αιτούντων
διεθνή προστασία, -συµπεριλαµβανοµένων και των τελούντων υπό διαδικασία µετεγκατάστασης σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης- µετά την παραποµπή τους
από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και µέχρι
την παραποµπή τους σε καταλληλότερες δοµές υποδοχής, προσιδιάζουσες στο καθεστώς τους ως αιτούντες
άσυλο και στην προβλεπόµενη ενταξιακή τους διαδικασία.
Στην παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 10,
προβλέπεται η ίδρυση ανοικτών Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι
εισέρχονται ή διαµένουν στη χώρα χωρίς τις νόµιµες
διατυπώσεις, οι οποίοι: α) βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασµό
µε το άρθρο 30 ν. 3907/2011, ή β) τελούν υπό καθεστώς
αναβολής αποµάκρυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
ν. 3907/2011 ή γ) υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων
76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005. Οι ως άνω δοµές
κρίνονται απαραίτητες, για την κάλυψη των αναγκών
προσωρινής φιλοξενίας ιδίως των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασίες εθελούσιας επιστροφής είτε τελούν υπό καθεστώς
αναβολής αποµάκρυνσης είτε προστατεύονται από επιστροφή ή απέλαση. Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου 10, προβλέπονται οι µέριµνες για τη δυνατότητα ίδρυσης εντός των δοµών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, διακριτών χώρων µε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραµονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες
της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του σχεδίου νόµου.
Με το άρθρο 11, ρυθµίζεται η στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με την παράγραφο 1,
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τον διορισµό και την
παύση του Διευθυντή. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης,
µε διοικητική ικανότητα, και εξειδίκευση ή/και εµπειρία
στους τοµείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων
του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου και προΐσταται της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, διορίζεται µε
τριετή θητεία, µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον οποίο και αναφέρεται. Για τη διασφά-
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λιση της απρόσκοπτης και αποκλειστικής ενασχόλησης
του Διευθυντή µε τα καθήκοντα της Υπηρεσίας προβλέπεται διάταξη µε την οποία απαγορεύονται οιεσδήποτε
άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες σε αντικείµενο
συναφές µε τα καθήκοντά του.
Με την παράγραφο 2, συνιστάται θέση Διοικητή σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και καθορίζονται
τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διορισµού του. Ο Διοικητής του Κέντρου αναλαµβάνει θέση υψηλής ευθύνης, γι’ αυτό προβλέπεται να είναι άτοµο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία
στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στα δικαιώµατα του ανθρώπου. Διορίζεται. µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Υποδοχής, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και µε εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, για θητεία ενός (1) έτους, προΐσταται του Κέντρου Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και αναφέρεται στον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση
που ο Διοικητής είναι δηµόσιος υπάλληλος, προβλέπεται
καταβολή επιδόµατος ευθύνης Προϊσταµένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος
άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Διεύθυνσης.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται ο ορισµός αξιωµατικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), τουλάχιστον µε βαθµό Αστυνόµου
Α΄, ως προϊσταµένου των κλιµακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας που προβλέπονται στα στοιχεία β΄ και ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του σχεδίου νόµου για την
εκπλήρωση των καθηκόντων αρµοδιότητας των ως άνω
κλιµακίων, σε συνεργασία και µε τον Διοικητή του Κέντρου. Ο προϊστάµενος των ως άνω κλιµακίων έχει την
ευθύνη της συνεργασίας µε τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των
λειτουργιών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται ο ορισµός επικεφαλής υπαλλήλου σε κάθε
Κινητή Μονάδα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ),
µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας,. Στον επικεφαλής καταβάλλεται επίδοµα προϊσταµένου τµήµατος,
για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά και ο χρόνος
της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου τµήµατος. Σε κάθε Κ.Μ.Υ.Τ προβλέπεται επίσης η συµµετοχή κατάλληλου αστυνοµικού
προσωπικού που διατίθεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας µε καθήκοντα ανάλογα µε αυτά των
κλιµακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και
εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας των Κ.Υ.Τ.
Με την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται η λειτουργία σε επίπεδο τµήµατος, των Ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία και των Ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας και ορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις
διορισµού των προϊσταµένων τους. Προβλέπεται
προΐστάµενος υπάλληλος ή ιδιώτης, πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία στη διοίκηση
ή/και εξειδίκευση στα δικαιώµατα του ανθρώπου, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας
ή συµβάλλεται µε το Δηµόσιο µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας ενός έτους, κατόπιν ανοικτής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή.
Στην περίπτωση των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής Αι-

τούντων Διεθνή Προστασία η απόφαση διορισµού του
προϊσταµένου λαµβάνεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής.
Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µε πρόβλεψη µετατάξεων,
µεταφορών, αποσπάσεων πολιτικών υπαλλήλων από υπηρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, προκειµένου
η Υπηρεσία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και να επιτελέσει µε επιτυχία τον σκοπό της, λαµβανοµένων υπ΄όψιν και των αυξηµένων αναγκών για την υποδοχή και
ταυτοποίηση καθώς και προσωρινή φιλοξενία µεγάλου
αριθµού πολιτών τρίτων χωρών, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία δύο έτη. Η πλήρωση των ως άνω θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από το
Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις πραγµατοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης (παρ.6 στοιχείο α΄). Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να στελεχώνεται µε
προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαµβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 6 υπό στοιχείο β΄ του
προτεινόµενου άρθρου 11 Οι διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν
στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του
Ν.4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια
διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισµού τους και εν
συνεχεία ο διορισµός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειµένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπονται και οι οργανικές θέσεις προσωπικού της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά κατηγορία
και κλάδο, µε γνώµονα την προσήκουσα στελέχωση των
Τµηµάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Με την παράγραφο 8 του προτεινόµενου άρθρου 11
και για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών που δηµιουργούνται από εισροή µεγάλου αριθµού προσφύγων/µεταναστών, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 20 του ν. 2190/1994.
Με την παράγραφο 9 του προτεινόµενου άρθρου 11,
για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, µε διερµηνείς, οι οποίοι
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από
σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία
και τηρείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας
της.
Με την παράγραφο 10 του προτεινόµενου άρθρου 11,
και για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Δοµής Προσωρινής Υποδοχής ή Δοµής Προσωρινής Φιλοξενίας, προ-
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βλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης, για ορισµένο χρόνο,
σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας, της διεκπεραίωσης επί µέρους αρµοδιοτήτων, µε
εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας.. Στη Διεύθυνση Υποδοχής και Ένταξης της Γενικής
Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής καταρτίζεται
και τηρείται Μητρώο διαπιστευµένων προς τούτο φορέων.
Με την παράγραφο 11 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται η επιµόρφωση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για το αντικείµενο της
αποστολής τους, µε µέριµνα της Κεντρικής Υπηρεσίας,
σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
Με την παράγραφο 12 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται ότι αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με την παράγραφο 13 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται ότι για τους δικηγόρους που διορίζονται
στη θέση Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των προϊσταµένων των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και των Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας, αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος
καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις ως άνω θέσεις..
Με την παράγραφο 14 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται η εικοσιτετράωρη λειτουργία των περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και η λειτουργία τους όλες τις ηµέρες
της εβδοµάδας συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών
και εξαιρέσιµων ηµερών. Με τις ως άνω διατάξεις προβλέπεται σύστηµα εναλλαγής βαρδιών των υπαλλήλων,
σύµφωνα και µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας. Με το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου καθορίζονται και τα ειδικότερα
καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθµιση υπερωριακής απασχόλησης και ειδικότερα ζητήµατα.
Με την παράγραφο 15 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3
της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 ν. 4336/2015
(Α΄94) µε δυνατότητα κατ’ εξαίρεση έγκρισης έως και
180 µέρες ετησίως για τις µετακινήσεις και την παροχή
εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης εντός ή εκτός έδρας.
Με την παράγραφο 16 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και µε
απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, η δυνατότητα
προσωρινής ενίσχυσης συγκεκριµένης Περιφερειακής
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης µε υπαλλήλους
που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Με την παράγραφο 17 του προτεινόµενου άρθρου 11,
προβλέπεται καταβολή του επιδόµατος της παρ. 1 του
άρθρου 15 του ν. 4024/2011, όπως αυτό εξακολουθεί να
καταβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
ν. 4354/2015 µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017-, στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις Περιφερειακές Υπηρε-

σίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης. –όπως και της Υπηρεσίας Ασύλου. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η καταβολή επιδόµατος στους εν λόγω υπαλλήλους κρίνεται επιβεβληµένη, καθώς είναι οι υπάλληλοι που καθηµερινά
διαχειρίζονται και εξυπηρετούν µεγάλους αριθµούς πολιτών τρίτων χωρών και βρίσκονται στην «πρώτη γραµµή» της προσφυγικής κρίσης, είτε προκειµένου να διεκπεραιώσουν τις αρχικές διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης, φροντίδας για ευάλωτες οµάδες,
κάλυψης άµεσων αναγκών ή επείγουσας περίθαλψης, είτε προκειµένου να καταγράψουν και να εξετάσουν δυσανάλογα µεγάλο αριθµό αιτήσεων διεθνούς προστασίας και να διεκπεραιώσουν όλες τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες, είτε προκειµένου να φιλοξενηθούν οι
πολίτες τρίτων χωρών που παραµένουν στην Ελλάδα.
Στις παρούσες συνθήκες, οι οποίες δεν φαίνεται να εξοµαλύνονται στο προβλέψιµο µέλλον, οι ανωτέρω υπάλληλοι εργάζονται µε εξαντλητικούς ρυθµούς και συχνά
πολύ πέρα από το ωράριό τους. Η εντατική αυτή απασχόληση, υπό αντίξοες συνθήκες, για µεγάλο και απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα, εξαντλεί τις φυσικές τους
δυνάµεις.
Με την παράγραφο 18 του προτεινόµενου άρθρου 11,
η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως
εθνικού διαβαθµισµένου υλικού, για το προσωπικό της
και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας, εφαρµογής του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (ΕΚΑ)
που αφορούν την Υπηρεσία της. Στην Υπηρεσία θα λειτουργεί Υπαρχείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Α.
στο οποίο προΐσταται ο προϊστάµενος του Τµήµατος Συντονισµού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με την παράγραφο 19 του προτεινόµενου άρθρου 11,
εισάγεται πρόβλεψη για ειδική ενδυµασία του προσωπικού της, κατάλληλη για την προστασία από τις καιρικές
συνθήκες.
Με το Άρθρο 12 ρυθµίζονται ζητήµατα προϋπολογισµού, οικονοµικής διαχείρισης, προµηθειών και στέγασης των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας
των υπηρεσιών και του προσωπικού της. Προβλέπεται επίσης, για διαχειριστικούς λόγους ότι έως τις 31 Δεκεµβρίου 2016 η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί ως ειδικός φορέας του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 12, παρέχεται η ευχέρεια να εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών
της, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 12,
προβλέπεται ότι στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων
εγγράφονται οι πιστώσεις για την πληρωµή έργων που
υλοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα οποία χρηµατοδοτούνται είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους.
Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 12,
προβλέπεται ότι στην Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του άρθρου 108 ν. 4270/2014 (143 Α΄), ενώ µε
την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι η οικονοµική διαχείριση της Αρχής Προσφυγών ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού.
Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου 12,
προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών ή έργου, η δαπάνη των οποίων µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κάθε είδους άλλους πόρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου 12,
προβλέπεται ότι η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται
να γίνεται και από τον εγκεκριµένο τακτικό προϋπολογισµό του φορέα 07-450 «Υπηρεσία πρώτης Υποδοχής»,
πέραν του προϋπολογισµού του Π.Δ.Ε. Ως λειτουργικές
δαπάνες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης νοείται και κάθε δαπάνη που αφορά τη φιλοξενία των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν στις εγκαταστάσεις
της.
Με την παράγραφο 8 του προτεινόµενου άρθρου 12,
προβλέπεται ότι προµήθειες εγκεκριµένων προϋπολογισµών προγραµµάτων που αφορούν τη διαχείριση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και εντάσσονται
σε κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα Μέτρα Ευρωπαϊκών Ταµείων) ή χαρακτηρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ως επείγοντα, δύναται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να προκηρύσσονται µε βάση τα όρια των
ποσών των συγκεκριµένων δράσεων και του ύψους των
προϋπολογισµών τους, χωρίς να απαιτείται η ενοποίηση
τους µε οµοειδείς προµήθειες του τακτικού προϋπολογισµού ή άλλων χρηµατοδοτούµενων δράσεων.
Με το Άρθρο 13 ρυθµίζεται η Διοίκηση και διάρθρωση
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με την παράγραφο 1 ορίζεται η διάρθρωση των
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Κινητών
Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε λειτουργικά
διακριτά κλιµάκια, ως εξής:
α) κλιµάκιο διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδας, τη στέγαση και σίτιση των παραµενόντων εντός
των χώρων τους και τον καθαρισµό των χώρων αυτών,
β) κλιµάκιο ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας,
το οποίο είναι αρµόδιο για την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών και τη λήψη
και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωµάτων όσων έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και την
εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους,
γ) κλιµάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
δ) κλιµάκιο ενηµέρωσης, το οποίο είναι αρµόδιο για
την ενηµέρωση των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους,
ε) κλιµάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 13,
καθορίζεται η διοίκηση του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο Διοικητής του Κέντρου προΐσταται των κλιµακίων διοικητικής µέριµνας, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενηµέρωσης, συντονίζει,

κατευθύνει και ελέγχει το έργο του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά και µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου σε συνεργασία µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του,
ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης
συνεργάζεται µε τον προϊστάµενο των κλιµακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες των
αστυνοµικών υπηρεσιών..
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 13
περιλαµβάνεται πρόβλεψη για την προσήκουσα λειτουργία των κλιµακίων ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης, σύµφωνα µε την οποία, τα Κέντρα και οι
Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύνανται να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Υγείας.
Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 13,
καθορίζεται η διοικητική διάρθρωση των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και των ανοιχτών Δοµών
Προσωρινής Φιλοξενίας οι οποίες διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιµάκια, ως εξής:
α) κλιµάκιο διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, τη στέγαση και σίτιση
των παραµενόντων και τον καθαρισµό των χώρων,
β) κλιµάκιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
γ) κλιµάκιο ενηµέρωσης το οποίο είναι αρµόδιο για την
ενηµέρωση των φιλοξενούµενων σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, δ) κλιµάκιο εξωτερικής
φύλαξης και ασφάλειας.
Με την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 13,
ορίζεται ότι οι αρµοδιότητες των κλιµακίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών περιγράφονται λεπτοµερώς και ρυθµίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του παρόντος σχεδίου νόµου.
Με το Άρθρο 14, ρυθµίζεται το Καθεστώς παραµονής
και οι Διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές Μονάδες
Με την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προβλέπεται ότι, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς
που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα, οδηγούνται άµεσα µε ευθύνη των αστυνοµικών ή λιµενικών αρχών που επιλαµβάνονται αρµοδίως, σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προβλέπεται ότι για τους σκοπούς διενέργειας των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, οι πολίτες τρίτων
χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπάγονται στις διαδικασίες
που ορίζονται στο άρθρο 9 του σχεδίου νόµου, τελώντας
σε καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας τους εντός
του Κέντρου, µε απόφαση του Διοικητή του, η οποία εκδίδεται εντός τριών ηµερών από την είσοδό τους. Εφόσον µε την παρέλευση του τριηµέρου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω διαδικασίες, ο Διοικητής του Κέντρου
µπορεί, να αποφασίζει την παράταση του περιορισµού
της ελευθερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών και για επιπλέον διάστηµα που δεν υπερβαίνει συνολικά τις εικοσιπέντε (25)
µέρες από την είσοδο στο Κέντρο. Εναλλακτικά, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, λόγω επειγουσών αναγκών εξαιτίας
αύξησης αφίξεων ή για την προσήκουσα ολοκλήρωση
των διαδικασιών αυτών, και ιδίως σε περίπτωση προσώ-
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πων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, µπορεί µε απόφασή του να παραπέµπει τον πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα ή σε άλλες κατάλληλες δοµές για την κάλυψη
για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης.. Στο πλαίσιο των ως άνω
διαδικασιών λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τα οριζόµενα
στην παρ. 8 πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες
και ειδικότερα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προσδιορίζεται το περιεχόµενο του ως άνω περιορισµού
της ελευθερίας – ο οποίος συνεπάγεται την απαγόρευση
εξόδου από το Κέντρο και την παραµονή στους χώρους
του- και προβλέπονται εξαιρέσεις και δυνατότητα του
Διοικητή να χορηγήσει άδεια προσωρινής εξόδου από
τις παραπάνω εγκαταστάσεις.
Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 14,
ορίζεται ότι η απόφαση παράτασης του περιορισµού της
ελευθερίας για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης περιέχει πραγµατική
και νοµική αιτιολόγηση και είναι έγγραφη. Επίσης προβλέπεται δικαίωµα του πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή
που τελεί υπό περιορισµό της ελευθερίας του, να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης παράτασης του
περιορισµού της ελευθερίας του ενώπιον του Προέδρου
ή του υπ' αυτού οριζόµενου Πρωτοδίκη του Διοικητικού
Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί
το Κέντρο. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α' 212),
όπως ισχύει.. Για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε την
παράγραφο αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής
ενηµερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί. Εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισµός της ελευθερίας δεν είναι νόµιµος,
µε την ίδια απόφαση διατάσσονται από το δικαστή τα κατάλληλα εναλλακτικά του περιορισµού της ελευθερίας
µέτρα.
Με την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προβλέπεται η υποχρέωση µέριµνας από τον Διοικητή,
και το προσωπικό του Κέντρου ώστε οι πολίτες τρίτων
χωρών ή ανιθαγενείς:
α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,
β) να διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα,
γ) να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη,
δ) να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση µεταχείρισης,
ε) να ενηµερώνονται επαρκώς για τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τους,
στ) να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νοµική
συµβουλή και συνδροµή σχετικά µε την κατάστασή τους,
ζ) να διατηρούν επαφή µε φορείς και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα της µετανάστευσης και των δικαιωµάτων του ανθρώπου και παρέχουν νοµική ή κοινωνική συνδροµή,
η) να έχουν δικαίωµα επικοινωνίας µε τους συγγενείς
και τα οικεία τους πρόσωπα.
Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προβλέπεται η δυνατότητα παροχής συνδροµής στις
διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης από Υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας

στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και
σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα της Ύπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης να παρακολουθούν
τις ως άνω διαδικασίες, να παρέχουν πληροφορίες
στους υπαγόµενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και να παρέχουν κάθε συνδροµή, ανάλογα µε
την εντολή και τις αρµοδιότητες του κάθε οργανισµού.
Λεπτοµέρειες της συνεργασίας των προηγούµενων εδαφίων ρυθµίζονται µε µνηµόνια που συνάπτονται µεταξύ
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ως
άνω φορέων.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προβλέπεται η υποχρέωση των πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους,
από κλιµάκιο ενηµέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, καθώς και για τις διαδικασίες υπαγωγής
σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τις διαδικασίες εθελούσιου επαναπατρισµού και προβλέπεται η παραποµπή των αιτούντων διεθνή προστασία στο κατά τόπο αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, Κλιµάκιο του
οποίου µπορεί να λειτουργεί στο Κέντρο. Επίσης, προβλέπεται ο διαχωρισµός του αιτούντος από τους υπόλοιπους που διαµένουν στο Κέντρο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και η παραποµπή του σε κατάλληλες διαδικασίες
ή/και δοµές φιλοξενίας, Η παραλαβή των αιτήσεων και οι
συνεντεύξεις των αιτούντων µπορούν να πραγµατοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, σε χώρο
που να διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα. Τέλος, προβλέπεται ότι οι αιτούντες διεθνή προστασία δύναται να
παραµένουν στα Κέντρα για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης τους και για διάστηµα µέχρι
και εικοσιοκτώ ηµερών από την είσοδό τους στο Κέντρο.
Αν µετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήµατος δεν έχει περατωθεί η εξέταση της αίτησης, το αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον ενδιαφερόµενο, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του παρόντος, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
Με την παράγραφο 8 του προτεινόµενου άρθρου 14,
ορίζεται η διαδικασία παραποµπής από τον Διοικητή του
Κέντρου ή της Μονάδας, των προσώπων που ανήκουν σε
ευάλωτες οµάδες στον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα
κοινωνικής στήριξης ή προστασίας και προβλέπονται οι
µέριµνες για τη συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Επίσης ορίζονται ως
ευάλωτες οµάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος σχεδίου νόµου:
α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι,
β) τα άτοµα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια,
γ) οι υπερήλικες,
δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία,
ε) οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα,
στ) τα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής
βίας ή εκµετάλλευσης, πρόσωπα µε σύνδροµο µετατραυµατικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυµάτων ναυαγίων και
ζ) τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων. Προβλέπεται επίσης, ότι τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες
µπορεί να παραµένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερους χώρους, µέχρι την ολοκλήρωση
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των διαδικασιών του άρθρου 9 του παρόντος σχεδίου
νόµου καθώς επίσης προβλέπεται ιδιαίτερη µέριµνα από
τις υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και την παραποµπή οικογενειών µε παιδιά κάτω των 14 ετών και ιδίως νηπιακής και
βρεφικής ηλικίας.
Με την παράγραφο 9 του προτεινόµενου άρθρου 14,
ορίζεται ότι σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανακύπτει αµφιβολία σχετικά µε την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο Διοικητής του Κέντρου, µε
σχετική απόφασή του, τον παραπέµπει σε διαδικασία
διαπίστωσης ανηλικότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και σε κάθε περίπτωση, µέχρι την έκδοση πορίσµατος περί της ηλικίας του, το πρόσωπο θεωρείται ανήλικος και τυγχάνει αντίστοιχης µεταχείρισης.
Με την παράγραφο 10 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προβλέπεται ότι κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών
υποδοχής και ταυτοποίησης, οι πολίτες τρίτων χωρών ή
ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί
χορήγησης διεθνούς ή άλλης µορφής προστασίας, και οι
οποίοι δεν έχουν τίτλο νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα,
µε απόφαση του Διοικητή του Κέντρου παραπέµπονται
στην αρµόδια αστυνοµική αρχή για την υπαγωγή τους σε
διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής, κατά τις κείµενες διατάξεις.
Με την παράγραφο 11 του προτεινόµενου άρθρου 14,
προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου και στην περίπτωση Κινητών Μονάδων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με το Άρθρο 15, ρυθµίζονται ζητήµατα διοίκησης των
ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας καθώς και το καθεστώς και οι όροι παραµονής σε αυτές.
Με το Άρθρο 16 προβλέπεται ότι την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει
κατ’ αρχήν η Ελληνική Αστυνοµία. Προβλέπεται, ωστόσο, η δυνατότητα ανάθεσης της φύλαξης των ανοιχτών
Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, σε προσωπικό Ιδιωτικής Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο. µε
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε την οποία καθορίζεται και το είδος,
το περιεχόµενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που λαµβάνει το προσωπικό των ως άνω εταιρειών, καθώς και οι
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας που την παρέχουν(παρ. 1).
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 16,
παρέχονται στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης οι αναγκαίες ευχέρειες για την, κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων χρήση άλλων δηµόσιων εγκαταστάσεων, καθώς και η µίσθωση ακινήτων
µε κατάλληλη υποδοµή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η µίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 16,
προβλέπεται η κατ' εξαίρεση αλλαγή χρήσης υφιστάµενων κτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων χρήσεων γης, για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων Υποδοχής, και Ταυτοποίησης, των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής καθώς
και των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας,. Επίσης προβλέπεται, για τις ίδιες ως άνω ανάγκες εγκατάστασης, η τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασµένων εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών

διατάξεων της εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισµών δόµησης. λόγω επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συµφέροντος, είτε σε εκτός σχεδίου
γήπεδα του Δηµοσίου είτε στα γήπεδα των προαναφερόµενων ιδιωτικών µισθούµενων ακινήτων. Επίσης καθορίζονται η διάρκεια, οι περαιτέρω όροι και οι προϋποθέσεις για την ως άνω εγκατάσταση (π.χ επαρκής έκταση,
το ελάχιστο εµβαδόν, το συνολικό ποσοστό κάλυψης
κ.α. ) και περιλαµβάνεται πρόβλεψη για τους όρους και
περιορισµούς δόµησης και τυχόν ειδικότεροι όροι για τις
εγκαταστάσεις, καθώς και για κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παραγράφου
αυτής.
Με την παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 16,
προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης στρατοπέδων για τις
ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, που παραχωρούνται κατά
χρήση, µε ή άνευ ανταλλάγµατος από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τους εποπτευόµενους φορείς του στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδοµικού
σχεδιασµού κάθε επιπέδου. Επίσης προβλέπεται η αναλογική εφαρµογή των διατάξεων που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός
στρατοπέδων, για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά. Τέλος, προβλέπεται η παραχώρηση, από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, ακινήτων του Δηµοσίου κατά χρήση δωρεάν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με την παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 16,
για την εγκατάσταση και λειτουργία των δοµών των
προηγούµενων παραγράφων προβλέπεται η δυνατότητα
αλλαγής χρήσης κτηρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως
και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών µετασκευών
µε την έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α' 254), όπως ισχύουν.
Με την παράγραφο 6 του προτεινόµενου άρθρου 16,
προβλέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η δυνατότητα
παραχώρησης στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας, χώρων που ανήκουν στις εγκαταστάσεις
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για την ίδρυση και λειτουργία Ειδικών Χώρων Παραµονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 81 ν. 3386/2005 ή ειδικών χώρων κράτησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 31 του ν. 3907/2011.
Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου 16,
7προβλέπονται οι αναγκαίες µέριµνες για την επισκευή,
συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθµιση κτηριακών εγκαταστάσεων του Δηµοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με το Άρθρο 17 προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών ή ατοµικών διοικητικών πράξεων για την ορθή εφαρµογή
των εισαγοµένων ρυθµίσεων µε το προτεινόµενο σχέδιο
νόµου, που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας και
τις διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου µέρους του προτεινόµενου σχεδίου νόµου αφορά διατάξεις για τις περαιτέρω αναγκαίες τροποποιήσεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου ως προς την προσαρµογή στις υπό κεφάλαια Α΄και Β΄διατάξεις καθώς και τον εξορθολογισµό
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του υπάρχοντος συστήµατος διεθνούς προστασίας, µε
τροποποιήσεις του ν. 3907/2011 (Α΄7), ν.4018/2011
(Α΄215), π.δ. 104/12 (Α΄172), π.δ. 141/13 (Α΄226), π.δ.
114/2010 (Α΄195), π.δ. 167 ( Α΄252)
Με το Άρθρο 18, προβλέπεται η ενίσχυση των φορέων
της δηµόσιας διοίκησης και κυρίως της αυτοδιοίκησης
για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Συγκεκριµένα, σκοπός των προτεινόµενων διατάξεων είναι τόσο η προαγωγή της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων
φορέων της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης,
όσο και η οικονοµική ενίσχυση των φορέων αυτών από
το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και ιδίως των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α'
και β΄ βαθµού, προκειµένου αυτοί να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν έκτακτες ανάγκες υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτης χώρας. Ειδικότερα, το ποσοστό των
εσόδων από τα παράβολα που εγγράφονται στον ΚΑΕ
του εδαφίου γ΄, της παρ. 4 του άρθρου 2 του νόµου
4018/2011, το οποίο κατανέµεται σε φορείς που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης µεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, αυξάνεται από το 46% στο 75% (παρ. 1). Επίσης, διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής ήδη υφιστάµενης
διάταξης του ν. 4018/2011 (Α΄215). Η διαδικασία αντιµετώπισης των εκτάκτων αναγκών που ανακύπτουν από
την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών δεν αφορά µόνο την
πρώτη υποδοχή τους, ως εκ τούτου, η χρήση των ποσών
που αναφέρονται στις συγκεκριµένες διατάξεις είναι απαραίτητο να µπορεί να καλύψει έξοδα που αφορούν γενικότερα την είσοδο και υποδοχή. Επίσης, καθότι η αναφορά στα είδη δαπανών στην περίπτωση η΄της παρ. 4,
του αρ.14 του ν 4332 διαπιστώθηκε ότι δεν κάλυπτε το
πραγµατικό εύρος των σχετικών δαπανών που καταβάλλονταν από τους σχετικούς φορείς, κρίνεται αναγκαία η
αναδιατύπωση της διάταξης µε τρόπο που να διευκολύνει τη χρήση των εν λόγω ποσών (παρ.2).
Με το Άρθρο 19, αφενός θεµελιώνεται ευρύτερα η αρµοδιότητα των Ν.Π.Δ.Δ. των δήµων, των περιφερειών και
των φορέων τους να προβαίνουν σε δαπάνες αναγκαίες
για την υποδοχή και φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, όχι γενικά αλλά όταν τούτο συµβαίνει εκτάκτως και επειγόντως, αφετέρου θεσπίζονται ευέλικτες διαδικασίες ανάθεσης των αναγκαίων προς τούτο συµβάσεων, µέχρι
31/12/2016, µε τροποποίηση της παρ.10 του άρθρου 14
του ν. 4332/2015 (Α’ 76).
Με το Άρθρο 20, του παρόντος σχεδίου νόµου, τροποποιείται το π.δ. 104/12 (Α’172 ). Οι προτεινόµενες µε το
παρόν διατάξεις αφορούν κυρίως την οργάνωση της Υπηρεσίας Ασύλου σε τµήµατα, τα προσόντα των προϊσταµένων των τµηµάτων, τις αρµοδιότητες των Προϊσταµένων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και του
Διευθυντή, καθώς και τις τοπικές αρµοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, εναρµονίζονται µε τις αντίστοιχες υπό Κεφάλαιο 1 του Πρώτου Μέρους του παρόντος διατάξεις και στοχεύουν στην εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου.
Με το Άρθρο 21, του παρόντος σχεδίου νόµου, τροποποιείται το π.δ. 141/2013 (Α΄226) για την ορθότερη προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις
της της Οδηγίας 2011/95/ΕE σχετικά µε τις απαιτήσεις
για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή
των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτοµα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το

περιεχόµενο της παρεχόµενης προστασίας (αναδιατύπωση).
Με το Άρθρο 22, προβλέπεται η χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή
προστασία οι οποίοι παραµένουν µε το καθεστώς του αιτούντος στη χώρα για διάστηµα, από τουλάχιστον 5 έως
15 χρόνια, χωρίς να έχει ακόµα εξετασθεί οριστικά η αίτησή τους για διεθνή προστασία ή η υπαγωγή τους σε
καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Επισηµαίνεται ότι, στο πλαίσιο της γενικότερης µεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου της χώρας και
προς υλοποίηση των διεθνών και ενωσιακών της υποχρεώσεων, ιδρύθηκε µε το ν. 3907/2011 (Α' 7) η Υπηρεσία Ασύλου, στην αρµοδιότητα τις οποίας υπάγεται µεταξύ άλλων, η σε πρώτο βαθµό εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας (άσυλο, επικουρική προστασία) που υποβάλλονται από αλλοδαπούς. Σε δεύτερο βαθµό οι εν
λόγω αιτήσεις εξετάζονται από την Αρχή Προσφυγών
(άρθρο 3 του ν. 3907/2011).
Ωστόσο, ως προς τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας οι
οποίες εκκρεµούσαν κατά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, επιλαµβάνονται οι αρχές του π.δ.114/2010 (Α' 195), σύµφωνα µε
το άρθρο 34 του π.δ. 113/2013 (Α' 146). Ειδικότερα, µε
τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου ορίσθηκε ότι για αιτήσεις διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί πριν από την 7.6.2013, αρµόδια όργανα εξέτασης των αιτήσεων και χορήγησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας
είναι τα προβλεπόµενα στο π.δ..114/2010, και συγκεκριµένα, κατά το µέρος που αφορά το δεύτερο βαθµό της
διοικητικής διαδικασίας, είναι οι Επιτροπές Προσφυγών
των άρθρων 26 και 32 του π.δ..114/2010. Περαιτέρω, η
χρηµατοδότηση της εκκαθάρισης των συσσωρευµένων
υποθέσεων στο δεύτερο βαθµό, υποστηρίζεται και από
την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες,
µέσω Συµφωνιών που έχουν συναφθεί και υπογραφεί µεταξύ του πρώην Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
της Ύπατης Αρµοστείας, µε χρήση κονδυλίων που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων της ΕΕ.
Τέλος, µε βάση τον επικαιροποιηµένο Εθνικό Οδικό Χάρτη (Roadmap), για τις δράσεις για τη Μετανάστευση και
το Άσυλο που υπέβαλε η Ελληνική Κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων τον Μάρτιο 2015, η Ελληνική Πολιτεία
έχει δεσµευτεί για την ολοκλήρωση της εξέτασης των
εκκρεµουσών αιτήσεων σε δεύτερο βαθµό του «παλαιού» συστήµατος ασύλου, µέχρι το τέλος του 2016-σηµειωτέον ότι δεσµεύσεις για την ταχεία ολοκλήρωση της
εξέτασης των εν λόγω εκκρεµουσών αιτήσεων, στο
πλαίσιο µιας δίκαιης διαδικασίας περιλαµβάνονταν ήδη
από το 2012 και το 2013 στον αντίστοιχο Εθνικό Οδικό
Χάρτη. Tο πρώην Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, είχε υιοθετήσει νοµοθετικές ρυθµίσεις, τροποποιώντας διατάξεις του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου (π.δ. 114/2010) οι οποίες περιλαµβάνονταν στο π.δ..167/2014 (Α’ 252), προκειµένου, µεταξύ
άλλων, να περιορίσει τις ανενεργές υποθέσεις, προς τον
σκοπό της βελτιστοποίησης-επιτάχυνσης της εξέτασης
των εκκρεµουσών υποθέσεων σε δεύτερο βαθµό. Από το
σύνολο των περίπου 18500 «ενεργών», πλέον, υποθέσεων σε δεύτερο βαθµό, περί τις 7800 από αυτές αφορούν
προσφυγές που έχουν υποβληθεί µεταξύ 1.1.2001 έως
τον Φεβρουάριο του 2011.
Συµπερασµατικά, µέχρι τις αρχές του 2016, οι εν λόγω
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αιτούντες παραµένουν στη χώρα από 5 τουλάχιστον έως
15 χρόνια χωρίς να έχει ακόµα εξετασθεί οριστικά η αίτησή τους για διεθνή προστασία ή η υπαγωγή τους σε
καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Η επί
µακρόν, και µάλιστα για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα,
παραµονή των ως άνω αιτούντων στη χώρα, εν αναµονή
της οριστικής εξέτασης των αιτήσεών τους, έχει δηµιουργήσει µια πραγµατική κατάσταση και συγκεκριµένα,
ισχυρούς βιοτικούς δεσµούς των προσώπων αυτών µε τη
χώρα, λόγω, ιδίως, της ανάπτυξης ιδιωτικών ή/και οικογενειακών σχέσεων σε αυτήν. Η προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα που κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα της Ελλάδας (άρθρα 9, 9Α,19 και 21), και σε διεθνείς συµβάσεις
προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου, τις οποίες
έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα (ιδίως, άρθρο 8
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου – ΕΣΔΑ). Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώµατα του
Ανθρώπου σχετικά µε την εφαρµογή του ως άνω άρθρου
8 ΕΣΔΑ, η έννοια της ιδιωτικής ζωής έχει καταγραφεί,
ως η σφαίρα εντός της οποίας συντελείται η ανάπτυξη
και η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόµου και η
προστασία τόσο αυτής όσο και της οικογενειακής ζωής
είναι απαραβίαστη.
Με την παράγραφο 1 στοιχείο α του προτεινόµενου
άρθρου 23 του παρόντος σχεδίου νόµου, επί τη βάσει
της ως άνω διαµορφωθείσας αντικειµενικής κατάστασης
και µε στόχο την επιτάχυνση της εξέτασης των εκκρεµουσών αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε δεύτερο βαθµό, στο πλαίσιο µιας δίκαιης διαδικασίας, προβλέπεται
ρύθµιση, µε την οποία θα χορηγείται καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς
προστασίας, που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί έως και 5 τουλάχιστον έτη, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και
η εξέτασή της εκκρεµεί σε β΄ βαθµό -και ως εκ τούτου έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ή/και της οικογενειακής ζωής- χωρίς να προηγηθεί η
ατοµική συνέντευξη σε δεύτερο βαθµό για εξέταση/ διαπίστωση των λόγων διεθνούς προστασίας. Η ρύθµιση αυτή θα εξυπηρετήσει σε µεγάλο βαθµό και την οικονοµία
της διοικητικής διαδικασίας, καθώς οι συγκεκριµένοι αιτούντες, λόγω της µακρόχρονης παραµονής, έχουν ήδη
κατοχυρώσει δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ή/και
της οικογενειακής ζωής, οπότε, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας, θα λάµβαναν ούτως ή άλλως καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς
λόγους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του
π.δ..114/2010. Σύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 1α του
άρθρου 28 του π.δ..114/2010, « Ο Γενικός Γραµµατέας
Δηµόσιας Τάξης του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη δύναται να χορηγεί καθεστώς
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντα, του
οποίου η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας, υποβληθείσα πριν από την 7η Ιουνίου 2013, έχει απορριφθεί
σε Α΄ βαθµό κατά τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 34 του π.δ. 113/2013. Σε κάθε, δε, περίπτωση, για την απόφαση χορήγησης του καθεστώτος
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, θα λαµβάνεται
υπόψη τυχόν ύπαρξη λόγων κινδύνου για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, στο πρόσωπο
του αιτούντος που µπορεί να κωλύει την προβλεπόµενη

χορήγηση (παρ. 1α) και ορίζεται η συνδροµή των λόγων
αυτών(παρ. 1β).
Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου 22
του παρόντος σχεδίου νόµου, ορίζεται η διάρκεια της
προβλεποµένης άδειας διαµονής καθώς και οι προϋποθέσεις ανανέωσής της.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 22
του παρόντος σχεδίου νόµου, ρυθµίζονται διαδικαστικά
θέµατα (κατάργηση διαδικασίας) και προβλέπεται διαδικασία προσφυγής για όσους επιθυµούν την εξέταση της
αίτησής τους ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
Με το Άρθρο 23 του παρόντος σχεδίου νόµου, τροποποιείται το π.δ. 114/2010 (Α΄195) προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στη Διοίκηση να καλύψει µε µεγαλύτερη ευελιξία τυχόν κενά στη σύνθεση των Επιτροπών
και δη, στον ορισµό των Προέδρων, εντός του πεδίου
της αρµοδιότητάς της και σύµφωνα µε το πνεύµα του
νόµου περί συστάσεώς τους.
Με το Άρθρο 24 του παρόντος σχεδίου νόµου, τροποποιείται το π.δ. 167/2014 (Α΄252), µε σκοπό και περαιτέρω περιορισµό των ανενεργών υποθέσεων επί αιτήσεων
διεθνούς προστασίας, οι οποίες εκκρεµούν προς εξέταση σε β’βαθµό.
4. Το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου µέρους του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, αφορά διατάξεις σχετικές µε
τον εξορθολογισµό της διάρθρωσης της Γενικής Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής, τη µετονοµασία της σε Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, τη Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του παρόντος
και η Διεύθυνση Υποδοχής που συνιστάται µε τις διατάξεις του παρόντος, η οποία έχει ως στόχο τη µελέτη, το
σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων. Επίσης συνιστάται Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Προβλέπεται επίσης, σύσταση Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
στη Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, και
προβλέψεις οργανικών µονάδων και θέσεων για την στελέχωση των υπηρεσιών. (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/ Άρθρα 2530).
Ειδικότερα:
Με το Άρθρο 25 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπεται η µετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής σε Γενική Γραµµατεία
Μεταναστευτικής Πολιτικής επί το αντιπροσωπευτικότερο ως προς την αρµοδιότητά της..
Με το Άρθρο 26 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπεται η σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του παρόντος και η Διεύθυνση
Υποδοχής που συνιστάται µε το επόµενο άρθρο.
Με το Άρθρο 27 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Υποδοχής στη Γενική
Γραµµατεία Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τη διασφάλιση του συνεκτικού σχεδιασµού και την υλοποίηση της πολιτικής υ-
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ποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας υπό τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπό τις νέες και διευρυµένες αρµοδιότητές του. Η νέα Διεύθυνση έχει ως στόχο τη µελέτη, το σχεδιασµό και την
εφαρµογή της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς
προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων και συγκροτείται
ως εξής:
α. στο Τµήµα Στέγασης,
β. στο Τµήµα Υπηρεσιών Υποδοχής,
γ. στο Τµήµα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων,
δ. Στο Τµήµα Υλοποίησης Προγραµµάτων Υποδοχής
Με το Άρθρο 28 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία υπάγεται στη
Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ( παρ.1).
Στην παρ. 2. του άρθρου 28, προβλέπεται ότι η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής
έχει ίδιο προϋπολογισµό ως Ειδικός Φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών υλοποίησης της µεταναστευτικής πολιτικής. Αρµόδιος διατάκτης των σχετικών πιστώσεων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(παρ.2). Με την παρ. 3 ορίζονται οι αρµοδιότητες της νέας Διεύθυνσης. Με την παρ.4 ορίζονται τα καθήκοντα και
οι αρµοδιότητες του Προϊσταµένου της. Στην παρ.5 καθορίζεται η διοικητική της διάρθρωση στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού,
β. Τµήµα Προµηθειών και Διοικητικής Μέριµνας και
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Πληρωµών Π.Δ.Ε. και Λοιπών
Δράσεων και µε την παρ. 6 κατανέµονται οι αρµοδιότητες της, στα προβλεπόµενα υπό παρ.5 τµήµατα.
Με το Άρθρο 29 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπονται οι θέσεις Προϊσταµένων στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής και προβλέπονται οργανικές θέσεις για τη στελέχωση της (παρ. 13) καθώς και οι θέσεις Προϊσταµένων στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής και
στα Τµήµατα αυτής της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και προβλέπονται οργανικές θέσεις
για τη στελέχωση της.
Με το Άρθρο 30, προβλέπονται διατάξεις για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και προβλέπεται η σύσταση Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας – Μετανάστευσης Ειδικότερα:
Με την την παράγραφο 1 του προτεινόµενου άρθρου
30, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ.
105/2014 αναφορικά µε την αρµοδιότητα του Τµήµατος
Πληροφοριακών Συστηµάτων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και ΟΤΑ.
Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου 30,
τροποποιείται το π.δ. 105/2014 και προστίθεται άρθρο
21Α, σύµφωνα µε το οποίο συνιστάται Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.
Στην παράγραφο 4 του προτεινόµενου άρθρου 30, ορίζονται τα τυπικά προσόντα του προϊσταµένου του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.
Με παράγραφο 5 του προτεινόµενου άρθρου 30, συνιστώνται οι οργανικές θέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας
του Τµήµατος Πληροφορικών Συστηµάτων Ιθαγένειας

και Μετανάστευσης και προβλέπεται η διαδικασία κάλυψη αυτών.
Με το Άρθρο 31 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, υπαγόµενη στην Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
έχει ως στόχο τη µελέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και µεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια
( παρ.1). Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρο
30 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπεται η συγκρότηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης από τα ακόλουθα Τµήµατα: α. Τµήµα Ενταξιακής Πολιτικής
β. Τµήµα Ενηµέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής γ. Τµήµα υλοποίησης προγραµµάτων και µε
την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρο 30 του παρόντος σχεδίου νόµου, προβλέπονται οι αρµοδιότητες
τους.
Με το άρθρο 32, του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις που αφορούν
την έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών ή ατοµικών διοικητικών πράξεων, για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου.
5. Το τρίτο µέρος του προτεινόµενου σχεδίου νόµου αφορά διατάξεις σχετικές µε την προσαρµογή στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 «σχετικά µε κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(εφεξής «Οδηγία») και ρυθµίζονται οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς προστασίας και
αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας. Με τις προτεινόµενες διατάξεις επίσης ενσωµατώνονται στην ελληνική έννοµη τάξη και οι διατάξεις των
άρθρων 8 έως και 11 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή
των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) και
συγκεκριµένα οι διατάξεις που αφορούν την κράτηση
των αιτούντων διεθνή προστασία.
Εκτός από τις διατάξεις που προβλέπει η Οδηγία, στο
προτεινόµενο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται και διατάξεις για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση διαδικαστικών και ουσιαστικών ζητηµάτων τα οποία διαπιστώθηκαν
από τη µέχρι σήµερα εµπειρία της Υπηρεσίας Ασύλου,
καθώς και άλλες τροποποιήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες για τον εξορθολογισµό της διαδικασίας εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς προστασίας.
Ειδικότερα:
Στο πρώτο Κεφάλαιο του παρόντος µέρους, του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, εισάγονται οι γενικές διατάξεις:
Με το Άρθρο 33, (Άρθρο 1 Οδηγίας) καθορίζεται ο Σκοπός των εισαγόµενων διατάξεων ήτοι, η προσαρµογή
της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά
µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(L 180/29.6.2013).
Με το Άρθρο 34, (Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας) εισάγονται οι
Ορισµοί για την εφαρµογή του παρόντος
Με το Άρθρο 35, (Άρθρο 3 Οδηγίας) ορίζεται το Πεδίο
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εφαρµογής των προτεινόµενων διατάξεων και δη, η εφαρµογή τους σε όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας
που υποβάλλονται στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων, ή στις ζώνες διέλευσης της χώρας, καθώς και στις διαδικασίες ανάκλησης χορηγηθέντος καθεστώτος διεθνούς προστασίας
καθώς και ορίζεται ότι, η ερµηνεία και εφαρµογή τους,
γίνονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης και το διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τη σχετική διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και νοµολογία.
Στο δεύτερο Κεφάλαιο του παρόντος Μέρους του
προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφέρονται οι γενικές
αρχές και εγγυήσεις που ισχύουν καθ’όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Συγκεκριµένα:
Με το Άρθρο 36, (Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας) κατοχυρώνεται το δικαίωµα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας
για κάθε αλλοδαπό ή ανιθαγενή και ρυθµίζεται η πρόσβαση στη διαδικασία, οι αρµόδιες Αρχές παραλαβής, ο
τρόπος υποβολής, καταγραφής και κατάθεσης αίτησης
διεθνούς προστασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της καταγραφής της, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας
(παρ. 1α) καθώς και η δυνατότητα παρέκτασης του χρόνου αυτού, σε περιπτώσεις µεγάλου αριθµού ταυτόχρονων αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Ορίζεται, ο τρόπος
υποβολής αίτησης από κρατούµενους ή από πρόσωπα
που βρίσκονται σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης, οι σχετικές προθεσµίες ( παρ.3). Προβλέπονται ρυθµίσεις για την υποβολή αιτηµάτων σε µη αρµόδια αρχή
και συναφής υποχρέωση παραποµπής του αιτούντος
στις αρµόδιες Αρχές παραλαβής ( παρ.4). Προβλέπεται η
δυνατότητα και ο τρόπος υποβολής αίτησης εξ ονόµατος των µελών της οικογένειας αιτούντος (6-7), καθώς
και ο τρόπος υποβολής αίτησης από ανήλικο. Συγκεκριµένα, µε το προτεινόµενο σχέδιο αυξάνεται το όριο ηλικίας, πάνω από το οποίο ο ανήλικος µπορεί να καταθέσει
αυτοτελώς αίτηση διεθνούς προστασίας, από τα 14 στα
15 έτη µε στόχο την προστασία του, καθώς για την κατάθεση αίτησης από ανήλικο κάτω των 15 ετών απαιτείται
ο ορισµός εκπροσώπου του. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για ανήλικο από τον εκπρόσωπο του και από τον εκπρόσωπο της Δοµής Υποδοχής/Φιλοξενίας Ανηλίκων στην οποία διαµένει ο ανήλικος(8,9,10).
Με το Άρθρο 37, (Άρθρο 9 Οδηγίας) προβλέπεται ρητά
το δικαίωµα παραµονής των αιτούντων στη χώρα µέχρι
την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης
της αίτησης διεθνούς προστασίας ( παρ.1) και προβλέπονται οι σχετικές εξαιρέσεις που αφορούν περιπτώσεις
παράδοσης του αιτούντος σε άλλο κράτος της Ε.Ε., δυνάµει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ή έκδοσης σε
τρίτη χώρα, µε την εξαίρεση της χώρας καταγωγής του
αιτούντος ή σε διεθνή ποινικά δικαστήρια, µε βάση τις
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και µε σεβασµό στην
αρχή της µη επαναπροώθησης, όπως κατοχυρώνεται στο
Σύνταγµα και στις διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν τη
χώρα (παρ. 2).
Με το Άρθρο 38, (Άρθρο 8 Οδηγίας) προβλέπεται το
δικαίωµα ενηµέρωσης και παροχής συµβουλών σε κέντρα κράτησης και σηµεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια, σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης
διεθνούς προστασίας, τον τρόπο διασφάλισής του
(παρ.1). Επίσης, κατοχυρώνεται το δικαίωµα πρόσβασης

των οργανώσεων και των πρόσωπων που ενηµερώνουν
και συµβουλεύουν τους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς στα
σηµεία διέλευσης των συνόρων, περιλαµβανοµένων των
ζωνών διέλευσης, στα εξωτερικά σύνορα (παρ.2) καθώς
και οι σχετικοί περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν
για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης ή που
υπαγορεύονται από τη διοικητική διαχείριση του συγκεκριµένου σηµείου διέλευσης των συνόρων υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι ως άνω περιορισµοί δεν θα οδηγούν σε αδυναµία πρόσβασης στα συγκεκριµένα σηµεία
για τις ανωτέρω οργανώσεις ή πρόσωπα.
Με το Άρθρο 39, (Άρθρο 10 Οδηγίας), προβλέπονται οι
βασικές αρχές και προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, η εξατοµικευµένη βάση, η
εµπεριστατωµένη, αντικειµενική και αµερόληπτη εξέταση οι απαιτήσεις σχετικά µε την τεκµηρίωση και αιτιολόγηση καθώς και την διασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας του προσωπικού που εξετάζει
και αποφασίζει για τις αιτήσεις ή εισηγείται για τη λήψη
αποφάσεων επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.
Με το Άρθρο 40, (Άρθρο 11 Οδηγίας) προβλέπονται
λεπτοµερείς ρυθµίσεις για την επίδοση των αποφάσεων
(1-7) και λοιπών εγγράφων, µε ειδικές µέριµνες για αιτούντες υπό κράτηση ή διαµένοντες σε Περιφερειακές
Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης ( παρ.4 και 6),.
Προβλέπεται επίσης, ότι κατά την επίδοση, ο αιτών ενηµερώνεται από διερµηνέα σε γλώσσα που κατανοεί,
µνεία δε του γεγονότος αυτού γίνεται στη σχετική έκθεση επίδοσης και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4
επισυνάπτεται και έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών που εξηγεί το περιεχόµενο του εγγράφου που επιδόθηκε, τις συνέπειές του για τον ίδιο και τις ενέργειες
στις οποίες δύναται να προβεί ( παρ.6). Επίσης, προβλέπεται υποχρέωση αιτιολόγησης των αποφάσεων, µε ρητή πρόβλεψη για την αναφορά των πραγµατικών και νοµικών λόγων σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης
στην οποία πρέπει να γίνεται µνεία για την προθεσµία
προς άσκηση προσφυγής, για το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της
προθεσµίας αυτής, καθώς και για τη δυνατότητα και τους
όρους παροχής δωρεάν νοµικής συνδροµής( παρ.7).
Με το Άρθρο 41, (Άρθρο 12 Οδηγίας), προβλέπονται οι
εγγυήσεις για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων των αιτούντων, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Οι αιτούντες, έχουν δικαίωµα:
α. Ενηµέρωσης σε γλώσσα την οποία κατανοούν, για
την ακολουθητέα διαδικασία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, για το καθήκον εχεµύθειας των αρχών
και δη, έναντι των φερόµενων ως φορέων δίωξης ή σοβαρής βλάβης, για τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης
προς τις υποχρεώσεις τους, για τις προθεσµίες κ.α. Η ως
άνω ενηµέρωση πρέπει να είναι έγκαιρη για τη διασφάλιση της δυνατότητας άσκησης συναφών δικαιωµάτων.
β. Παροχής διερµηνέα για να υποβάλουν την αίτησή
τους και να εκθέσουν την υπόθεσή τους στις αρµόδιες
Αρχές για τη διεξαγωγή συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης, καθώς και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σε
Α΄ και Β΄ βαθµό. Προβλέπεται παροχή υπηρεσιών διερµηνείας, αν η φυσική παρουσία διερµηνέα δεν είναι πρόσφορη, και εξ αποστάσεως µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών µέσων. Επίσης µετάφρασης των εγγράφων που
καταθέτουν
γ. Επικοινωνίας µε την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε.
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για τους Πρόσφυγες ή µε κάθε άλλη οργάνωση που παρέχει νοµική, ιατρική και ψυχολογική συνδροµή.
δ. Εφοδιασµού, ατελώς, µε το δελτίο αιτούντος διεθνή
προστασία το οποίο διασφαλίζει την απόλαυση των δικαιωµάτων τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εξασφαλίζει τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές κατά
το χρόνο ισχύος του και επιτρέπει ρητά την παραµονή
στην Ελληνική Επικράτεια.(ρύθµιση χρόνου διάρκειάς
του, παράδοσής του κ.α) .
ε. Ενηµέρωσης σχετικά µε το περιεχόµενο της απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας σε γλώσσα
που κατανοούν, καθώς και για τη δυνατότητα προσβολής
της απορριπτικής απόφασης και της σχετικής προθεσµίας.
στ. Πρόσβαση, σε πληροφορίες που παρέχουν εµπειρογνώµονες επί ειδικών ζητηµάτων, ιατρικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών, γλωσσολογικών ή ζητηµάτων που άπτονται ιδίως των ανηλίκων ή του φύλου. (παρ.1). Προβλέπεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
εξέτασης της αίτησης, οι αρµόδιες κατά το νόµο αρχές
αναγνωρίζουν και θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής αιτούντων µε την επίδειξη του δελτίου και στις περιπτώσεις κράτησης, παραµονής σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι αρµόδιες κατά
τον νόµο αρχές οφείλουν να αναγνωρίζουν και βεβαιώνουν την υπογραφή των αιτούντων βάσει των στοιχείων
που έχουν δηλώσει (παρ.2).
Με το Άρθρο 42 (Άρθρο 13 Οδηγίας), αναφέρονται οι
υποχρεώσεις των αιτούντων τους κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας (αυτοπρόσωπη παρουσία, παράδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, ενηµέρωση για τον τόπο κατοικίας
τους, συνεργασίας, αποδοχής σωµατικής έρευνας, λήψης δακτυλικών αποτυπωµάτων κλπ.) [παρ.1]. Προβλέπεται επίσης, η προσήκουσα ενηµέρωση των αιτούντων
για τις ως άνω υποχρεώσεις καθώς και για τα δικαιώµατα τους σύµφωνα µε το άρθρο 41 του παρόντος, σε
γλώσσα που κατανοούν καθώς και η προς τούτο σύνταξη
σχετικού αποδεικτικού.
Με το Άρθρο 43, εισάγονται προβλέψεις για τον τρόπο
καταγραφής των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων,
συµπεριλαµβανοµένης και της καταγραφής κατά δήλωσή του, τη δυνατότητα τροποποίησής των στοιχείων αυτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αιτήσεως και τις σχετικές προϋποθέσεις.
Με το Άρθρο 44 (Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας), προβλέπεται το δικαίωµα πρόσβασης των αιτούντων σε δικηγόρο ήτοι σε νοµική συνδροµή και εκπροσώπηση µε δαπάνη τους καθώς και η παροχή σχετικής εξουσιοδότησης
σε δικηγόρο µε απλό ιδιωτικό έγγραφο (παρ.1), η παροχή δωρεάν νοµικών πληροφοριών και ενηµέρωσης για τη
διαδικασία σχετικά µε την υπόθεσή τους., καθώς επίσης
και, σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί της αιτήσεώς τους, εξειδικευµένη ενηµέρωση σχετικά µε το σκεπτικό της απόφασης και τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής. Η πληροφόρηση και ενηµέρωση των
προηγούµενων εδαφίων µπορεί να παρέχονται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών(παρ.2). Προβλέπεται η
παροχή στους αιτούντες δωρεάν νοµικής συνδροµή στις
διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, καθώς και
δωρεάν νοµική βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α' 24), σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου (παρ. 3). Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν αιτούντες έχουν πρόσβαση
σε πληροφορίες του φακέλου τους, υπό την επιφύλαξη

του άρθ. 41 παράγραφος 1 (ε) εδ. τρίτο του παρόντος και
προβλέπεται η πρόσβαση και άλλων σύµβουλων σε στοιχεία του φακέλου τους που σχετίζονται µε την παρεχόµενη συνδροµή. Προβλέπεται επίσης η διαδικασία απαγόρευσης γνωστοποίησης των ως άνω πληροφοριών, νοούµενη ως όλως εξαιρετική διαδικασία, µε αιτιολογηµένη διοικητική πράξη για λόγους εθνικής ασφάλειας, ασφάλειας των οργανισµών που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές, ασφάλειας των προσώπων που αυτές αφορούν ή τις διεθνείς σχέσεις της χώρας υπό την επιφύλαξη, ωστόσο του δικαιώµατος του αιτούντος σε εκπροσώπηση, νοµική συµπαράσταση και υπεράσπιση. Η πρόσβαση στις εν λόγω απόρρητες πληροφορίες ή πηγές είναι
δυνατή, σε κάθε περίπτωση, από την Αρχή Προσφυγών,
στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγής και από το Δικαστήριο, το οποίο είναι αρµόδιο για την εξέταση των προβλεποµένων στο άρθρο 64 αιτήσεων ακυρώσεως (παρ. 4).
Ρητά επίσης προβλέπεται ότι οι δικηγόροι και οι σύµβουλοι που παρέχουν συνδροµή σε αιτούντες, έχουν πρόσβαση σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύµφωνα µε το Γενικό Κανονισµού λειτουργίας της, καθώς και σε χώρους κράτησης
και ζώνες διέλευσης,. Τυχόν περιορισµοί του ως άνω δικαιώµατος -για την ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη διοικητική διαχείριση του εν λόγω χώρου ή την ασφάλεια
των αιτούντων- τελούν υπό τον όρο ότι δεν περιορίζεται
ούτε παρακωλύεται το δικαίωµα του αιτούντος σε εκπροσώπηση και νοµική συµπαράσταση ( παρ.5). Τέλος,
προβλέπεται ρητά το δικαίωµα των αιτούντων σε νοµική
ή άλλη συµβουλευτική συνδροµή, σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας, ήτοι και κατά το στάδιο πριν την υποβολή
της αίτησης, για τούτο και η προβλεπόµενη, υπό την παράγραφο 5 του άρθρου 44, πρόσβαση των δικηγόρων και
συµβούλων, νοείται και πριν την αρχική επικοινωνία των
αιτούντων µε τους ως άνω δικηγόρους ή συµβούλους και
πριν την παροχή εξουσιοδότησης από τους αιτούντες.
Ρητώς, επίσης, προβλέπεται το δικαίωµα των αιτούντων
να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη µε τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί ή τον σύµβουλο που τους
παρέχει συνδροµή. Η πρόβλεψη περί δυνατότητας διεξαγωγής της, παρά την απουσία συνηγόρου, εφόσον κριθεί ότι η απουσία αυτή δεν συνιστά σπουδαίο λόγο αναβολής, νοείται ως εξαίρεση και θα πρέπει να εφαρµόζεται συσταλτικά, κατόπιν συνεκτίµησης της σοβαρής πιθανολόγησης -εκ της ήδη υποβληθείσας αίτησης- περί
προφανούς συνδροµής των λόγων αναγνώρισης της
προσφυγικής ιδιότητας ή/και της σχετικής βούλησης του
αιτούντος, ή/και εκτίµησης περί παρελκυστικότητας της
διαδικασίας, ιδίως, όταν έχει δοθεί αναβολή της συνέντευξης για την εξασφάλιση της παρουσίας δικηγόρου. (
παρ.6).
Με το προτεινόµενο Άρθρο 45 (Άρθρο 25 Οδηγίας)
ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από ασυνόδευτους ανήλικους και την προσήκουσα εκπροσώπησή τους
κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις περί διορισµού επιτρόπου του ανηλίκου, ο οποίος εκπροσωπεί τον ανήλικο, µεριµνά για
την διασφάλιση των δικαιωµάτων του στο πλαίσιο της
διαδικασίας ασύλου, καθώς και για την εξασφάλιση κατάλληλης νοµικής συνδροµής και εκπροσώπησης του, ενώπιον των αρµοδίων αρχών. Προβλέπεται η παράσταση
του επίτροπου ή του ασκούντος τη σχετική πράξη επιτροπείας στην προσωπική συνέντευξη του ανηλίκου,
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στην οποία µπορεί να κριθεί απαραίτητη η παρουσία του
ασυνόδευτου ανηλίκου, παρά την παρουσία του επιτρόπου ( παρ.1) καθώς και η απαραίτητη εξειδίκευση των
χειριστών που διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις µε
ασυνόδευτο ανήλικο ( παρ.2). Οι Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής µπορούν, σε περίπτωση αµφιβολίας, να παραπέµπουν τους ασυνόδευτους ανήλικους σε διαδικασίες
διαπίστωσης ανηλικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κ.υ.α. αριθµό 1982/16.2.2016 (Β΄335) µε µέριµνα για
την προσήκουσα επιτροπεία και εκπροσώπηση κατά τις
διαδικασίες αυτές καθώς και το σεβασµό τον ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών που οφείλονται ιδίως στο φύλο και σε
πολιτισµικές ιδιαιτερότητές του( παρ.4). Εφόσον από τη
διαδικασία για τον προσδιορισµό της ηλικίας δεν προκύψει µε ασφάλεια ότι ο αιτών είναι ενήλικος, αυτός αντιµετωπίζεται ως ανήλικος ( παρ.5). Τέλος, ρητά προβλέπεται ότι, αιτήσεις διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων
ανηλίκων εξετάζονται πάντοτε µε την κανονική διαδικασία ( παρ.7) και ότι η αρχή της διασφάλισης του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρµογή των διατάξεων του προτεινόµενου άρθρου( παρ.8).
Με το Άρθρο 46 (Άρθρο 26 Οδηγίας 2013/32/EE και 811 Οδηγίας 2013/33/EE), ενσωµατώνονται στην ελληνική έννοµη τάξη το άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/32/EE και
τα άρθρα 8 έως και 11 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις για την υποδοχή
των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση) και
συγκεκριµένα οι διατάξεις που αφορούν την κράτηση
των αιτούντων διεθνή προστασία. Η κράτηση αιτούντων
ορίζεται ως εξαίρεση και προβλέπεται ρητά ότι, αιτών
δεν κρατείται για µόνο το λόγο ότι έχει υποβάλει αίτηση
διεθνούς προστασίας ούτε για το ότι εισήλθε παράτυπα
ή/και παραµένει στη χώρα χωρίς νόµιµο τίτλο διαµονής
(παρ.1). Το προτεινόµενο άρθρο 46 προβλέπει τους σχετικούς λόγους κράτησης -οι οποίοι ορίζονται περιοριστικά και εφαρµόζονται ως εξαίρεση(παρ.2) καθώς και το
αρµόδιο όργανο απόφασης( παρ.3), τη διάρκειά της, που
ορίζεται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα (
παρ.4) τον δικαστικό έλεγχο για την νοµιµότητα της επιβολής του µέτρου της κράτησης( παρ.5) την ένδικη προστασία κατά της επιβολής του µέτρου της κράτησης και
την προσήκουσα νοµική συνδροµή ( παρ.6-7). Επίσης, το
προτεινόµενο άρθρο ορίζει τις προδιαγραφές για τις
συνθήκες κράτησης, µε γνώµονα τον σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου και ειδική µέριµνα για τις ευάλωτες οµάδες (παρ. 10). Τέλος, το προτεινόµενο άρθρο
προβλέπει ότι η κράτηση του αιτούντος διεθνή προστασία συνιστά λόγο επιτάχυνσης της διαδικασίας ασύλου
(παρ. 8).
Με το Άρθρο 47 (Άρθρα 27 και 28 Οδηγίας), ρυθµίζεται
η περίπτωση ρητής παραίτησης και σιωπηρής ανάκλησης
της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο τύπος, η ακολουθούµενη διαδικασία και οι έννοµες συνέπειες καθώς και
τα δικαιώµατα και οι εγγυήσεις σχετικά µε τη δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας εξέτασης της υπόθεσης.
Με το Άρθρο 48 (Άρθρο 29 Οδηγίας), γίνεται η προσήκουσα µνεία στο ρόλο της Ύπατης Αρµοστείας του
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε την εντολή της και τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας µας.
Με το Άρθρο 49 (Άρθρο 30 Οδηγίας), προβλέπονται οι
εγγυήσεις για την τήρηση της εµπιστευτικότητας από

πλευράς των αρµοδίων αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η
προστασία των αιτούντων διεθνή προστασία από την αποκάλυψη πληροφοριών που µπορεί να τους θέσουν σε
κίνδυνο, ιδίως έναντι των φεροµένων ως φορέων δίωξης
ή της πρόκλησης σοβαρής βλάβης. αναφέρονται οι κατηγορίες αιτούντων που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών
εγγυήσεων και προβλέπονται εγγυήσεις για την προστασία τους.
Με το Άρθρο 50 (Άρθρο 24 Οδηγίας), περιλαµβάνονται
προβλέψεις υπέρ αιτούντων που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων και δη θύµατα βασανισµού, βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας και προβλέπονται εγγυήσεις για
την προστασία τους.
Με τα Άρθρα 51-60 του τρίτου κεφαλαίου του παρόντος µέρους του προτεινόµενου σχεδίου, περιγράφονται
αναλυτικά οι διαδικασίες σε πρώτο βαθµό εξέτασης ενός
αιτήµατος διεθνούς προστασίας.
Με το Άρθρο 51 (Άρθρο 31 Οδηγίας), οι προθεσµίες εξέτασης, οι κανόνες για την κατά προτεραιότητα εξέταση, καθώς και η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις υπαγωγής µιας αίτησης στην ταχύρρυθµη διαδικασία.
Με το Άρθρο 52 (Άρθρα 14 έως 17 και 34 Οδηγίας)
προβλέπονται αναλυτικά οι κανόνες που ισχύουν κατά
την προσωπική συνέντευξη οι περιπτώσεις παράλειψής
της, οι συνθήκες διενέργειάς της, το περιεχόµενό της
και οι σχετικές εγγυήσεις, όπως, διεξαγωγή από εξειδικευµένο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, η συνδροµή από κατάλληλο διερµηνέα, η ηχογράφηση της συνέντευξης και η σύνταξη πρακτικού, καθώς και χορήγηση σχετικού αντιγράφου του πρακτικού ή της έκθεσης
και της ηχητικής καταγραφής στους αιτούντες, η χορήγηση εύλογου χρόνου προετοιµασίας, η επικουρία του
αιτούντος από νοµικό ή άλλο σύµβουλο, η ειδική µέριµνα για γυναίκες αιτούσες -διεξαγωγή από γυναίκα χειρίστρια, παρουσία γυναίκας διερµηνέα-, η ειδική µέριµνα
για ανηλίκους, η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων
κ.α. Στις περιπτώσεις απαράδεκτων αιτήσεων του άρθρου 54 του παρόντος, η συνέντευξη µπορεί να περιοριστεί στη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων
εφαρµογής της διάταξης αυτής και να δοθεί η ευκαιρία
στον αιτούντα να εκφραστεί σχετικά. Σε περίπτωση που,
µετά την πραγµατοποίηση της συνέντευξης, η Αποφαινόµενη Αρχή κρίνει απαραίτητη τη διερεύνηση της ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας, πραγµατοποιείται σχετική συµπληρωµατική συνέντευξη.
Με το Άρθρο 53 (Άρθρο 18 Οδηγίας), προβλέπεται η
δυνατότητα παραποµπής αιτούντος σε ιατρική εξέταση.ή/και ψυχοκοινωνική διάγνωση του, όταν ανακύπτουν
ενδείξεις ή ισχυρισµοί που ενδεχοµένως υποδηλώνουν
διώξεις ή σοβαρή βλάβη που υπέστη κατά το παρελθόν.
Οι εξετάσεις του προηγούµενου εδαφίου είναι δωρεάν,
και τα αποτελέσµατα και οι σχετικές διαγνώσεις εκτιµώνται από τις αρµόδιες Αρχές Απόφασης µαζί µε τα λοιπά
στοιχεία της αίτησης.
Με το Άρθρο 54 (Άρθρο 33 Οδηγίας), προβλέπονται οι
περιπτώσεις αιτήσεων που µπορεί να θεωρηθούν απαράδεκτες και δη, όταν άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας
ή έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ' εφαρµογή του Κανονισµού Δουβλίνο, ή αν ο αιτών απολαµβάνει επαρκούς προστασίας από χώρα που
θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου του ή όταν ο αιτών
προέρχεται από ασφαλή τρίτη χώρα ή όταν η αίτηση α-
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ποτελεί µεταγενέστερη αίτηση και δεν προκύπτουν νέα
ουσιώδη στοιχεία ή όταν µέλος της οικογένειας καταθέτει ξεχωριστή αίτηση, ενώ έχει συµπεριληφθεί προηγούµενη αίτησή του σε οικογενειακό αίτηµα.
Με το Άρθρο 55 (Άρθρο 35 Οδηγίας), γίνεται αναφορά
στην έννοια της «πρώτης χώρας ασύλου», όπως αυτή
προβλέπεται στην Οδηγία και παραποµπή για την εφαρµογή της σε συγκεκριµένο αιτούντα, στην παράγραφο 1
του άρθρου 56 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.
Με το Άρθρο 56 (Άρθρο 38 Οδηγίας), γίνεται αναφορά
στην έννοια της «ασφαλούς χώρας καταγωγής», όπως
αυτή προβλέπεται στην Οδηγία και οι σχετικές προϋποθέσεις ώστε µια χώρα να µπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια για συγκεκριµένο αιτούντα.
Με το Άρθρο 57 (Άρθρα 36 και 37 Οδηγίας), ορίζεται
ποιες θεωρούνται «Ασφαλείς χώρες καταγωγής» και δη
όσες περιλαµβάνονται στον κοινό κατάλογο ασφαλών
χωρών καταγωγής του Συµβουλίου Ε.Ε. καθώς και όσες
περιλαµβάνονται στον εθνικό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, που καταρτίζεται και τηρείται για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας και εκδίδεται και
δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος
προτεινόµενου άρθρου.
Με το Άρθρο 58 (Άρθρο 32 Οδηγίας), προβλέπεται πότε µια αίτηση απορρίπτεται ως αβάσιµη.
Με το Άρθρο 59 (Άρθρα 40 έως 42 Οδηγίας), ρυθµίζεται το ζήτηµα των µεταγενέστερων αιτήσεων, αιτήσεων
δηλαδή που υποβάλλονται αφού προηγούµενη αίτηση έχει απορριφθεί τελεσίδικα, και προβλέπεται η σχετική ακολουθούµενη διαδικασία (στάδια εξέτασης, προϋποθέσεις, προσφυγή).
Με το Άρθρο 60 (Άρθρο 43 Οδηγίας), ρυθµίζονται οι ακολουθούµενες διαδικασίες και προβλέπονται οι εγγυήσεις για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας
που υποβάλλονται στις ζώνες διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της χώρας(παρ. 1-3). Επίσης, µε τις προτεινόµενες διατάξεις εισάγεται ειδική διαδικασία εξέτασης αιτήµατος διεθνούς προστασίας, που µπορεί να πραγµατοποιείται σε περίπτωση αφίξεων µεγάλου αριθµού πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι υποβάλλουν
ταυτοχρόνως αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα
ή σε ζώνη διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της χώρας
ή ενόσω παραµένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η ως άνω διαδικασία εξέτασης αιτήµατος διεθνούς προστασίας είναι εξαιρετικά ταχύρρυθµη καθώς
θα πρέπει να ολοκληρώνεται (σε πρώτο και δεύτερο βαθµό) εντός χρονικού διαστήµατος, το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 14 ηµερολογιακές ηµέρες αντί των 28 ηµερών της υπό παρ. 1-3 προβλεπόµενης µε το παρόν άρθρο διαδικασίας (παρ. 4).
Με το Κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος Μέρους του προτεινόµενου σχεδίου, ρυθµίζεται η διαδικασία σε δεύτερο
βαθµό εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.
Με το Άρθρο 61 (Άρθρο 46 Οδηγίας) προβλέπεται το
δικαίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, του άρθρου 7 παράγραφος 5 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4. Ειδικότερα αναφέρονται οι κατηγορίες των αποφάσεων που
προσβάλλονται µε ενδικοφανή προσφυγή και οι σχετικές προθεσµίες, η διαδικασία επίδοσης καθώς και τα δικαιώµατα και οι σχετικές υποχρεώσεις των προσφευγόντων.
Με το Άρθρο 62, προβλέπεται η ακολουθούµενη διαδικασία ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, η οποία είναι κα-

τά κανόνα έγγραφη και η εξέταση των προσφυγών διενεργείται µε βάση τα στοιχεία του φακέλου, χωρίς την
παρουσία του προσφεύγοντος. Προβλέπονται, ωστόσο,
οι περιπτώσεις που η Επιτροπή Προσφυγών καλεί υποχρεωτικά τον προσφεύγοντα σε προφορική ακρόαση και
δη όταν :
α. µε την προσφυγή προσβάλλεται απόφαση ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
β. ανακύπτουν ζητήµατα ή αµφιβολίες ως προς την
πληρότητα της συνέντευξης που πραγµατοποιήθηκε κατά τον πρώτο βαθµό εξέτασης,
γ. ο προσφεύγων υπέβαλε σοβαρά νέα στοιχεία που αφορούν σε οψιγενείς ισχυρισµούς,
δ. η υπόθεση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.
ε. υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον αιτούντα.
(παρ.1). Επίσης, προβλέπονται διαδικαστικές και ουσιαστικές ρυθµίσεις για την προσήκουσα εξέταση των προσφυγών και εγγυήσεις για τα δικαιώµατα των προσφευγόντων. (παρ.1-4). Η εξέταση των προσφυγών ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό από την κατάθεση της προσφυγής και σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών στις
περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας ή
τριών (3) στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης
διαδικασίας. Κατά την εξέταση της προσφυγής, η Επιτροπή εξετάζει τόσο τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης και αποφαίνεται επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος.
Με το Κεφάλαιο Δ΄ του παρόντος Μέρους του προτεινόµενου σχεδίου, προβλέπονται τελικές διατάξεις και
συγκεκριµένα:
Με το Άρθρο 63, (Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας) προβλέπονται διατάξεις που αφορούν την ανάκληση καθεστώτος
διεθνούς προστασίας και την ακολουθούµενη διαδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρµογή
τους που ορίζονται περιοριστικά και πρέπει να ερµηνεύονται συσταλτικά, δεδοµένης της φύσης της απόφασης
περί άρσης σοβαρών ήδη χορηγηθέντων δικαιωµάτων,
καθώς και τα δικαιώµατα και τις εγγυήσεις υπέρ των ενδιαφεροµένων.
Με το Άρθρο 64, (Άρθρο 47 Οδηγίας), προβλέπεται το
δικαίωµα άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά απόφασης της Αρχής Προσφυγών, από πλευράς των αιτούντων διεθνή προστασία, αλλά και από πλευράς του Δηµοσίου και ορίζονται οι σχετικές προθεσµίες και προβλέπεται ρητή σχετική αναφορά
επί του σώµατος της απόφασης.
Με το Άρθρο 65, (Άρθρο 48 Οδηγίας), προβλέπεται η
υποχρέωση όλων των εµπλεκοµένων στη διαδικασία να
τηρούν εχεµύθεια για τα στοιχεία για τα οποία λαµβάνουν γνώση, µε αφορµή τη διαδικασία διεθνούς προστασίας.
Με το Άρθρο 66, (Άρθρο50 Οδηγίας) εισάγεται η υποχρέωση των ελληνικών αρχών να υποβάλλουν στοιχεία
στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρµογή της διαδικασίας διεθνούς προστασίας.
Με το Άρθρο 67, προβλέπεται η παραποµπή από τις
αρχές που είναι αρµόδιες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ασύλου στις καθ’ ύλην αρµόδιες αρχές, για τη χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος σύµφωνα µε το άρθρο 19Α (στ) ν. 4251/2014 (Α΄80) όπως ισχύει, όταν πιθανολογούν ότι συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
6. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Μέρους Δ΄ του
σχεδίου νόµου, προβλέπονται οι προϋποθέσεις πρόσβα-
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σης στην απασχόληση των αναγνωρισµένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων
στους οποίους στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση του
καθεστώτος αυτού, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις κατά την απόρριψη αίτησης διεθνούς προστασίας (άρθρο 28 του π.δ.114/2010 (Α’ 195), το άρθ. 8 παρ.
1 του π.δ. 61/1999 ή το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 1975/1991
άρθρο 19 Α παρ.1 στοιχείο στ’ του ν. 4251/2014.
Το σχέδιο διατάξεων αντικαθιστά τις διατάξεις του
π.δ. 189/1998, το οποίο ρυθµίζει έως σήµερα τα σχετικά
ζητήµατα και δεν ανταποκρίνεται πια στις επιταγές του
δικαίου της ΕΕ και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 26
της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβούλιου της 13ης Δεκεµβρίου 2011, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το
π.δ. 141/2013 και του άρθ. 15 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 68 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προβλέπονται οι απαραίτητοι ορισµοί του δικαιούχου
διεθνούς προστασίας, του αιτούντος διεθνή προστασία,
και του προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και των
µελών οικογένειας.
Με το άρθρο 69, προβλέπονται οι προϋποθέσεις για
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατόχων
άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους και των
µελών οικογενείας τους. Με την παρούσα διάταξη απλοποιείται η διαδικασία που προβλεπόταν στο ισχύον νοµικό πλαίσιο και πλέον ρητά προβλέπεται ότι δικαίωµα εργασίας έχουν και οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας,
όπως επιβάλλεται από το δίκαιο της ΕΕ, αλλά και οι κάτοχοι άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους οι
οποίοι, κατά τις κείµενες διατάξεις, εξοµοιώνονται µε
τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας.
Με το άρθρο 70, προβλέπονται οι όροι για την επαγγελµατική κατάρτιση δικαιούχων διεθνούς προστασίας
ώστε να µπορούν να εγγράφονται σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες που σχετίζονται µε την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση, µε στόχο την οµαλότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Με το άρθρο 71, προβλέπονται οι όροι για την εργασία
και απασχόληση αιτούντων διεθνούς προστασίας. Με το
παρόν σχέδιο διάταξης απλοποιείται η διαδικασία για
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ώστε οι αιτούντες
διεθνή προστασία να µπορούν να καλύψουν τις άµεσες
ανάγκες τους.
7. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Μέρους Ε΄ του
σχεδίου νόµου, προβλέπονται διατάξεις για τη διαχείριση των αναγκών λόγω αυξηµένων µικτών µεταναστευτικών ροών Ειδικότερα:
Με το άρθρο 72, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι Αναθέτουσες Αρχές
που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύνανται να παρεκκλίνουν των ισχυουσών διατάξεων και σύµφωνα µε
το άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, να προκηρύσσουν
ανοικτές διαδικασίες για σύναψη δηµοσίων συµβάσεων
ανοικτές διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων για τη δια-

χείριση των αναγκών λόγω των µικτών µεταναστευτικών
ροών.
Με το άρθρο 73, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι Αναθέτουσες Αρχές,
τους στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δύνανται να προσφύγουν
στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση για τη διαχείριση των αναγκών λόγω των µικτών µεταναστευτικών ροών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Με το άρθρο 74, προβλέπονται διατάξεις για τη αντιµετώπιση των αναγκών λόγω των αυξηµένων µικτών µεταναστευτικών ροών. Με την παράγραφο 1 προβλέπεται
δυνατότητα εξαίρεσης από τη διαδικασία του άρθρου 35
του ν 4129/2013 όπως ισχύει αναφορικά µε τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης
έργων και παροχής υπηρεσιών, που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ ή το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Με την
παράγραφο 2 προβλέπεται ότι το Οικονοµικό Τµήµα της
Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ασκεί τα καθήκοντα αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας της παραγράφου 3
του άρθρου 79 του ν 4270/2014, όπως ισχύει για την
πληρωµή έργων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς
πόρους και εντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Με το άρθρο 75, προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην
παράγραφο 3 του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, προκειµένου να διασφαλισθεί η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών ευθύνης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρµόδιου για θέµατα
µεταναστευτικής πολιτικής, δεδοµένης της υποστελέχωσης των ως άνω υπηρεσιών καθώς και των ιδιαίτερα
αυξηµένων αναγκών τους στην παρούσα χρονική περίοδο.
Με το άρθρο 76, προβλέπονται διατάξεις για τη ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν τη διευκόλυνση της µετακίνησης του προσωπικού των υπηρεσιών αρµοδιότητας
του Αναπληρωτή Υπουργού αρµόδιου για θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες και πραγµατοποιούνται από 1 Μαρτίου 2016 µέχρι 31 Δεκεµβρίου
2016.
Με το άρθρο 77, προβλέπεται δυνατότητα απόσπασης
προσωπικού του Δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στις Υπηρεσίες Ασύλου, Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, για διάστηµα έως δύο ετών, ή η πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως
οκτώ (8) µηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας, για την αντιµετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω
των αυξηµένων προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών,.
Με το άρθρο 78, παρέχονται κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να υποβοηθηθεί η συµµετοχή τους
στην προσπάθεια αντιµετώπισης των αναγκών που γεννώνται από την ανθρωπιστική αυτή κρίση. Ειδικότερα, µε
την προτεινόµενη διάταξη θεσπίζεται απαλλαγή από την
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καταβολή Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αγαθά και υπηρεσίες
που διατίθενται για τους σκοπούς αυτούς.
Με το άρθρα 79 και 80, εισάγονται επείγουσες ρυθµίσεις για την κάλυψη δαπανών µεταφοράς µεταναστών
και προσφύγων εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.
8. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄,
άρθρα 81 έως 85, ορίζονται οι Αρχές συντονισµού, διαχείρισης και εφαρµογής των προγραµµάτων του Ταµείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων, και σχετικές
ρυθµίσεις εφαρµογής αυτών.
9. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του Μέρους Ζ΄ του
σχεδίου νόµου προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις, ώστε να είναι οµαλή η µετάβαση από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο σε αυτό που διαµορφώνεται µε την υιοθέτηση
των προτεινόµενων διατάξεων.
Με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι µε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής,
η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, ορίζεται η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, προβλέπεται διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Προσφυγών, υπό τη σύνθεση που είχαν µέχρι την 25η Σεπτεµβρίου 2015, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 9541 (Β 2692/9.10.2014) απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε αρµοδιότητα την εξέταση των ήδη
εκκρεµουσών προσφυγών, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος. Περαιτέρω προβλέπεται ότι σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης τουλάχιστον τριών Επιτροπών µε
την ανωτέρω σύνθεση θα διενεργείται κλήρωση µεταξύ
των διαθέσιµων µελών και προέδρων για τη συγκρότηση
τριµελών Επιτροπών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η ιδιότητα του µέλους ή του προέδρου. Με την ίδια κλήρωση
θα αναδεικνύεται ο πρόεδρος κάθε Επιτροπής.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι η διάρκεια της θητείας των προέδρων και µελών των µεταβατικών Επιτροπών θα είναι πέντε µήνες και οι όροι αµοιβής και απασχόλησής τους θα
προβλέπονται σε σχετική σύµβαση έργου. Έργο των
προέδρων και µελών των Επιτροπών θα είναι η εξέταση
των προσφυγών που εκκρεµούν κατά την ανάληψη των
καθηκόντων τους, καθώς και όσων εξετάζονται κατά
προτεραιότητα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται η αυτοδίκαιη µεταφορά των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Αρχής Προσφυγών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου
3907/2011, στην Αρχή Προσφυγών, όπως η υπηρεσία αυτή συνιστάται και διαρθρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, από την έναρξη λειτουργίας της. Αντιστοίχως προβλέπεται ότι µεταφέρεται αυτοδικαίως
στην Αρχή Προσφυγών, από την έναρξη λειτουργίας της
κατά τις διατάξεις του παρόντος, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή, µε οποιαδήποτε σχέση, είτε µε µετάταξη,
είτε µε απόσπαση από υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή
Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι κατά το µεταβατικό στάδιο θα διορίζεται διευθυντής της Αρχής Προσφυγών, υπάλληλος
του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή

Ν.Π.Δ.Δ., κατά προτίµηση µε διοικητική εµπειρία, κατά
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη µε απόφαση του αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι έως την ανάληψη των σχετικών
αρµοδιοτήτων από την Αρχή Προσφυγών, µε µέριµνα
της Υπηρεσίας Ασύλου, παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες διερµηνείας για τις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών και οι εξουσιοδοτήσεις στο προσωπικό
της και τα µέλη των Επιτροπών για την πρόσβαση στο
σύστηµα «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνοµίας για
τις ανάγκες διεκπεραίωσης των διαδικασιών ενώπιον
της Αρχής Προσφυγών.
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται η εγγραφή στον προϋπολογισµό της
Αρχής Προσφυγών του έτους 2016, ποσού το οποίο µεταφέρεται από τους αντίστοιχους ΚΑΕ της Υπηρεσίας Ασύλου, ή η οποία ήταν αρµόδια για τη διοικητική υποστήριξη της Αρχής Προσφυγών µέχρι σήµερα.
Με την παράγραφο 9 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 5, όπως προστίθεται µε τις διατάξεις του παρόντος, για την επιλογή του Διευθυντή, η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου.
Με την παράγραφο 10 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να καθορίζεται η χρήση των υφιστάµενων χώρων προσωρινής
φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών είτε ως Ειδικών Χώρων Παραµονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) του άρθρου 81 του
ν. 3386/2005 είτε ως εγκαταστάσεων του άρθρου 31 νόµου 3907/2011 είτε ως εγκαταστάσεων των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία
αυτών.
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι, το σύνολο των εγκαταστάσεων
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης που
συνίσταται µε τον παρόντα νόµο, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16.
Με την παράγραφο 12 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις εκκρεµείς συµβάσεις που έχει συνάψει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής,
στη θέση της τελευταίας, την οποία διαδέχεται ως προς
όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16.
Με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι, τυχόν εκκρεµή προγράµµατα χρηµατοδότησης ή προµηθειών από εσωτερικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και κάθε άλλους πόρους, των οποίων δικαιούχος και εκτελεστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, εκτελούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16.
Με την παράγραφο 14 του άρθρου 86του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι, όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή Κέντρα Πρώτης Υποδοχής ή Κινητές Μονάδες, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16, νοείται η
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Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και οι αντίστοιχες περιφερειακές της υπηρεσίες, όπως συνιστώνται µε
τον παρόντα νόµο.
Με την παράγραφο 15 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι,
το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16. Αντιστοίχως, µεταφέρεται αυτοδικαίως στην
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το σύνολο του
προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, µε οποιαδήποτε σχέση, είτε µε µετάταξη, είτε µε
απόσπαση ή διάθεση, από υπηρεσίες του Δηµοσίου, του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή
Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Με την παράγραφο 16 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,, η οποία εκδίδεται εντός ενός µήνα, πραγµατοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με την ίδια απόφαση καταργείται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
Με την παράγραφο 17 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι όλες οι αποφάσεις κανονιστικού
χαρακτήρα και τα προεδρικά διατάγµατα κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του ν. 3907/2011, οι οποίες ρυθµίζουν τη
λειτουργία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, εφαρµόζονται αναλογικά για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έως την έκδοση των αποφάσεων και διαταγµάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση
του παρόντος.
Με την παράγραφο 18 του ±ρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι αιτήσεις διεθνούς προστασίας που
έχουν υποβληθεί πριν από την 7η Ιουνίου 2013 εξετάζονται από τις αρχές και σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο π.δ. 114/2010, όπως ισχύει. Αιτήσεις
διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στις αρµόδιες
αρχές του Μέρους Γ΄ του παρόντος χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί προγενέστερης αίτησης που
εκκρεµεί ενώπιον των αρµόδιων αρχών του π.δ.
114/2010 θεωρούνται συµπληρωµατικό στοιχείο της αρχικής αίτησης και εξετάζονται από τις αρχές και µε τη
διαδικασία του π.δ. 114/2010.
Με την παράγραφο 19 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι µεταγενέστερες αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την 7η Ιουνίου 2013, εξετάζονται από τις
αρχές που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του παρόντος
και σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία.
Με την παράγραφο 20 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι Αιτήσεις ανανέωσης άδειας διαµονής, έκδοσης άλλων νοµιµοποιητικών ή ταξιδιωτικών εγγράφων, διατήρησης της οικογενειακής ενότητας, και οικογενειακής επανένωσης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των οποίων το καθεστώς αναγνωρίστηκε από τις
αρχές που προβλέπονται στο π.δ. 114/2010 εξετάζονται
και διεκπεραιώνονται από τις αρχές αυτές.
Με την παράγραφο 21 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ΄ του παρόντος, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας παραδίδουν αµελλητί στις αρµόδιες
Αρχές Απόφασης του Μέρους Γ΄ του παρόντος τους φακέλους των αιτούντων που υποβάλλουν µεταγενέστερες
αιτήσεις σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 19.

Με την παράγραφο 22 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι οι οικείες πιστώσεις µεταφέρονται
από 1.6.2016 από το Υπουργείο Εργασίας στον Ειδικό
Φορέα της παραγράφου 2, του άρθρου 27 του παρόντος
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με την παράγραφο 23 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι από 1.6.2016 η εκτέλεση των υφιστάµενων προγραµµατικών συµβάσεων, οι οποίες έχουν
συναφθεί µε αντικείµενο τα ανωτέρω θέµατα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Προστασίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας
ολοκληρώνεται από τα συµβαλλόµενα µέλη για την υλοποίησή τους.
Με την παράγραφο 24 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στο
Τµήµα Προστασίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης
και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, µε κύριες αρµοδιότητες τις περιγραφόµενες στην παράγραφο 1 αποσπώνται υποχρεωτικά για δύο (2) έτη κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης
και χωρίς γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων
στην Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
διατηρώντας το βαθµό τον οποίο κατείχαν στην προηγούµενη θέση τους.
Με την παράγραφο 25 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι από 1.1.2017, ο Προϊστάµενος της
Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής
Πολιτικής, ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της
παραγράφου 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, για
την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης.
Με την παράγραφο 26 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι Η κατά παρέκκλιση διαδικασία του
άρθρου 60 παράγραφος 4 εφαρµόζεται από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η διάρκεια ισχύος της δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερη των 3 µηνών και µπορεί να παραταθεί
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης έως 30.6.2016.
Με την παράγραφο 27 του Άρθρου 86 του σχεδίου νόµου, προβλέπεται ότι µέχρι την έναρξη λειτουργίας των
Επιτροπών που προβλέπονται στις παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου, οι προσφυγές κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας εξετάζονται
κατ’ εξαίρεση από τις Επιτροπές Προσφυγών του άρθ.
26 του π.δ. 114/2010 (Α΄195), όπως ισχύει, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή, στις Επιτροπές Προσφυγών του προηγούµενου εδαφίου, διατίθεται το προσωπικό της Αρχής Προσφυγών
για γραµµατειακή υποστήριξη
Με την παράγραφο 28 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου προβλέπεται ότι, µέχρι να καταστεί δυνατή η πλήρης µηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών του
άρθ. 60 παράγραφος 4, ως αριθµός πρωτοκόλλου των
εγγράφων που συντάσσονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών και για την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς προστασίας λογίζεται ο αριθµός ατοµικού φακέλου του αιτούντος διεθνή προστασία, όπως αυτός αποδί-

23
δεται από την Υπηρεσία Ασύλου.
Με την παράγραφο 29 του άρθρου 86 του σχεδίου νόµου προβλέπεται ότι, έως 31 Δεκεµβρίου 2016 καθήκοντα γενικής οικονοµικής διεύθυνσης για τον τακτικό
προϋπολογισµό του ειδικού φορέα 'Υπηρεσία Ασύλου'
και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκεί η
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Με το άρθρο 87, του σχεδίου νόµου, προβλέπεται η απαραίτητη κατάργηση των διατάξεων των Κεφαλαίων
Α΄και Β΄ του ν. 3907/2011 (Α’ 7), του π.δ. 189/1998
(Α' 140), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει
διαφορετικά τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενό του.
Με την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ’ του παρόντος, καταργείται το Μέρος Α΄του π.δ. 113/2013 (Α΄146). Τα άρθρα 33 και 34 του π.δ. 113/2013 (Α΄146) καταργούνται
σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Με το άρθρο 88, του σχεδίου νόµου ορίζεται η έναρξη
ισχύος του από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων του Μέρους Γ΄ οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή
της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αποστολή - Συγκρότηση
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής υπηρεσία, µε τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και έχει τοπική αρµοδιότητα που εκτείνεται σε όλη
την Επικράτεια. Η Υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών µορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη
συµβολή στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση της εθνικής
πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρµόδια για την εφαρµογή της Σύµβασης της Νέας Υόρκης
της 28ης Σεπτεµβρίου 1954 περί της νοµικής καταστάσεως των ανιθαγενών.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής
της, είναι αρµόδια ιδίως για:
α. την υποστήριξη του σχεδιασµού και της χάραξης
της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων µορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και
την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής,
β. την παραλαβή και εξέταση αιτηµάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθµό,
γ. την ενηµέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία
για τη διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων, καθώς και
για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο
αυτής,
δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά µε την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών
και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες
αυτές, σε συνεργασία µε αρµόδιες για το σκοπό αυτόν
άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως
στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συµφωνιών,
ε. τον εφοδιασµό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία
νοµιµοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,
στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων,
ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς,

η. την προετοιµασία νοµοθετικών κειµένων και διοικητικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της,
θ. τη συνεργασία µε κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες
αρχές και µη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισµούς για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολής της,
ι. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες, και
ια. την υλοποίηση προγραµµάτων µετεγκατάστασης
αιτούντων διεθνή προστασία.
3. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική
Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου περιλαµβάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή
Κλιµάκια Ασύλου και υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία
Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη
Σάµο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται
να ιδρυθούν πλείονα του ενός Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στις ως άνω περιοχές, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου.
Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι δυνατή η ίδρυση Αυτοτελών Κλιµακίων Ασύλου, των
οποίων η έδρα, η τοπική και η καθ’ ύλην αρµοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια θα ορίζεται στην ως άνω
απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες, που συνδέονται µε την αποστολή της Υπηρεσίας.
Επιπλέον και προκειµένου να αντιµετωπιστούν κατεπείγουσες ανάγκες µε προσωρινό χαρακτήρα είναι δυνατή
µε όµοια απόφαση, η σύσταση Κινητών Κλιµακίων Ασύλου, των οποίων η διάρθρωση, η αποστολή, η στελέχωση και κάθε άλλη λεπτοµέρεια θα ορίζονται µε την ως άνω απόφαση.
Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων
Ασύλου, καθώς και η έδρα τους καθορίζεται µε απόφαση
του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας:
Παρακολουθεί και µελετά τις εξελίξεις στον τοµέα του
ασύλου και των λοιπών µορφών διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και
βελτιώσεις και µεριµνά για την εκπροσώπηση της χώρας
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά µε τα ζητήµατα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας.
β) Νοµικό Τµήµα:
Προετοιµάζει και καταρτίζει τα απαραίτητα σχέδια νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και εγκυκλίων και παρέχει νοµική υποστήριξη στην Υπηρεσία για
ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου της.
γ) Τµήµα Συντονισµού:
Συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τα
Κινητά Κλιµάκια Ασύλου. Μεριµνά για την επικοινωνία
και συνεργασία µε τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και µε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου, µε ανεξάρτητες αρχές, καθώς και
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µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νοµικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιηµένων φορέων, διερµηνέων, καθώς και των δικηγόρων που παρέχουν νοµική
συνδροµή στους αιτούντες διεθνή προστασία.
δ) Τµήµα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου:
Μεριµνά για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ)
604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και κάθε άλλης συναφούς νοµοθεσίας και συνεργάζεται µε τις συναρµόδιες
δηµόσιες υπηρεσίες.
ε) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού:
Χειρίζεται θέµατα διορισµού, αποσπάσεων, µεταθέσεων, µετατάξεων, διαθεσιµοτήτων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, πειθαρχικών υποθέσεων και
κάθε άλλο θέµα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και µεριµνά για την έκδοση των σχετικών
διοικητικών πράξεων.
στ) Τµήµα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και
Τεκµηρίωσης:
Μεριµνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιµόρφωσης του προσωπικού της υπηρεσίας, για
τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, καθώς
και για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποφάσεων
διεθνούς προστασίας του Α΄ βαθµού. Αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στις χώρες
προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία και προς
τούτο συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες αυτό ελληνικές
αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς
οργανισµούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συµφωνιών, συναρµόδιες αρχές κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Μεριµνά για την ποιότητα των αποφάσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασία εξέτασης των
αιτήσεων διεθνούς προστασίας και τηρεί στατιστικά και
άλλα στοιχεία των αποφάσεων διεθνούς προστασίας.
ζ) Τµήµα Οικονοµικό:
Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριµνά για την κατάρτιση και έγκριση
των προµηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρισµό θεµάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζηµιώσεις
και κάθε είδους αµοιβές του προσωπικού, τον ορισµό δηµοσίων υπολόγων, την κατανοµή, ανακατανοµή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και
για κάθε άλλο σχετικό θέµα.
η) Τµήµα Διαχείρισης και Εφαρµογής Προγραµµάτων:
Υλοποιεί δράσεις µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσµικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική
ευθύνη προγραµµατισµού, διαχείρισης, αξιολόγησης και
υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών. Το Τµήµα Διαχείρισης και Εφαρµογής Προγραµµάτων διαρθρώνεται σε:
αα) Γραφείο Διαχείρισης, Προγραµµατισµού, Αξιολόγησης και Υποστήριξης και ββ) Γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων.
θ) Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
Είναι αρµόδιο για την εύρυθµη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, συµπεριλαµβανοµένης της εύρεσης και κατάλληλης διαµόρφωσής τους, την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση
του αρχείου. Υποστηρίζει γραµµατειακά και διακινεί την
αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Μερι-

µνά για την ασφαλή προσέλευση και διαχείριση των προσερχόµενων στην Υπηρεσία, εποπτεύει το αρµόδιο προσωπικό και µεριµνά για την ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.
ι) Τµήµα Πληροφορικής:
Υποστηρίζει το σύστηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, µεριµνά για την κατάλληλη διασύνδεσή
του µε αρχεία τηρούµενα από άλλες Υπηρεσίες του Δηµοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών - µελών της
Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών και είναι αρµόδιο
για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών
δεδοµένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου
και την Αρχή Προσφυγών.
5. Η Υπηρεσία Ασύλου ορίζεται ως αρµόδια αρχή για
την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθµισµένου υλικού για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας,
εφαρµογής του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.)
που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου. Στην Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Α.
στο οποίο προΐσταται ο προϊστάµενος του Τµήµατος Συντονισµού της Υπηρεσίας Ασύλου.
Άρθρο 2
Στελέχωση
1. Στην Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται θέση Διευθυντή.
Ο Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από
δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε θητεία τριών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία ακόµη
έτη. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα καθώς και εξειδίκευση ή/και εµπειρία στους τοµείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ
µπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν παραίτησης του, είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης
των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές
του Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση που διοριστεί δικηγόρος στη θέση του Διευθυντή αναστέλλεται
η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων, στο
δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων καθηκόντων, σε αντικείµενο συναφές µε τα
καθήκοντά του ως Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τµήµατος, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης, το οποίο αναλαµβάνει
και διεκπεραιώνει τα ζητήµατα επικοινωνίας, ενηµέρωσης του κοινού και δηµοσίων σχέσεων.
2. α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται,
µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του
ν. 3861/2010, Α΄112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α ή από υπαλλή-

93
λους που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση τα Τµήµατα Συντονισµού και Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να στελεχώνονται και από προσωπικό που αποσπάται από την Ελληνική Αστυνοµία. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις πραγµατοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προκειµένου να
καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου.
Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενες ή συγχωνευόµενες υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010,
Α΄112 ), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α προς την Υπηρεσία Ασύλου
διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας.
Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση
που απευθύνει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία
προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των µετατασσοµένων, χωρίς να απαιτείται εφαρµογή της διάταξης της παρ. 1 του
άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενηµερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή
της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθµό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται µε µετάταξη. Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο
που κατέχει ο µετατασσόµενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη
µετάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων υπουργών, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος αξιολογεί τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και µε
την ίδια διαδικασία πραγµατοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών
και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης µπορούν,
µε αίτησή τους, να µεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές µε
την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη µεταφορά της
θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική
θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η
µετάταξη γίνεται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη
γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι
λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους
θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον
οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος. Σε περίπτωση
που ο αποσπώµενος υπάλληλος δικαιούται επίδοµα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταµένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριµένο επίδοµα θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.
β. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να στελεχώνεται µε
προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαµβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του
ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί
από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι πίνακες δηµοσιεύθηκαν από

1.1.2009 έως 31.12.2012 και εφόσον το προσωπικό αυτό
δεν έχει διοριστεί κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στη δηµόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος
θα αναγράφει κατά σειρά προτίµησης τις θέσεις τις οποίες επιθυµεί να καταλάβει και η αίτησή του θα συνοδεύεται µε φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δηµοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαµβάνεται και µε υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί µε βάση
τον πίνακα αυτόν. Η πλήρωση θα διενεργείται µετά από
δηµόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφεροµένων κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η επιλογή θα πραγµατοποιείται από το ΑΣΕΠ από τους περιλαµβανόµενους στους παλαιότερους πίνακες οριστικών
αποτελεσµάτων και µε βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται
κατόπιν έκδοσης της προβλεπόµενης στις διατάξεις του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, απόφασης κατανοµής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου, οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µπορεί να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναµίας πλήρωσής τους µε προσωπικό της κατηγορίας αυτής, µε προσωπικό προσόντων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) µε γνωστικό αντικείµενο, νοµικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστηµών, σύµφωνα µε την οικεία πρόσκληση, του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) που περιλαµβάνεται σε
οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των
οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, εφόσον
το προσωπικό αυτό δεν έχει διορισθεί κατά την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής στη δηµόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που συµπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισµού µε άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων,
προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισµού. Ο πίνακας των επιλεγοµένων από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα κοινοποιείται άµεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για διορισµό ή πρόσληψη.
Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισµό τους και
ανέλαβαν υπηρεσία στην Υπηρεσία Ασύλου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του
ν. 4058/2012 διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειµένου να συµµετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριµένων θέσεων και ο διορισµός που απορρέει από αυτόν
παύει να υφίσταται ως εκκρεµότητα. Όσοι από αυτούς
που διορίστηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012,
παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό
φορέα διορισµού τους, µπορούν να επιλέξουν είτε την
παραµονή τους στον αρχικό φορέα διορισµού είτε την επαναπρόσληψή τους στην Υπηρεσία Ασύλου ή την πρόσληψη τους στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µετά από υποβολή σχετικής αίτησης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση
του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου
ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις
Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύµφωνα µε
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τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012,
οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν
στον αρχικό φορέα διορισµού τους και εν συνεχεία ο
διορισµός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειµένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου
και Πρώτης Υποδοχής.
3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες:
α. 235 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού µε πτυχίο νοµικών, πολιτικών,
κοινωνικών, ανθρωπιστικών και τεχνολογικών επιστηµών.
β. 74 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού
γ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ
δ. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
ε. 20 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
στ. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ζ. 182 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου τοποθετείται το προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου,
καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, λαµβανοµένης υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, τις
κείµενες διατάξεις, καθώς και τις υφιστάµενες ανάγκες
της Υπηρεσίας.
4. Για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
αναγκών που δηµιουργούνται από µαζικές αφίξεις πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20
του ν. 2190/1994.
5. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται, για την αντιµετώπιση
εκτάκτων και επειγουσών αναγκών και µετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες
τις ηµέρες της εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των
Κυριακών, αργιών και εξαιρεσίµων ηµερών, καθώς και µε
το σύστηµα εναλλαγής βαρδιών, πλην των περιπτώσεων
που µε την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης προκαλείται επιπλέον δαπάνη οπότε απαιτείται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την προαναφερόµενη απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η
ρύθµιση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και τα ειδικότερα ζητήµατα.
6. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου κατά τις κείµενες διατάξεις µε διερµηνείς, οι οποίοι
διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από
σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία
και τηρείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας
της. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε τους όρους
σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή
εργασίας ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Η αµοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωµής για την εκτέλεση των ανωτέρω συµβάσεων ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών.
7. Αν Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου αντιµετωπίζει
προβλήµατα οµαλής λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρ-

κούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υποβολής εξαιρετικά µεγάλου αριθµού αιτήσεων διεθνούς προστασίας,
η διεκπεραίωση επί µέρους αρµοδιοτήτων του Γραφείου,
µε εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, η εξέταση
αιτήσεων ασύλου, η διεξαγωγή συνεντεύξεων και ο εφοδιασµός µε ταξιδιωτικά και νοµιµοποιητικά έγγραφα,
µπορεί να ανατίθεται για ορισµένο χρόνο, µε βάση τις
διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η ανάθεση
των αρµοδιοτήτων αυτών γίνεται από τον Διευθυντή της
Υπηρεσίας Ασύλου, ύστερα από ειδική και αιτιολογηµένη πρόταση του προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου, καθώς και οι επί µέρους αρµοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που µπορεί να τους ανατίθενται. Στο Τµήµα Συντονισµού της Υπηρεσίας Ασύλου
τηρείται Μητρώο πιστοποιηµένων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε περίπτωση που προκύψει σχετική
ανάγκη κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, η Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο δύναται να παρέχουν κάθε σχετική συνδροµή, όπως η διεκπεραίωση
συγκεκριµένων διαδικασιών, ανάλογα µε την εντολή και
τις αρµοδιότητες του κάθε οργανισµού. Λεπτοµέρειες
της συνεργασίας αυτής ρυθµίζονται µε µνηµόνια που συνάπτονται µεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και των ως άνω οργανισµών.
8. Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
της Υπηρεσίας Ασύλου καταβάλλεται το επίδοµα της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011, όπως αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του
ν. 4354/2015, µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του
ανωτέρω επιδόµατος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150)
ευρώ µηνιαίως.
9. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να
φέρει ειδική ενδυµασία κατάλληλη για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Με απόφαση του Διευθυντή
της Υπηρεσίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι
προδιαγραφές, οι κατηγορίες του προσωπικού που θα
φέρει τη σχετική ενδυµασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 3
Προϋπολογισµός - Οικονοµική διαχείριση Προµήθειες - Στέγαση Υπηρεσιών
1. Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις που
αφορούν σε δαπάνες για: α. αποδοχές του προσωπικού
της, β. ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία
του προσωπικού της και γ. λειτουργικές και λοιπές δαπάνες της.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας
Ασύλου πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από ό-
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σες διαλαµβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.
3. Στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον
εξοπλισµό των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, στο
πλαίσιο των εγκρινόµενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
4. Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται πάγια
προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
5. Οι δαπάνες, µε την επιφύλαξη του άρθρου 74 του
παρόντος, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται, εντέλλονται και
εξοφλούνται ανάλογα µε τη φύση τους από την αρµόδια
Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) ή τη Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Η Υπηρεσία Ασύλου και οι Περιφερειακές της Υπηρεσίες στεγάζονται σε κτίρια του Δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγµα ή σε ιδιωτικά κτίρια που
µισθώνονται µε δαπάνες του Δηµοσίου. Κατ' εξαίρεση
για τις ανάγκες εγκατάστασης των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, εφαρµόζεται αναλογικά
η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του παρόντος.
8. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται
κατά χρήση δωρεάν από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή
διαρρύθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δηµοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, γίνονται µε µέριµνα του Τµήµατος Διοικητικής Υποστήριξης κατόπιν ειδικής µελέτης όπου αυτό χρειάζεται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 4
Αρχή Προσφυγών - Ίδρυση - Αποστολή
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, µε τίτλο
«Αρχή Προσφυγών», η οποία υπάγεται απευθείας στον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η Αρχή Προσφυγών συγκροτείται από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Επιτροπές Προσφυγών. Οι
Επιτροπές Προσφυγών είναι αρµόδιες για την εξέταση,
τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του
παρόντος και υποστηρίζονται, για την εκπλήρωση του
έργου τους, από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία.
2. Η έδρα της Αρχής Προσφυγών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η κατά τόπον αρµοδιότητα της Αρχής Προσφυγών περιλαµβάνει όλη την Επικράτεια. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής,
µπορεί να ιδρύονται Παραρτήµατα της Αρχής Προσφυγών σε άλλα σηµεία της Επικράτειας και να καθορίζεται
η κατά τόπον αρµοδιότητά τους. Τα Παραρτήµατα περι-

λαµβάνουν τουλάχιστον µια Επιτροπή Προσφυγών και
την απαραίτητη διοικητική της υποστήριξη.
3. Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις µήνες έκθεση πεπραγµένων για το έργο της κατά την προηγούµενη περίοδο αναφοράς, την οποία υποβάλλει στο Συνήγορο του Πολίτη. Στην έκθεση περιλαµβάνονται τα αριθµητικά και στατιστικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία της, τον αριθµό των προσφυγών που υποβλήθηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το ποσοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν µε την προφορική ή την έγγραφη διαδικασία, το χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης
της κάθε προσφυγής, το ποσοστό χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, τις αποφάσεις κατά των οποίων ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο
αρµόδιο δικαστήριο και τον αριθµό υποθέσεων στις οποίες ο προσφεύγων παρέστη µε νοµικό παραστάτη, καθώς
και τον αριθµό των προσφευγόντων οι οποίοι αιτήθηκαν
και επωφελήθηκαν από δωρεάν νοµική συνδροµή. Οι εκθέσεις της Αρχής Προσφυγών υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο των µηνών Ιανουάριου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτώβρη κάθε έτους. Ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει κατά την κρίση
του τις διαδικασίες που ακολουθούνται ασκώντας τις αρµοδιότητές του κατά το ν. 3094/2003, όπως ισχύει, καθώς και κατά κάθε άλλη ειδική διάταξη. Οι εκθέσεις πεπραγµένων δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προσφυγών, αµέσως µετά την υποβολή τους στο
Συνήγορο του Πολίτη.
Άρθρο 5
Αρχή Προσφυγών - Συγκρότηση - Στελέχωση Λειτουργία
1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού
Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επιλογής της παραγράφου 10 και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται µε θητεία τριών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία ακόµη έτη, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου. Ο Διοικητικός
Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους,
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα,
και εξειδίκευση ή/και εµπειρία στους τοµείς της διεθνούς
προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτηµάτων, β) είναι αρµόδιος για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία και υποστήριξη
των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισµού και την τήρηση και δηµοσίευση των εκθέσεων και
των στατιστικών στοιχείων σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Λειτουργίας της Αρχής, γ) αναφέρεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε
την εκτέλεση των συµβάσεων των µελών των Επιτροπών. Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο
οποίος δύναται να τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας
του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο
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που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη
διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων, στο
δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων καθηκόντων, σε αντικείµενο συναφές µε τα
καθήκοντά του ως Διοικητικού Διευθυντή. Σε περίπτωση
που ο διοριζόµενος ως Διοικητικός Διευθυντής έχει την
ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή
άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος καθ’ όλη τη
διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του Διοικητικού
Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής συστήνονται στην Αρχή Προσφυγών τριµελείς Επιτροπές Προσφυγών και καθορίζεται ο
αριθµός τους. Τα µέλη των Επιτροπών κατέχουν τίτλο
σπουδών Α.Ε.Ι., νοµικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή
κοινωνικών επιστηµών και εξειδίκευση και εµπειρία
στους τοµείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή διοικητικού δικαίου
και επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής του
παρόντος άρθρου.
3. Η Επιτροπή Επιλογής της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, επιλέγει τα µέλη των Επιτροπών Προσφυγών, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 12 του παρόντος, τα οποία στη συνέχεια διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η θητεία των µελών των Επιτροπών είναι για πέντε έτη και
µπορεί να ανανεώνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του
προηγούµενου εδαφίου. Τα µέλη των Επιτροπών, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαµβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα µέλη των Επιτροπών συµβάλλονται µε το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο εκπροσωπείται
από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιο για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται το ύψος ειδικής πρόσθετης αµοιβής που καταβάλλεται στα µέλη των Επιτροπών. Οι όροι εργασίας των µελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε
άλλο ζήτηµα που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, διέπονται από τις ανωτέρω συµβάσεις εργασίας
και τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής. Τα µέλη των
Επιτροπών Προσφυγών υπάγονται στις πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλληλων και Υπάλληλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.
4. Τα µέλη των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών,
µπορεί να παύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης πριν τη λήξη της θητείας
τους, µετά από καταγγελία της σύµβασής τους για τους
λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον Κανονισµό
Λειτουργίας της Αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας
των µελών των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων, στο

δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή και η ανάληψη άλλων
µη αµειβόµενων, σε αντικείµενο συναφές µε τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που οι διοριζόµενοι ως µέλη των
Επιτροπών έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος. Τα µέλη των Επιτροπών είναι Έλληνες πολίτες.
5. Ο Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών
ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των διαφορετικών τριµελών Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και για τον ορισµό του προέδρου κάθε Επιτροπής. Ως πρόεδροι της κάθε Επιτροπής ορίζονται, ανά
έτος και διαδοχικά, όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας της. Εφόσον είναι εφικτό, συµµετέχει σε κάθε Επιτροπή τουλάχιστον ένα (1) µέλος µε
πτυχίο Νοµικής.
6. Στην Αρχή Προσφυγών λειτουργεί τριµελής άµισθη
επιτροπή, µε θητεία ενός έτους η οποία αποτελείται από
µέλη των Επιτροπών και εκλέγεται από το σύνολο των
µελών τους. Αρµοδιότητα της τριµελούς αυτής επιτροπής είναι η εκπροσώπηση της Αρχής Προσφυγών, για ζητήµατα που αφορούν αποκλειστικά την αποφασιστική
της αρµοδιότητα, ενώπιον άλλων αρχών ή θεσµών, η
συµµετοχή, σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, στη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και των αποφάσεων
των Επιτροπών και η ενεργή συµβολή στην προεργασία
των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων που δηµοσιεύει η Αρχή. Η τριµελής επιτροπή δύναται να υποβάλει
προτάσεις για την προετοιµασία και την κατάρτιση των
απαραιτήτων σχεδίων νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών της Αρχής Προσφυγών. Ο Εσωτερικός Κανονισµός της Αρχής προβλέπει τις ειδικότερες λεπτοµέρειες της συγκρότησης της ως άνω επιτροπής και της άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων.
7. Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, µε αρµοδιότητα: αα) την παροχή νοµικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου της, όπως η σύνταξη απόψεων
σχετικά µε ένδικα µέσα ή βοηθήµατα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη συµβολή
στην προετοιµασία και κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων
και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών, ββ)
την οργάνωση της παροχής εκπαίδευσης και συνεχούς
επιµόρφωσης στο προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και
στα µέλη των Επιτροπών, γγ) την αναζήτηση, συλλογή,
αξιολόγηση και τήρηση πληροφοριών σχετικά µε την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στις χώρες
καταγωγής ή προηγούµενης συνήθους διαµονής των
προσφευγόντων, σε συνεργασία µε το αρµόδιο τµήµα
της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλες αρχές της χώρας ή άλλων χωρών, δδ) τη συµµετοχή στην επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων, σε συνεργασία µε
το Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Τµήµα Διοικητικής Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα:
αα) τη γραµµατειακή υποστήριξη του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας, ββ) τη
γραµµατειακή υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών,
γγ) το συντονισµό και τη µέριµνα για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών,
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δδ) τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών
δεδοµένων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, εε) την οργάνωση και παρακολούθηση του συστήµατος µηχανοργάνωσης της Αρχής Προσφυγών, στστ) την τήρηση του
πρωτοκόλλου και του Αρχείου της Αρχής Προσφυγών,
τη µέριµνα για την επικοινωνία και συνεργασία της Αρχής Προσφυγών, ιδίως µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες
του Δηµοσίου και µε ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και µε
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ζζ) τη διεκπεραίωση
των ζητηµάτων επικοινωνίας, ενηµέρωσης του κοινού
και δηµοσίων φορέων, ηη) τη διαχείριση των θεµάτων
προσωπικού της Υπηρεσίας.
γ) Οικονοµικό Τµήµα, µε αρµοδιότητα: αα) τη σύνταξη
και εκτέλεση του προϋπολογισµού της Αρχής Προσφυγών, ββ) τη µέριµνα για την κατάρτιση και έγκριση των
προµηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για τον χειρισµό
θεµάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζηµιώσεις και
κάθε είδους αµοιβές του προσωπικού, τον ορισµό δηµοσίων υπολόγων, την κατανοµή, ανακατανοµή και έλεγχο
της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέµα, γγ) την υλοποίηση δράσεων µε
χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, τη
διερεύνηση, σύνταξη προτάσεων και την υποβολή σε αρµόδιες διαχειριστικές αρχές προγραµµάτων χρηµατοδότησης στον τοµέα αρµοδιότητας της Αρχής Προσφυγών
και τη διαχείριση των προµηθειών υλικού, την ασφάλεια
των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και την επισκευή τους.
8. Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση
των θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις πραγµατοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της
Αρχής Προσφυγών. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενες ή συγχωνευόµενες υπηρεσίες του
Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του
ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Αρχή
Προσφυγών διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν
δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η µετάταξη ενεργείται µετά
από δηµόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα
γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία
επιλογής των µετατασσοµένων, χωρίς να απαιτείται εφαρµογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 4002/2011 (Α' 180). Η Υπηρεσία ενηµερώνει, επί ποινή
ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ.
33/2006 (Α' 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθµό και τις ειδικότητες των
θέσεων που καλύπτονται µε µετάταξη. Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει

ο µετατασσόµενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη µετάταξη.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική
ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και µε
την ίδια διαδικασία πραγµατοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η µετάταξη γίνεται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α' 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές της
οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή
του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώµενος υπάλληλος δικαιούται επίδοµα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταµένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το
συγκεκριµένο επίδοµα θα καταβάλλεται από την Αρχή
Προσφυγών. Η Αρχή Προσφυγών µπορεί να απασχολεί
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄206) και
το π.δ. 164/2004 (Α΄134). Για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται:
α) 10 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή ΠΕ
Διοικητικού-Οικονοµικού, µε πτυχίο Νοµικών, Πολιτικών,
Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, οι οποίοι στελεχώνουν το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και
Τεκµηρίωσης,
β) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, 5
θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 θέση
κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και 2 θέση κατηγορίας ΤΕ
Πληροφορικής,
γ) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, 3
θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 1 θέση
κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής.
Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001. Με απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών τοποθετείται το προσωπικό στην Υπηρεσία, λαµβανοµένων υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, των κείµενων διατάξεων, καθώς και των υφιστάµενων αναγκών
της Αρχής.
9. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών. Για τις ανάγκες της Αρχής Προσφυγών
µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών
µε διερµηνείς, κατά τις κείµενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από
σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Διοικητική

98
Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της
Αρχής. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε τους όρους σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η αµοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
πληρωµής για την εκτέλεση των ανωτέρω συµβάσεων ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών, συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής, στην
οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, καθώς και η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή των µελών των Επιτροπών
Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται:
α) από έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, και τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, που ορίζονται µε απόφαση
του Συνηγόρου του Πολίτη,
β) από έναν Σύµβουλο του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή
του ως µέλος,
γ) από ένα µέλος του Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού ΑΕΙ νοµικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστηµών της χώρας ως µέλος και τον αναπληρωτή του µε όµοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
11. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου
10 του παρόντος, καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, καθώς και τα κωλύµατα των υποψηφίων για
τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η παραλαβή, ο έλεγχος των αιτήσεων υποψηφιοτήτων ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων (προεπιλογή), και ρυθµίζονται τα διαδικαστικά
θέµατα της διεξαγωγής της δηµόσιας συνέντευξης των
υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την οποία
αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η οργάνωση και
διεξαγωγή της ως άνω διαδικασίας.
12. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου
10 του παρόντος ρυθµίζονται τα διαδικαστικά θέµατα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας εξέτασης των
υποψηφιοτήτων και επιλογής των µελών των Επιτροπών
Προσφυγών, καθορίζονται τα τυπικά και τα ουσιαστικά
προσόντα και τα κωλύµατα των υποψηφίων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις για την τήρηση
της µυστικότητας, του αδιάβλητου και της διαφάνειας
της γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η κλίµακα βαθµολόγησης, οι λεπτοµέρειες και τα στάδια της
διαγωνιστικής διαδικασίας που περιλαµβάνουν: α) την
παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων
ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων (προεπιλογή), β) γραπτό διαγωνισµό για τις ενότητες «Διεθνής
Προστασία» και «Εφαρµογές Διοικητικού Δικαίου», ο οποίος θα διενεργείται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), γ) δηµόσια συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. Η δηµόσια
συνέντευξη αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης, σε τριπλάσιο αριθµό του

προκαθορισµένου αριθµού των θέσεων των µελών των
Επιτροπών Προσφυγών, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη
βάση της βαθµολογίας, προστιθέµενων και των ισοβαθµησάντων µε τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τα θέµατα και τις απαντήσεις του γραπτού διαγωνισµού. Η προκήρυξη του διαγωνισµού, η διεξαγωγή του και η βαθµολόγηση των γραπτών ανατίθενται µε την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση στο Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
13. Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής
του Διευθυντή και των µελών των Επιτροπών Προσφυγών, συµπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών.
Άρθρο 6
Προϋπολογισµός - Οικονοµική Διαχείριση Προµήθειες -Στέγαση Υπηρεσιών
1. Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις
για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν δαπάνες για:
α) αποδοχές του προσωπικού που δεν µισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών των Επιτροπών Προσφυγών, αµοιβές υπηρεσιών διερµηνείας, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλους
πόρους, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζηµιώσεις,
β) αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
γ) λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού και των µελών των Επιτροπών
Προσφυγών.
2. Στον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες
περιλαµβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία
για τη λειτουργία των υπηρεσιών της, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
4. Η οικονοµική διαχείριση της Αρχής Προσφυγών ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες
πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφόσον απαιτείται.
6. Η Αρχή Προσφυγών δύναται να στεγάζεται σε κτίρια του Δηµοσίου, φορέων του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγµα ή σε ιδιωτικά κτίρια που
µισθώνονται µε δαπάνες του Δηµοσίου.
7. Η Αρχή Προσφυγών ορίζεται ως αρµόδια αρχή για
την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθ-
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µισµένου υλικού για το προσωπικό και τα µέλη των Επιτροπών και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας, εφαρµογής του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (ΕΚΑ) που αφορούν την Αρχή. Στην Αρχή λειτουργεί Υπαρχείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο
προΐσταται ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών.
Άρθρο 7
Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση από
το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες και άλλους αρµόδιους φορείς.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών µπορεί και κατά τροποποίηση
των διατάξεων του παρόντος νόµου, να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα
και τις επί µέρους αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάµενες
υπηρεσίες και να συνιστώνται νέες, να αυξάνονται ή να
µειώνονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ή να συνιστώνται νέες θέσεις και να ρυθµίζονται τα καθήκοντα
του προσωπικού.
3. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ρυθµίζονται
οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι
διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς
προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το
περιεχόµενο των καθεστώτων αυτών. Με όµοιο διάταγµα ρυθµίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεµούν κατά
την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αρχής Προσφυγών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται
ζητήµατα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους
το καθεστώς αυτό έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 (Α'195), της παρ. 1
του άρθρου 8 του π.δ. 61/1999 (Α' 63) ή της παρ. 4 του
άρθρου 25 του ν. 1975/1991 (Α' 184).
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, µετά από πρόταση του Διευθυντή της, όπου ρυθµίζονται επί µέρους θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με όµοια απόφαση εκδίδεται ο Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών όπου ρυθµίζονται επί
µέρους θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας

της Αρχής. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται µετά από πρόταση επιτροπής αποτελούµενης από
τον Διοικητικό Διευθυντή, τα µέλη της τριµελούς άµισθης επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 5 και τον προϊστάµενο του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης της Αρχής
Προσφυγών.
5. Κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς
αυτό µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
6. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά µέλη στα Συµβούλια
αυτά, όταν εξετάζονται θέµατα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των
υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Για θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162
του ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, που αναφέρονται στους δηµοσίους πολιτικούς
υπαλλήλους.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων ρυθµίζονται οι διαδικασίες καθορισµού του
καθεστώτος του ανιθαγενούς, το περιεχόµενο του καθεστώτος αυτού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτηµα.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς
προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νοµικής συνδροµής σε αιτούντες διεθνή
προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία,
καθώς και θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται
κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο τύπος, το
περιεχόµενο και οι προδιαγραφές των αδειών διαµονής,
οι οποίες θα χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 παρ.
2 της από 28.4.1951 Σύµβασης της Γενεύης, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και τροποποιήθηκε
από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης
Ιανουαρίου 1967, του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση ε' του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
Κανονισµού ΕΚ 1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 «Για
την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους
υπηκόους τρίτων χωρών» (EEL 157 της 15.6.2002) και το
Παράρτηµά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό 380/2008 του Συµβουλίου της 29.4.2008 115/1 της
29.4.2008).
10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
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κητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή
προστασία, το οποίο αποτελεί προσωρινό τίτλο και µε το
οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία
εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο υλοποίησης συστάσεων και αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής πράξης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διεθνών οργανισµών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 8
Ίδρυση – Αποστολή – Διάρθρωση
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία
υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής.
2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί
σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την
αποτελεσµατική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής
και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις. Για το σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης είναι αρµόδια:
α) για την πραγµατοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον
ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισµό ευάλωτων προσώπων,
την παροχή ενηµέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης µορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την προσωρινή διαµονή
των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραποµπή τους σε κατάλληλες δοµές υποδοχής ή προσωρινής φιλοξενίας,
β) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων
και Δοµών για την πραγµατοποίηση των ως άνω διαδικασιών,
γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών
Δοµών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών
Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή
ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του ν.
3907/2011 είτε τελούν υπό καθεστώς αναβολής αποµάκρυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 είτε
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή
78Α του ν. 3386/2005.
3. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
α) Τµήµα Ενηµέρωσης και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει τον Διευθυντή και
διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Ενηµέρωσης, το οποίο είναι αρµόδιο για τα ζητήµατα επικοινωνίας και ενηµέρωσης του κοινού, ββ) Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας, το οποίο παρακολουθεί και µελετά τις εξελίξεις στον τοµέα του ασύλου και των λοιπών µορφών
διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και µεριµνά για την
εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά µε τα ζητήµατα αρµοδιότητας της Υπηρεσίας. Στο Τµήµα λειτουργεί γραµµατεία για την υποστήριξη του Διευθυντή.
β) Τµήµα Συντονισµού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις µεριµνά για την επικοινωνία και συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου και µε άλλες υπηρεσίες του Δηµοσίου, µε ανεξάρτητες αρχές, καθώς και µε
φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νοµικά πρόσωπα,
τηρεί καταλόγους πιστοποιηµένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διερµηνέων.
γ) Οικονοµικό Τµήµα, το οποίο συντάσσει και εκτελεί
τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µεριµνά για την κατάρτιση και έγκριση των
προµηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρισµό
θεµάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζηµιώσεις και
κάθε είδους αµοιβές του προσωπικού, τον ορισµό δηµοσίων υπολόγων, την κατανοµή, ανακατανοµή και έλεγχο
της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Τµήµα Σχεδιασµού, Διαχείρισης και Εφαρµογής
Προγραµµάτων, το οποίο προετοιµάζει, υποβάλλει και υλοποιεί δράσεις µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς,
θεσµικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραµµατισµού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών.
ε) Τµήµα Πληροφορικής, το οποίο υποστηρίζει το σύστηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας, µεριµνά για την
κατάλληλη διασύνδεσή του µε αρχεία τηρούµενα από
άλλες Υπηρεσίες του Δηµοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών - µελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών και είναι αρµόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία
και τήρηση στατιστικών δεδοµένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
στ) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο το οποίο διαρθρώνεται σε: αα)Γραφείο Ανθρώπινου Δυναµικού το οποίο χειρίζεται θέµατα
διορισµών, µετατάξεων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, αµοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και κάθε άλλο θέµα που
αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας και µεριµνά για την
έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Επίσης, µεριµνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και διαρκούς επιµόρφωσης του ως άνω προσωπικού,
καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ββ) Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο υποστηρίζει γραµµατειακά και διακινεί την αλληλογραφία
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των κτιριακών εγκα-
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ταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, τη διαχείριση του
υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου.
ζ) Νοµικό Τµήµα, το οποίο είναι αρµόδιο για την προετοιµασία και την κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων
νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και εγκυκλίων και για την παροχή νοµικής υποστήριξης ως
προς τα θέµατα λειτουργίας και άσκησης αρµοδιοτήτων
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Είναι επίσης αρµόδιο για την σύνταξη γνωµοδοτήσεων επί ερωτηµάτων που άπτονται του αντικειµένου
της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων
επί ερωτηµάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και
για την ορθή εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας.
η) Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα τη
µέριµνα, τη µελέτη και την εποπτεία για τη συντήρηση,
την επισκευή, τη διαρρύθµιση, την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Υποδοχής και Tαυτοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία
τους, την µέριµνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για
τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής
και ταυτοποίησης παροχών από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και οργανισµούς και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασµών κατανάλωσης.
4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι:
α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.),
β) οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Μ.Υ.Τ.),
γ) οι ανοικτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,
δ) οι ανοικτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών:
που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύµφωνα µε
το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του
ν. 3907/2011, ή των οποίων η αποµάκρυνση έχει αναβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή
78Α του ν. 3386/2005.
5. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραµµατίζει, κατευθύνει,
παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους σε συνεργασία
µε τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτόν, η
Κεντρική Υπηρεσία µπορεί να αναπτύσσει διεθνή συνεργασία, ιδίως µε αρµόδιες αλλοδαπές αρχές, διεθνείς οργανισµούς, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών-µελών της και να συµµετέχει αυτοτελώς ή
από κοινού µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή φορείς της
κοινωνίας των πολιτών σε προγράµµατα και δράσεις
χρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς.
Άρθρο 9
Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης
1. Σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς
που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα. Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαµ-

βάνουν: α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων
τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωµάτων όσων έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή
της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενηµέρωσή τους για τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραµµα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη µέριµνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόµενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευµένη
φροντίδα και προστασία, στ) την παραποµπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς
προστασίας για όσους επιθυµούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ζ) την παραποµπή στις αρµόδιες υπηρεσίες
για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για
αυτούς των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο Κ.Υ.Τ..
2. Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υπάγονται και οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι
διαµένουν χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στην Ελλάδα
και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά
τους µε έγγραφο δηµόσιας αρχής.
Άρθρο 10
Δοµές
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε
συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των
εισερχοµένων χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης µπορεί να λειτουργεί
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιµάκιο ή
Κινητό Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και
σε περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.
3. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας µπορεί
να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σηµεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης,
ιδίως σε περίπτωση εισόδου µεγάλου αριθµού προσώπων χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, των οποίων η παραποµπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι
άµεσα εφικτή ή σκόπιµη.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής
Αιτούντων Διεθνή Προστασία.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι εισέρχονται ή διαµένουν στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, οι οποίοι: α) βρίσκονται σε διαδικασία επι-
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στροφής σύµφωνα µε το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασµό
µε το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 ή β) τελούν υπό καθεστώς αναβολής αποµάκρυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο
24 του ν. 3907/2011 ή γ) υπάγονται στις διατάξεις των
άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005.
6. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής και στις ανοικτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι
µε τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραµονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.
Άρθρο 11
Στελέχωση
1. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται, ύστερα
από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε θητεία τριών ετών που µπορεί να ανανεωθεί
µία φορά. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα, και εξειδίκευση ή/και εµπειρία στους τοµείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ήτοι της
Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, και ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον
παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αµειβόµενων καθηκόντων, στο δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα ή η
ανάληψη άλλων µη αµειβόµενων καθηκόντων, σε αντικείµενο συναφές µε τα καθήκοντά του. Οι αποδοχές του
Διευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία στη διοίκηση
ή/και εξειδίκευση στα δικαιώµατα του ανθρώπου. Διορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας, για θητεία ενός (1) έτους που µπορεί να παραταθεί για δύο (2)
ακόµη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν ανοικτής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Διοικητής προΐσταται του Κέντρου Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι δηµόσιος υπάλληλος, καταβάλλεται επίδοµα ευθύνης Προϊσταµένου Διεύθυνσης, ο δε
χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης
καθηκόντων Προϊσταµένου Διεύθυνσης.
3. Προϊστάµενος των κλιµακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας που προβλέπονται στα στοιχεία (β) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ορίζεται αξιωµατικός της
Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.), τουλάχιστον µε βαθµό
Αστυνόµου Α΄, ο οποίος συνεργάζεται µε τον Διοικητή
για την εκπλήρωση των καθηκόντων αρµοδιότητας των
ως άνω κλιµακίων και έχει την ευθύνη της συνεργασίας
µε τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για
τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
4. Σε κάθε Κινητή Μονάδα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, ορίζεται
επικεφαλής. Στον επικεφαλής καταβάλλεται επίδοµα
προϊσταµένου τµήµατος, για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά και ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως
χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου τµήµατος.
Σε κάθε κινητή µονάδα υποδοχής και ταυτοποίησης συµµετέχει, µε καθήκοντα ανάλογα µε αυτά των κλιµακίων
ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας των Κ.Υ.Τ., αστυνοµικό προσωπικό που διατίθεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας µε επικεφαλής αξιωµατικό µε βαθµό τουλάχιστον Υπαστυνόµου Α΄.
5. Οι ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία και οι ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας, λειτουργούν σε επίπεδο τµήµατος. Στις
δοµές αυτές προΐσταται υπάλληλος ή ιδιώτης, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία στη
διοίκηση ή/και εξειδίκευση στα δικαιώµατα του ανθρώπου, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας ή συµβάλλεται µε το Δηµόσιο µε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας ενός έτους κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Διευθυντή. Στην περίπτωση των Δοµών Προσωρινής
Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία η απόφαση διορισµού του προϊσταµένου λαµβάνεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής.
6. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι
µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε
σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από
τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι µετατάξεις,
µεταφορές και αποσπάσεις πραγµατοποιούνται, κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προκειµένου να
καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενες ή συγχωνευόµενες υπηρεσίες
του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2
του ν. 3861/2010, Α΄ 112 ), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διενεργούνται κα-
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τά προτεραιότητα. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά
της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα
γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία
επιλογής των µετατασσοµένων, χωρίς να απαιτείται εφαρµογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 4002/2011 (Α΄180). Η Υπηρεσία ενηµερώνει, επί ποινή
ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ.
33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθµό και τις ειδικότητες των
θέσεων που καλύπτονται µε µετάταξη. Η µετάταξη γίνεται µε το βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει
ο µετατασσόµενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη µετάταξη.
Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική
ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και µε την ίδια διαδικασία πραγµατοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η µετάταξη γίνεται µε
κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180),
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της
Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώµενος υπάλληλος δικαιούται επίδοµα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταµένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριµένο επίδοµα θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης µπορεί να απασχολεί
προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄206) και
το π.δ. 164/2004 (Α΄134).
7. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά κατηγορία και κλάδο
είναι οι ακόλουθες:
α. 70 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού
β. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
δ. 70 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
ε. 10 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
στ. 160 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού
ζ. 60 θέσεις ΠΕ Ιατρών
η. 85 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών
θ. 20 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνιολόγων
ι. 60 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ια. 85 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ιβ. 60 θέσεις ΠΕ Ψυχολογίας
ιγ. 5 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Νοµικής
ιδ. 2 θέσεις ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών
ιε. 15 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
ιστ. 3 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ιζ. 3 θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ιη. 3 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ιθ. 3 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
κ. 2 θέσεις ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
κα. 2 θέσεις ΤΕ Δοµικών Έργων
κβ. 2 θέσεις ΤΕ Ηλεκτρολόγων
κγ. 2 θέσεις ΤΕ Μηχανολόγων
κδ. 25 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων.
Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης τοποθετείται το προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, λαµβανοµένων υπόψη
της προκήρυξης ή πρόσκλησης, των κείµενων διατάξεων, καθώς και των υφιστάµενων αναγκών της Υπηρεσίας.
8. Για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, µε διερµηνείς,
οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική
Υπηρεσία και τηρείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε
τους όρους σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών ή εργασίας ορισµένου χρόνου, κατά τις κείµενες διατάξεις. Η αµοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωµής για την εκτέλεση των ανωτέρω
συµβάσεων ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών.
9. Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Δοµής Προσωρινής Υποδοχής ή Δοµής Προσωρινής Φιλοξενίας εξαιρουµένων αυτών που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, µπορεί να
ανατίθεται για ορισµένο χρόνο, σε φορείς της κοινωνίας
των πολιτών που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας ή σε δηµόσιους φορείς, όπως εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται µε σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ενδιαφερόµενων φορέων. Η διαδικασία, τα
κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι, το περιεχόµενο και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια για την επιλογή φορέα υλοποίησης
θα προσδιορίζονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος την οποία θα εκδίδει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η επιλογή του
φορέα υλοποίησης θα γίνεται από Επιτροπή οριζόµενη
από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στη σύµβαση ορίζονται τουλάχιστον: α) το αντικείµενο της σύµβασης, το πρόγραµµα εκτέλεσης της
µελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιµώµενη συνολική δαπάνη, β) τα καθήκοντα της εντολοδόχου, γ) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύµβασης
δαπανών της εντολοδόχου και οι λεπτοµέρειες της καταβολής τους, δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες
σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πληµµελούς εκπλήρωσης της εντολής, ε) οι όροι διαπίστωσης
της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και
της λήξης της εντολής, στ) ο τρόπος και οι όροι χρηµατοδότησης των συµβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος αναθέτουσα Αρχή, ζ) οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του
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έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής και η) οι
πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του κυρίου του
έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την εφαρµογή
των διατάξεων αυτού του άρθρου. Η δαπάνη της ανάθεσης µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς, συγχρηµατοδοτούµενους πόρους ή ιδίους πόρους των φορέων αυτών.
Η δαπάνη της ανάθεσης µπορεί να καλύπτεται από κρατικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους ή άλλους πόρους,
κατ’ εφαρµογή και της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου
28 του ν. 4033/2011 όπως ισχύει. Στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής καταρτίζεται και
τηρείται Μητρώο διαπιστευµένων προς τούτο φορέων.
10. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιµορφώνονται για το αντικείµενο της αποστολής τους, µε µέριµνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία. Οι ιατροί που
παρέχουν υπηρεσίες στις Δοµές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εκπαιδεύονται για την πιστοποίηση θυµάτων βασανιστηρίων, µε µέριµνα της Υπηρεσίας,
σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες,
όπως η Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο.
11. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα υπηρεσιακά
συµβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά µέλη στα συµβούλια αυτά,
όταν εξετάζονται θέµατα των υπαλλήλων των ανωτέρω
υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους
όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι
διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007
(Α' 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
12. Για τους δικηγόρους που διορίζονται στη θέση Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των
προϊσταµένων των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και
των Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας, αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήµατος καθ' όλη τη
διάρκεια της θητείας τους στις ως άνω θέσεις.
13. Οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης µπορεί να καλύπτονται µε µετατάξεις, µεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Σε
περίπτωση αδυναµίας πλήρωσής τους µε προσωπικό
προσόντων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, οι ως άνω οργανικές θέσεις µπορούν να καλύπτονται µε µετατάξεις, µεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού προσόντων ΠΕ µε γνωστικό αντικείµενο, νοµικών, πολιτικών,
κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστηµών
από υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Η κατά
τα ανωτέρω, µετάταξη µόνιµου προσωπικού σε θέσεις
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης γίνεται σε συνιστώµενες µε τις
πράξεις µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις µονίµων υπαλλήλων, µε δέσµευση αντίστοιχου αριθµού κενών θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες δεν
καλύπτονται όσο οι ως άνω υπάλληλοι παραµένουν στις
ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις.
14. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, και οι υπάλληλοι εργάζονται µε σύστηµα εναλλαγής βαρδιών,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 του άρθρου 18 καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθµιση υπερωριακής απασχόλησης και ειδικότερα ζητήµατα για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.
15. Για τις µετακινήσεις και την παροχή εργασίας των
υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
εντός ή εκτός έδρας εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015. Επιτρέπεται δε η υπέρβαση του αριθµού ηµερών εκτός έδρας απασχόλησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 έως
συνολικά 180 ηµέρες ετησίως.
16. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, µε απόφαση
του Διευθυντή της Υπηρεσίας, µπορεί συγκεκριµένη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης να ενισχύεται προσωρινά µε υπαλλήλους που υπηρετούν
στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
17. Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καταβάλλεται το επίδοµα της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4024/2011, όπως αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται
σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4354/2015, µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού
καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του ανωτέρω επιδόµατος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως.
18. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ορίζεται
ως αρµόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθµισµένου υλικού, για το προσωπικό
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας, εφαρµογής του
Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφορούν
την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στην Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο προϊστάµενος του Τµήµατος Συντονισµού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
19. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να φέρει ειδική ενδυµασία κατάλληλη
για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, οι κατηγορίες του προσωπικού που θα φέρει τη σχετική ενδυµασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 12
Προϋπολογισµός – Οικονοµική Διαχείριση
1. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ίδιο
προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Ε-
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σωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι αναγκαίες για την λειτουργία του φορέα
πιστώσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνάδει µε
την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν ενδεικτικά: α) αποδοχές
του προσωπικού που δεν µισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αµοιβές υπηρεσιών διερµηνείας, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζηµιώσεις, β)
καταβολή µισθωµάτων για τα οικήµατα ή τους χώρους
που στεγάζονται οι υπηρεσίες της και δεν ανήκουν στο
Δηµόσιο, γ) αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση
κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού, δ) την ανάθεση
σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ε) λειτουργικά έξοδα, όπως σίτιση διαµενόντων και έξοδα καθαρισµού των χώρων, έξοδα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού καθώς και τη διενέργεια µελετών ή ερευνών επί θεµάτων
αρµοδιότητας της Υπηρεσίας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης πιστώσεις για κάθε άλλη έκτακτη δαπάνη,
πέρα από όσες διαλαµβάνονται στην παράγραφο 1, που
είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.
3. Στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι πιστώσεις για την πληρωµή έργων που υλοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα οποία χρηµατοδοτούνται
είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους και αφορούν ενδεικτικά: α) διοικητικές δαπάνες, β) αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισµάτων, γ) προµήθεια και µίσθωση µεταφορικών µέσων, δ) κατασκευές έργων, ε) συντήρηση έργων, στ) µηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισµός, ζ) µελέτες και έρευνες, η) επιδοτήσειςοικονοµικές ενισχύσεις και θ) λοιπές δαπάνες.
4. Στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014.
5. Η οικονοµική διαχείριση της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες
της και οι δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
περί δηµοσίου λογιστικού και µπορούν να χρηµατοδοτούνται από χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών ή από κάθε είδους άλλους πόρους.
6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων υπηρεσιών ή έργου, η δαπάνη των οποίων µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κάθε είδους άλλους πόρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου
λογιστικού.
7. Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να γίνεται
και από τον εγκεκριµένο τακτικό προϋπολογισµό του
φορέα 07-450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», πέραν
του προϋπολογισµού του Π.Δ.Ε.. Ως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης νοείται
και κάθε δαπάνη που αφορά τη φιλοξενία των πολιτών
τρίτων χωρών που διαµένουν στις εγκαταστάσεις της.
8. Προµήθειες εγκεκριµένων προϋπολογισµών προγραµµάτων που αφορούν τη διαχείριση των µεταναστευ-

τικών και προσφυγικών ροών και εντάσσονται σε κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα Μέτρα Ευρωπαϊκών Ταµείων) ή χαρακτηρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως επείγοντα, δύνανται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να προκηρύσσονται µε βάση τα όρια των ποσών
των συγκεκριµένων δράσεων και του ύψους των προϋπολογισµών τους, χωρίς να απαιτείται η ενοποίηση τους
µε οµοειδείς προµήθειες του τακτικού προϋπολογισµού
ή άλλων χρηµατοδοτούµενων δράσεων.

Άρθρο 13
Διοίκηση και διάρθρωση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών
1. Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιµάκια, ως εξής: α) κλιµάκιο διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη
διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδας, τη
στέγαση και σίτιση των παραµενόντων εντός των χώρων
τους και τον καθαρισµό των χώρων αυτών, β) κλιµάκιο
ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, το οποίο είναι αρµόδιο για την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωµάτων όσων έχουν συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) κλιµάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
δ) κλιµάκιο ενηµέρωσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την
ενηµέρωση των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών
σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, ε)
κλιµάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. Ο Γενικός
Κανονισµός λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης προβλέπει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προσωπικό του κλιµακίου εξωτερικής φύλαξης και
ασφάλειας δύναται να εισέλθει εντός του κέντρου για
λόγους τήρησης της τάξης.
2. Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐσταται των κλιµακίων διοικητικής µέριµνας, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενηµέρωσης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο
του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά και µεριµνά
για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου σε συνεργασία
µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς. Στο πλαίσιο
των καθηκόντων του, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται µε τον προϊστάµενο
των κλιµακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης, ο οποίος είναι υπεύθυνος
για τις λειτουργίες των αστυνοµικών υπηρεσιών. Κατευθύνει το προσωπικό που διατίθεται από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του Κέντρου.
3. Για τη λειτουργία των κλιµακίων ιατρικού ελέγχου
και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τα Κέντρα και οι Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύνανται να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
4. Οι ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής και οι ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας διαρθρώνονται
σε λειτουργικά διακριτά κλιµάκια, ως εξής: α) κλιµάκιο
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διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, τη στέγαση και σίτιση των παραµενόντων και τον καθαρισµό των χώρων, β) κλιµάκιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, γ) κλιµάκιο ενηµέρωσης το οποίο είναι αρµόδιο
για την ενηµέρωση των φιλοξενούµενων σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, δ) κλιµάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. Ο Γενικός Κανονισµός
λειτουργίας των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και ο Γενικός Κανονισµός λειτουργίας των Δοµών Προσωρινής
Φιλοξενίας προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
προσωπικό του κλιµακίου εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας δύναται να εισέλθει εντός του κέντρου για λόγους
τήρησης της τάξης.
5. Οι αρµοδιότητες των κλιµακίων των Περιφερειακών
Υπηρεσιών περιγράφονται λεπτοµερώς και ρυθµίζονται
στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.
Άρθρο 14
Καθεστώς παραµονής και διαδικασίες στα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές Μονάδες
1. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα οδηγούνται άµεσα µε ευθύνη των αστυνοµικών ή λιµενικών αρχών που επιλαµβάνονται αρµοδίως, σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η µεταφορά µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε µέριµνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε περίπτωση αδυναµίας των αρµόδιων αστυνοµικών ή λιµενικών αρχών ή προκειµένου για την
ταχεία και προσήκουσα µεταφορά προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, όπως αυτές ορίζονται στην
παράγραφο 8.
2. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπάγονται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 9, τελώντας σε καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας τους εντός του Κέντρου, µε απόφαση του Διοικητή του, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών από την είσοδό
τους. Εφόσον µε την παρέλευση του τριηµέρου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω διαδικασίες, ο Διοικητής
του Κέντρου µπορεί, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 46,
που εφαρµόζεται αναλογικά, να αποφασίζει την παράταση του περιορισµού της ελευθερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών για
επιπλέον διάστηµα που δεν υπερβαίνει συνολικά τις εικοσιπέντε (25) ηµέρες από την είσοδο στο Κέντρο. Εναλλακτικά, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, λόγω επειγουσών αναγκών εξαιτίας αύξησης αφίξεων ή για την προσήκουσα ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, και ιδίως σε περίπτωση προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες,
µπορεί µε απόφασή του να παραπέµπει τον πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα ή σε άλλες κατάλληλες δοµές
για την κάλυψη, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση
της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ίδια
απόφαση ρυθµίζονται και οι λεπτοµέρειες της µεταφοράς των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών µεταξύ
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τα οριζόµενα στην

παράγραφο 8 πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες και ειδικότερα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.
3. Ο περιορισµός της ελευθερίας συνεπάγεται την απαγόρευση εξόδου από το Κέντρο και την παραµονή
στους χώρους του σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του
Κέντρου, για το περιεχόµενο του οποίου οι παραµένοντες ενηµερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν. Κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, όπως για λόγους υγείας του παραµένοντος στο Κέντρο ή συγγενή του, ο
Διοικητής δύναται να χορηγήσει άδεια προσωρινής εξόδου από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.
4. Η απόφαση παράτασης του περιορισµού της ελευθερίας για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης περιέχει πραγµατική
και νοµική αιτιολόγηση και είναι έγγραφη. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που τελεί υπό περιορισµό της ελευθερίας του, παράλληλα µε τα δικαιώµατα που έχει
σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, µπορεί
να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης παράτασης του περιορισµού της ελευθερίας του ενώπιον του
Προέδρου ή του υπ' αυτού οριζόµενου Πρωτοδίκη του
Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου
λειτουργεί το Κέντρο. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία
των αντιρρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005
(Α' 212), όπως ισχύει. Η απόφαση επί των αντιρρήσεων
µπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση του προβάλλοντος τις αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται
σε νέα στοιχεία, κατ' εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου
205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ενηµερώνεται σε γλώσσα που
κατανοεί. Εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισµός της ελευθερίας δεν είναι νόµιµος, µε την ίδια απόφαση διατάσσονται από το δικαστή τα κατάλληλα εναλλακτικά του περιορισµού της ελευθερίας µέτρα.
5. Σε κάθε περίπτωση, καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης ο Διοικητής, και το
προσωπικό του Κέντρου µεριµνούν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ανά περίπτωση, ώστε οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς: α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, β) να διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα, γ) να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή
ψυχοκοινωνική στήριξη, δ) να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση µεταχείρισης, ε) να ενηµερώνονται επαρκώς για
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, στ) να έχουν
πρόσβαση σε καθοδήγηση και νοµική συµβουλή και συνδροµή σχετικά µε την κατάστασή τους, ζ) να διατηρούν
επαφή µε φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µετανάστευσης και των δικαιωµάτων του ανθρώπου και παρέχουν νοµική ή κοινωνική συνδροµή, η) να έχουν δικαίωµα επικοινωνίας µε τους συγγενείς και τα οικεία τους
πρόσωπα.
6. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν
συνδροµή στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης,
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στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και σύµφωνα µε το
Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η Ύπατη Αρµοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης δύνανται να παρακολουθούν τις ως άνω
διαδικασίες, να παρέχουν πληροφορίες στους υπαγόµενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και να
παρέχουν κάθε συνδροµή, ανάλογα µε την εντολή και
τις αρµοδιότητες του κάθε οργανισµού. Λεπτοµέρειες
της συνεργασίας των προηγούµενων εδαφίων ρυθµίζονται µε µνηµόνια που συνάπτονται µεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ως άνω φορέων.
7. Το κλιµάκιο ενηµέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και
Ταυτοποίησης ενηµερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών ή
ανιθαγενείς για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους,
καθώς και για τις διαδικασίες υπαγωγής σε καθεστώς
διεθνούς προστασίας και για τις διαδικασίες εθελούσιου
επαναπατρισµού. Οι αιτούντες διεθνή προστασία παραπέµπονται στο κατά τόπο αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, Κλιµάκιο του οποίου µπορεί να λειτουργεί
στο Κέντρο. Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών, η υποβολή
αίτησης διεθνούς προστασίας υποχρεώνει στο διαχωρισµό του αιτούντος από τους υπόλοιπους που διαµένουν
στο Κέντρο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την ως άνω
παραποµπή του σε κατάλληλες διαδικασίες ή/και δοµές
φιλοξενίας. Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων µπορούν να πραγµατοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, σε χώρο που να
διασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα. Οι αιτούντες διεθνή
προστασία δύνανται να παραµένουν στις εγκαταστάσεις
για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης τους και για διάστηµα µέχρι και εικοσιπέντε ηµερών
από την είσοδό τους στο Κέντρο. Αν µετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήµατος δεν έχει περατωθεί
η εξέταση της αίτησης, το αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον ενδιαφερόµενο, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του παρόντος,
δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Στη συνέχεια ο αιτών παραπέµπεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας. Εφόσον η
αίτηση και η τυχόν υποβληθείσα προσφυγή απορριφθούν, ενόσω ο αιτών παραµένει στο Κέντρο Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, παραπέµπεται στην αρµόδια αρχή για
την υπαγωγή του σε διαδικασίες επιστροφής, επανεισδοχής ή απέλασης.
8. Ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου του κλιµακίου ιατρικού
ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραπέµπει
τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες στον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή
προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου
και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον
προϊστάµενο της ανοιχτής Δοµής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας ή στον κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας στον οποίο παραπέµπονται.
Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται.
Ως ευάλωτες οµάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτοµα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία,
ε) οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα, στ) τα
θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή εκ-

µετάλλευσης, πρόσωπα µε σύνδροµο µετατραυµατικής
διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυµάτων
ναυαγίων και ζ) τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων. Τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες µπορεί να παραµένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερους χώρους, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 9, µε την επιφύλαξη των προθεσµιών
της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης λαµβάνουν ιδιαίτερη µέριµνα για
την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και την παραποµπή
οικογενειών µε παιδιά κάτω των 14 ετών και ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας.
9. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανακύπτει αµφιβολία σχετικά µε την ανηλικότητα
πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο Διοικητής του Κέντρου, µε σχετική απόφασή του, τον παραπέµπει σε διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, µέχρι την έκδοση
πορίσµατος περί της ηλικίας του, το πρόσωπο θεωρείται
ανήλικος και τυγχάνει αντίστοιχης µεταχείρισης.
10. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής
και ταυτοποίησης, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγησης διεθνούς προστασίας ή άλλης µορφής προστασίας,
και οι οποίοι δεν έχουν τίτλο νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα, µε απόφαση του Διοικητή του Κέντρου παραπέµπονται στην αρµόδια αστυνοµική αρχή για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής, κατά τις κείµενες διατάξεις.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλόγως και στην περίπτωση Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Άρθρο 15
Διοίκηση και καθεστώς παραµονής στις ανοιχτές
Δοµές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής
Φιλοξενίας
1. Ο Προϊστάµενος της ανοιχτής Δοµής Προσωρινής
Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή και µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία
της σε συνεργασία µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας της.
2. Οι παραµένοντες στις Δοµές αυτές µπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισµό Λειτουργίας τους, υπό την
επιφύλαξη της επιβολής τυχόν περιοριστικών όρων σύµφωνα µε της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011.
Άρθρο 16
Φύλαξη - Εγκαταστάσεις
1. Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης έχει η Ελληνική Αστυνοµία. Η φύλαξη
των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, µπορεί να ανατίθεται και σε προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθορίζεται το είδος, το περιεχόµενο και η διάρκεια της
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εκπαίδευσης που λαµβάνει το προσωπικό των ως άνω εταιρειών, καθώς και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας που την παρέχουν.
2. Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις
για τη διεξαγωγή των κατά περίπτωση προβλεπόµενων
διαδικασιών ή οι υφιστάµενες δεν επαρκούν, επιτρέπεται
η κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων χρήση άλλων δηµόσιων εγκαταστάσεων, µετά από κατάλληλη
διαρρύθµιση, καθώς και η µίσθωση ακινήτων µε κατάλληλη υποδοµή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η µίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων. Η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Κατ' εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των ανοιχτών Δοµών Προσωρινής Υποδοχής, καθώς και των ανοιχτών
Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας, επιτρέπεται η αλλαγή
χρήσης υφιστάµενων κτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων χρήσεων γης.
Σε περιπτώσεις ιδιωτικών µισθούµενων ακινήτων, η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση. Για
τις ίδιες ως άνω ανάγκες εγκατάστασης επιτρέπεται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συµφέροντος, είτε σε εκτός
σχεδίου γήπεδα του Δηµοσίου είτε στα γήπεδα των προαναφερόµενων ιδιωτικών µισθούµενων ακινήτων εφόσον διαθέτουν επαρκή έκταση, η τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασµένων εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισµών δόµησης. Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εµβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά µέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν µπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής
δόµησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,5. Σε
κάθε περίπτωση η συνολική δοµούµενη επιφάνεια δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά µέτρα. Και
στην περίπτωση αυτή η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση, οι δε εγκαταστάσεις θα έχουν
προσωρινό χαρακτήρα και θα αποµακρύνονται, δεν µπορούν δε να χρησιµοποιηθούν για άλλο σκοπό. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές αυτές δεν απαιτείται η
έκδοση οικοδοµικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται, για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ανέγερσης νέων
εγκαταστάσεων, οι όροι και περιορισµοί δόµησης και τυχόν ειδικότεροι όροι για τις εγκαταστάσεις, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παραγράφου αυτής. Η απόφαση αυτή επέχει
θέση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας. Επίσης, επέχει θέση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται από υφιστάµενα δίκτυα υποδοµών. Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι όταν οι εγκαταστάσεις δεν εξυπηρετούνται από υφιστάµενα δίκτυα υποδοµών.
4. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά
χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τους εποπτευόµενους φορείς του στο Υπουργείο Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε αντάλλαγµα (µίσθωµα), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, ή άνευ ανταλλάγµατος και κατά παρέκκλιση των
διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου.
Για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά, εφαρµόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής
Άµυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραπάνω
ρυθµίσεων. Ακίνητα του Δηµοσίου µπορεί επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση δωρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
5. Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των
δοµών των προηγούµενων παραγράφων επιτρέπεται η
αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως
και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών µετασκευών
µε την έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας. Για
τις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α' 254),
όπως ισχύουν.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Υγείας και Οικονοµικών, δύναται να παραχωρούνται στις
αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, χώροι
που ανήκουν στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, για την ίδρυση και λειτουργία Ειδικών
Χώρων Παραµονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), σύµφωνα µε το
άρθρο 81 του ν. 3386/2005 ή ειδικών χώρων κράτησης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.
3907/2011.
7. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθµιση
κτιριακών εγκαταστάσεων του Δηµοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γίνονται µε µέριµνα του Τµήµατος Τεχνικής Υποστήριξης κατόπιν ειδικής µελέτης όπου αυτό χρειάζεται,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Υγείας, µπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος νόµου, να ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις επί µέρους αρµοδιότητες και να συνιστώνται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υγείας,
θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου καθορίζονται επί µέρους θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων
αυτών και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες των κατά περί-
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πτωση ακολουθούµενων διαδικασιών και κάθε συναφές
θέµα. Με όµοια απόφαση θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και
των Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας.
3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισµός
των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δοµών Προσωρινής Φιλοξενίας εκδίδεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώµης των Διοικητών των
Κέντρων ή των Προϊσταµένων των Δοµών. Ο Εσωτερικός Κανονισµός των Δοµών Προσωρινής Υποδοχής εκδίδεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώµης της αρµόδιας Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής
Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να κατανέµονται µεταξύ
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται γι'
αυτές.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη πέρα από όσες διαλαµβάνονται στο άρθρο 12, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.
7. Το πρόγραµµα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής
διάγνωσης διαπίστωσης της ανηλικότητας και παραποµπής των δικαιούχων σε δοµές υποστήριξης και φιλοξενίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
8. Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας που διατάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003 (Α' 94) στα σύνορα της χώρας
ή για τη φύλαξη κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
Δοµών Προσωρινής Υποδοχής και Δοµών Προσωρινής
Φιλοξενίας ή εγκαταστάσεων όπου κρατούνται πολίτες
τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ηµέρες της απόσπασής τους και
για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µηνών συνολικά ανά ηµερολογιακό έτος.
9. Σε περίπτωση που οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις
των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κατά παρέκκλιση των κείµενων πολεοδοµικών διατάξεων, δύναται να χρησιµοποιηθεί κάθε κατάλληλη προς το
σκοπό αυτό εγκατάσταση, ή να δηµιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται επίσης κάθε επιµέρους ζήτηµα που αφορά ιδίως το διάστηµα χρησιµοποίησης των ως άνω εγκαταστάσεων, το
σκοπό λειτουργίας τους, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της ως άνω εγκατάστασης, καθώς και τη δυνατότητα ανάθεσης ή συµµετοχής άλλων φορέων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συµπράττει ο κατά περίπτωση
αρµόδιος Υπουργός στη δηµιουργία, υποστήριξη, στελέχωση ή διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, καθώς
και την εποπτεία και παρακολούθησή τους.
10. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατόπιν εισήγησης του Προϊστα-

µένου της αρµόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, όταν οι
υφιστάµενες Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν επαρκούν,
αιτούντες διεθνή προστασία ή πρόσωπα που βρίσκονται
σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής,
και ιδίως πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες,
µπορούν να παραπέµπονται σε δοµές οι οποίες λειτουργούν από λοιπούς δηµόσιους φορείς ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
11. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζεται η διαδικασία ορισµού επιτρόπου ή εκπροσώπου ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως η έννοια αυτή ορίζεται κατά τις κείµενες διατάξεις, τα καθήκοντα, οι αρµοδιότητες, η ευθύνη και η εποπτεία των εκπροσώπων, οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης τους
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με απόφαση των ως
άνω Υπουργών ρυθµίζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες της
εφαρµογής του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18
Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄215)
1. Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/
2011 (Α΄215) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Ποσοστό 75% των εσόδων που εγγράφονται στον
ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισµό της κεντρικής υπηρεσίας
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και κοινωνικής ένταξης µεταναστών και δικαιούχων
διεθνούς προστασίας.»
2. Το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄215), στην οποία είχε
προστεθεί η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015, τροποποιείται ως εξής:
«Με όµοιες αποφάσεις είναι δυνατή η κατανοµή ποσών από το ίδιο ποσοστό σε Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις µπορούν να διατίθενται για την αντιµετώπιση κάθε σχετικής
δαπάνης για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
Η παρ.10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) και Ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής και
Φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών ή διαθέτουν χώρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης και
προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, κα-
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θώς και οι φορείς των Ο.Τ.Α. αυτών, δύνανται για την αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να προβαίνουν σε
όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτουν µε τρίτους συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών,
προµήθειας αγαθών ή µισθώσεων κινητών και ακινήτων
σε ό,τι αφορά την υποδοχή και φιλοξενία νεοεισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, τη λειτουργία των
ανωτέρω εγκαταστάσεων, τη µεταφορά από τα σηµεία
άφιξης ή προσωρινής διαµονής προς ή από τις προσωρινές ή µόνιµες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, οι οποίες βρίσκονται εντός και εκτός των γεωγραφικών τους ορίων,
τη σίτιση, την άµεση ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, τα
έξοδα ταφής, την διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας
και κάθε προσφοράς σε χρήµα ή είδος, την διαχείριση,
µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή αυτής, καθώς και
κάθε άλλη απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των
ανωτέρω σκοπών δαπάνη.
Η διαδικασία σύναψης των συµβάσεων του προηγούµενου εδαφίου και οι αντίστοιχες συµβάσεις των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων δύναται, για
λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαµβανοµένων υπ΄όψιν και λόγων δηµόσιας τάξης, οι οποίοι
ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής
νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµόσιες συµβάσεις.
Μέχρι 31.12.2016, οι συµβάσεις αυτές θεωρείται ότι
καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδροµής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη,
κατά παρέκκλιση του ν. 4013/2011 άρθρο 2 περίπτωση
γ΄ υποπερίπτωση δδ΄.
Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των ανωτέρω κατά περίπτωση
αρµοδίων φορέων ύστερα από αιτιολογηµένη κατά τα ανωτέρω απόφαση του οικείου οργάνου. Κατά την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του ν. 4251/2014.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση του π.δ. 104/2012
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.
2. Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 3 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 4
Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου
Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α) Γραµµατεία Διευθυντή – Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων και Ενηµέρωσης
β) Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
γ) Τµήµα Νοµικό Τµήµα
δ) Τµήµα Συντονισµού

ε) Τµήµα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου
στ) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού
ζ) Τµήµα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και
Τεκµηρίωσης
η) Τµήµα Οικονοµικό Τµήµα
θ) Τµήµα Διαχείρισης και Εφαρµογής Προγραµµάτων
ι) Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
ια) Τµήµα Πληροφορικής.»
4. Τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 και 22
του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργούνται.
5. Τα άρθρα 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 και 24 του π.δ.
104/2012, όπως ισχύει, αναριθµούνται σε 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 και 12 αντιστοίχως.
6. Το άρθρο 5 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως
αυτό αναριθµείται µε την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 5
Αποστολή Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου
Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή
Κλιµάκια Ασύλου υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και έχουν ως αποστολή µέσα στα όρια της τοπικής τους αρµοδιότητας την εφαρµογή της νοµοθεσίας
περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα:
α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο εφαρµογής του
Κανονισµού 2725/2000 του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2000 σχετικά µε τη θέσπιση του “EURODAC” και
χορήγησης νοµιµοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων,
β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς
προστασίας, γ) την παραλαβή των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3907/2011 και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών, δ) την ενηµέρωση
των αιτούντων διεθνή προστασία αναφορικά µε τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, ε) τον εφοδιασµό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των
δικαιούχων διεθνούς προστασίας µε τα προβλεπόµενα
νοµιµοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, στ) τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό, τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς,
ζ) την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που ανατίθεται
σε αυτά από τις ισχύουσες διατάξεις.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την παράγραφο 5
του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και η τοπική αρµοδιότητά τους έχουν ως εξής:
α) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής µε τοπική
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου (Δήµοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αµοργού), Πάρου (Δήµοι Πάρου και Αντιπάρου), Μήλου
(Δήµοι Μήλου, Κιµώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου
(δήµος Σύρου - Ερµούπολης), Κέας - Κύθνου (Δήµοι Κέας και Κύθνου), Τήνου (δήµος Τήνου), Μυκόνου (Δήµος
Μυκόνου), Άνδρου (Δήµος Άνδρου) και Θήρας (Δήµοι
Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
β) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης µε
τοπική αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
γ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης µε τοπική

111
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
δ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ηπείρου µε τοπική
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας
Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
ε) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλίας µε τοπική αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας
µε τοπική αρµοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,
ζ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης µε τοπική
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας
Κρήτης,
η) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου µε τοπική
αρµοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου (Δήµος Λέσβου) και Λήµνου (Δήµοι Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
θ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου µε τοπική αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφερειακής
Ενότητας Χίου (Δήµοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της
περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
ι) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάµου µε τοπική αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σάµου (Δήµος Σάµου) και Ικαρίας (Δήµοι Ικαρίας και Φούρνων) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
ια) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου µε τοπική
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω (Δήµοι Κω και Νισύρου) και Καλύµνου
(Δήµοι Καλυµνίων Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτµου και Αγαθονησίου) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
και
ιβ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου µε τοπική
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου (Δήµοι Ρόδου, Σύµης, Χάλκης, Μεγίστης και Τήλου) και Καρπάθου (Δήµοι Καρπάθου και
Κάσου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
8. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την παράγραφο 5
του παρόντος καταργείται.
9. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την παράγραφο 5
του παρόντος, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή
Κλιµάκια Ασύλου λειτουργούν σε επίπεδο τµήµατος και
είναι ισότιµα µεταξύ τους».
10. Στο άρθρο 8 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την παράγραφο 5 του παρόντος, προστίθενται στοιχεία ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄, ως εξής:
«ι. εκτελεί και διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου, ια. υπογράφει κάθε απόφαση, ανακοίνωση και σύµβαση, η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πλην αυτές που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης
έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή
των Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια τις οποί-

ες υπογράφει ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ανθρώπινου Δυναµικού, ιβ. υπογράφει για λογαριασµό της Υπηρεσίας Ασύλου συµβάσεις χρησιδανείου που αφορούν ακίνητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της ή αφορούν κινητό εξοπλισµό που διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου και ιγ. εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάµενό του όργανο να υπογράφει, µε εντολή
του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»
11. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
104/12, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την
παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Στο Τµήµα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού –
Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ
Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού µε διοικητικές ικανότητες
και πολύ καλή γνώση αγγλικών.
12. Το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε
την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Στο Τµήµα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού –
Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού µε
διοικητικές ικανότητες.»
13. Στην παρ.1 του άρθρου 9 του π.δ. 104/2012, όπως
ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την παράγραφο 5
του παρόντος προστίθενται στοιχεία ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄
ως εξής:
«ζ) Στο Τµήµα Διαχείρισης και Προγραµµάτων
προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού –
Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού µε διοικητικές ικανότητες
και πολύ καλή γνώση αγγλικών.
η) Στο Νοµικό Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού,
πτυχιούχος νοµικής, µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή
ΠΕ Οικονοµικού, πτυχιούχος νοµικής, µε διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.
θ) Στο Τµήµα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου προΐσταται
υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού -Οικονοµικού
ή ΠΕ Διοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη
γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου
ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού µε διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.
ι) Στο Τµήµα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος
κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Πληροφορικής, µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, µε διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.
ια) Στη Γραµµατεία Διευθυντή και το Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ
Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη
γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονο-
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µικού µε διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση
αγγλικών και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού µε διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.»
14. Το άρθρο 10 του π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23
(Άρθρο 23 Οδηγίας) Διατήρηση
της οικογενειακής ενότητας

1. Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και στα Αυτοτελή Κλιµάκια Ασύλου προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ
ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών,
ελλείψει αυτού υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού µε διοικητικές ικανότητες, ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού µε διοικητικές ικανότητες και ελλείψει αυτού ΔΕ
Διοικητικού - Λογιστικού µε διοικητικές ικανότητες. Πρόσθετα προσόντα δύναται να προσδιορίζονται µε την προκήρυξη. Καθήκοντα προϊσταµένου µπορούν να ανατεθούν και σε προερχόµενους από απόσπαση υπαλλήλους.
2. Οι Προϊστάµενοι των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και των Αυτοτελών Κλιµακίων Ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρµόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση
του προσωπικού τους, καθώς και την κατανοµή των σχετικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν και οργανώνουν
σε γραφεία τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ή τα αυτοτελή κλιµάκια ασύλου αντίστοιχα, γ. εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα να υπογράφουν, µε εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς
τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και δ. ασκούν
κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από
το Διευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονισµό της Υπηρεσίας Ασύλου.»

1. Οι αρµόδιες αρχεές µεριµνούν ώστε να λαµβαάνονται οόλα τα αναγκαιαία µέτρα που διασφαλίζουν τη διατηήρηση της οικογενειακής ενότητας.
2. Στα µέλη της οικογένειας του δικαιουύχου καθεστώτος διεθνουύς προστασίας, εφόσον δεν πληρούν ατοµικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας, µετά από αίτησή τους και
µε τις ίδιες διαδικασίες, χορηγούνται τα δικαιώµατα που
αναφέρονται στα άρθρα 24 εως και 36, εφόσον αυτόείναι συµβατό µε άλλο καθεστώς που τα µέλη αυτά τυχόν απολαµβάνουν. Τα δικαιώµατα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο στο δικαιούχο
και εφόσον χορηγηθουύν, διατηρουύνται αυτοτελώς και
µετά την ενηλικιίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγικής σχέσης συνέπεια διαζυγίου, διάστασης ή θανάτου
του δικαιούχου διεθνούς προστασίας.
3. Τα ως άνω δικαιώµατα δεν χορηγούνται η ανακαλούνται όταν το µέλος της οικογένειας αποκλείεται η θα
αποκλειόταν από το καθεστώς διεθνούς προστασίας,
κατ’ εφαρµογή των Κεφαλαίων Γ΄ και Ε΄.
4. Ο προιστάµενος του περιφερειακού γραφείου ασύλου µε απόφασή του αρνείται, περιορίζει, η ανακαλεί
τα προαναφερόµενα ευεργετήµατα για λόγους εθνικής
ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης.
5. Το παρόν αάρθρο έχει εφαρµογή και στους γονείς
του δικαιούχου διεθνούς προστασίας, οι οποιίοι συγκατοικούσαν µε την οικογένεια ως τµήµα της κατά το
χρόνο αναχώρησης από τη χώρα καταγωγής, ήταν δε
τότε εξαρτηµένοι από αυτόν, εν όλω ή κατά κύριο λόγο,
εφόσον βρίσκονται στη χώρα και δεν πληρούν ατοµικά
τις προϋποθεέσεις για την αναγνώριση καθεστώτος διεθνούς προστασίας.»
3. Το άρθρο 24 του π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 21
Τροποποίηση του π.δ. 141/2013 (Α΄ 226)

«Αρθρο 24
(Αρθρο 24 Οδηγιας) Αδειες διαµονης

1. Το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
π.δ. 141/2013 (Α΄226) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκληµα πριν την είσοδο
στη χώρα. Ως σοβαρό έγκληµα µπορεί να χαρακτηριστεί
κακούργηµα ή πληµµέληµα που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και τα αδικήµατα της βαριάς σωµατικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α),
προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ
348Β), µαστροπείας (ΠΚ 349), εκµετάλλευσης πόρνης
(ΠΚ 350), ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής (ΠΚ
351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),»
2. Το άρθρο 23 του π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

1. Σε αλλοδαπό η ανιθαγενή ο οποίος αναγνωρίζεται
ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας χορηγείται από την
αρµόδια αρχή παραλαβής, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21, αάδεια διαµονής τριετούς διαάρκειας. Η άδεια ανανεώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου µετά από
αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία υποβάλλεται στην
αρµόδια αρχή παραλαβής, το αργοότερο τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν τη λήξη της. Η εκπρόθεσµη χωρίς
αιτιολογία υποβολή της αίτησης ανανέωσης δεν µπορεί
από µόνη της να οδηγηήσει σε απόρριψή της.
2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 αάδειες διαµονής δεν χορηγούνται η δεν ανανεώνονται µε απόφαση
του Προϊστάµενου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας
τάξης ή εθνικής ασφάλειας.

«Άρθρο 10
Προϊστάµενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου
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3. Στην περιίπτωση του άρθρου 23 παράγραφος 2, στα
µεέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνουύς προστασιίας χορηγούνται άδειες διαµονής για όσο χρόνο ισχύει η άδεια διαµονής του δικαιούχου. Στην περίπτωση
που δικαιούχος διεθνούς προστασίας αποκτήσει τέκνο
στο πλαίσιο οικογένειας που υπήρχε πριν την είσοδο στη
χώρα, στο τέκνο αυτό χορηγείται άδεια διαµονής, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µετά από αίτηση του
δικαιούχου, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη
ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
4. Σε µέλη οικογένειας δικαιούχου διεθνούς προστασιίας, η οποία δηµιουργείται µετά την είσοδό του στη
χώρα και εντός αυτής, χορηγείται άδεια διαµονής σύµφωνα µε την παράγραφο 3, µετά από αίτηση του δικαιούχου και την προσκοόµιση, για τους συζύγους, της
σχετικηής ληξιαρχικηής πράξης γαάµου µε κάτοχο αάδειας διαµονής σε ισχύ, και για τους γονείς και τα τέκνα,
ληξιαρχικηής πράξης γέννησης η πράξης αναγνώρισης
τεέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν αυτό δεν είναι συµβατοό µε άλλο καθεστώς που τα µέλη της οικογένειας
ήδη απολαµβάνουν.
5. Η ως άνω άδεια διαµονής, η οποία αποδεικνύει την
ταυτοπροσωπία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας,
εκτυπώνεται από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.»
Άρθρο 22
Χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς
λόγουςσε αιτούντες διεθνή προστασία.
1.α Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Τάξης
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, που
είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η
αίτηση είχε υποβληθεί έως και πέντε (5) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεµεί
σε β’ βαθµό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού
εγκλήµατος.
β. Ως σοβαρό έγκληµα µπορεί να χαρακτηριστεί κακούργηµα ή πληµµέληµα που τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και τα αδικήµατα
της βαριάς σωµατικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής
γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β),
µαστροπείας (ΠΚ 349), εκµετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350),
ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).
2. Η άδεια παραµονής της παραγράφου 1 του παρόντος, χορηγείται για δύο έτη και µπορεί να ανανεωθεί µε
αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 19Α παρ. 1 περίπτωση στ΄
του ν. 4251/2014 χωρίς την προηγούµενη παραποµπή από τις Επιτροπές Προσφυγών Ασύλου του π.δ. 114/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή για έναν από τους λό-

γους του ν. 4251/2014.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
οι εκκρεµείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προβλεπόµενα στο π.δ. 114/2010 και η διοικητική διαδικασία
καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στις
αρµόδιες αρχές παραλαβής, του άρθρου 2 παρ. ιδ΄ του
π.δ 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός δύο µηνών από την επίδοση της απόφασης
περί χορήγησης καθεστώτος παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, για εξέταση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος
διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο
αλλοδαπού και η διαδικασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 114/2010.
Άρθρο 23
Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 (Α΄195)
1. Η παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 114/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 167/2014
(Α΄252), αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσφυγές που υποβάλλονται µετά την πάροδο των
προθεσµιών της παραγράφου 1 εξετάζονται κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Προσφυγών που αποφασίζει
επί του παραδεκτού. Όταν η Επιτροπή κρίνει την προσφυγή παραδεκτή, εκδίδει σχετική απόφαση η οποία επιδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 και χορηγείται εκ νέου το δελτίο αιτούντος. Η εξέταση επί της
ουσίας πραγµατοποιείται σε επόµενο στάδιο, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26. Σε αντίθετη
περίπτωση η προσφυγή απορρίπτεται. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαµονής του.»
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010
(Α΄195) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιείται ακρόαση του
προσφεύγοντα όταν αυτός υποβάλει σχετικό αίτηµα
τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την εξέταση της προσφυγής.»
3. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26
του π.δ.114/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3
του π.δ 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. έναν υπάλληλο Υπουργείου ή νοµικού προσώπου
που εποπτεύεται από Υπουργείο, περιλαµβανοµένων
των Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο ανθρωπιστικών,
νοµικών και κοινωνικών επιστηµών, ως Πρόεδρο ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό.»
4. Στις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32
του π.δ. 114/2010 µπορεί να ορίζονται µε απόφαση του
αρµόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως πρόεδροι, πρόσωπα µε εξειδίκευση ή εµπειρία στους τοµείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή στο διεθνές δίκαιο, από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει προς το σκοπό αυτό η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
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Άρθρο 24
Τροποποίηση του π.δ. 167/2014 (Α΄252)
Η παράγραφος 1.α. του άρθρου 7 του π.δ. 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του π.δ.114/2010, η αποφαινόµενη αρχή του άρθρου 2 σηµείο ιθ΄ του π.δ. 114/2010
διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων διεθνούς προστασίας τα οποία,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν απορριφθεί σε α΄ βαθµό και εκκρεµεί η εξέτασή τους σε β΄ βαθµό, εφόσον ο αιτών δεν είχε εµφανισθεί για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού µέχρι
την 30 Ιουνίου 2015. Για τη διακοπή αυτή η αποφαινόµενη αρχή εκδίδει σχετική πράξη, η οποία επιδίδεται στον
αιτούντα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 47 και επόµενα
του
Κώδικα
Διοικητικής
Δικονοµίας
(ν. 2717/1999, Α΄97).»
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Μετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας
Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής
1. Η Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που συστάθηκε µε το π.δ. 11/2010 (Α΄15),
όπως µετονοµάσθηκε µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 96/2010
(Α΄170) µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Άρθρο 26
Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής– Συγκρότηση
1. Συνιστάται Γενική Γραµµατεία Υποδοχής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως αυτό οριοθετείται µε το
π.δ. 105/2014, ως ισχύει.
2. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του παρόντος και η Διεύθυνση Υποδοχής που συνιστάται µε το επόµενο άρθρο.
3. Συνιστάται θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα µε
βαθµό α΄ ειδικών θέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
π.δ. 11/2010. Για την στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής εφαρµόζονται οι διατάξεις
του π.δ. 63/2005 όπως ισχύει.
Άρθρο 27
Συγκρότηση και Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Υποδοχής
1. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Υποδοχής, η οποία έχει ως στόχο τη µε-

λέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων
ανήλικων.
2. Η Διεύθυνση Υποδοχής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. το Τµήµα Στέγασης, το οποίο είναι αρµόδιο:
αα) για τη µελέτη, σχεδιασµό και παρακολούθηση της
εφαρµογής της πολιτικής για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων,
ββ) για τη συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, τη
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και
άλλους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής,
γγ) για τη µελέτη, ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των κέντρων υποδοχής και δοµών φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων,
δδ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των κέντρων υποδοχής και δοµών φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων,
εε) για την ανάπτυξη συνεργασίας µε το τµήµα προστασίας ευπαθών οµάδων της διεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά τις
ακολουθούµενες διαδικασίες, καθώς και η αποτελεσµατική εποπτεία του συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων
στέγασης αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων.
β. το Τµήµα Υπηρεσιών Υποδοχής, το οποίο είναι αρµόδιο:
αα) για τη µελέτη, σχεδιασµό και παρακολούθηση της
εφαρµογής της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς
προστασίας, κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, όπως ισχύει, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την
υποδοχή των αιτούντων διεθνούς προστασίας. Η πολιτική υποδοχής αφορά την παροχή πλήρους δέσµης µέτρων για την υποδοχή των αιτούντων, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνθηκών υποδοχής, καθώς και τη θέσπιση των απαιτούµενων διαδικασιών, πρωτοκόλλων και
κριτηρίων χορήγησης των εν λόγω συνθηκών υποδοχής.
ββ) για τη συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, τη
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και
άλλους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση των ως άνω πολιτικών,
γγ) για τη µελέτη, ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νοµικής συνδροµής και
κατάλληλης πρόσβασης στα συστήµατα υγείας και παιδείας, καθώς και στην αγορά εργασίας. Ειδική µέριµνα
λαµβάνει για την ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσµικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης, αποκατάστασης και κατάλληλης διαχείρισης ευάλωτων προσώπων που συµπεριλαµβάνονται
στις ανωτέρω οµάδες, όπως: πρόσωπα µε αναπηρία ή
σοβαρή ασθένεια, εθισµένοι χρήστες ουσιών, ηλικιωµέ-
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νοι, έγκυοι, άγαµοι γονείς ή µονογονεϊκές οικογένειες
µε ανήλικα τέκνα, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, πρόσωπα
που υπήρξαν θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλων
σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, καθώς και θύµατα εκµετάλλευσης, εµπορίας
και διακίνησης,
γ. το Τµήµα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων, το οποίο είναι αρµόδιο:
αα) Για τη µελέτη, σχεδιασµό και παρακολούθηση της
εφαρµογής της πολιτικής για την υποδοχή και την κοινωνική προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, στο πλαίσιο
των οποίων παρέχονται οι απαιτούµενες εγγυήσεις, µε
ειδική µέριµνα ως προς τη θεσµική κατοχύρωση της νοµιµότητας παραµονής τους στη χώρα, τη νοµική τους εκπροσώπηση και την ανάπτυξη συµπληρωµατικών πλαισίων προστασίας, στη βάση των καταγραφόµενων αναγκών επί του πεδίου. Σε αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ
άλλων, θεσµικές εγγυήσεις ως προς την επάρκεια εκπροσώπησής τους, τις κατάλληλες συνθήκες διαµονής,
καθώς και την οικογενειακή ενότητα και τη δυνατότητα
επανένωσης, κατά την έννοια της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ
σχετικά µε τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όπως ενσωµατώνεται στο εθνικό δίκαιο µε τον παρόντα νόµο.
ββ) Για τη συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, τη
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και
άλλους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής.
γγ) Για την ανάπτυξη συνεργασίας µε το τµήµα προστασίας ευπαθών οµάδων της διεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά τις
ακολουθούµενες διαδικασίες, καθώς και η αποτελεσµατική εποπτεία του συστήµατος διαχείρισης αιτηµάτων
στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.
δ. Το Τµήµα Υλοποίησης Προγραµµάτων Υποδοχής, το
οποίο είναι αρµόδιο για:
αα) Τη µελέτη εφαρµογής, το σχεδιασµό, την παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου ή/και την υλοποίηση
του φυσικού αντικειµένου προγραµµάτων υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων.
ββ) Για την εξασφάλιση της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των συγχρηµατοδοτήσεων των
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και εκείνων που
προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών, κοινοτικών
και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών µέσων.
ε. Το Τµήµα Επιχειρησιακού Συντονισµού, το οποίο είναι αρµόδιο για:
αα) το συντονισµό των δράσεων Υποδοχής στο σύνολο της χώρας,
ββ) την υποβολή προτάσεων για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις των διαδικασιών και της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών,
γγ) τη µέριµνα για την επικοινωνία και συνεργασία µε
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
τη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, τη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας και οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο

φορέα και υπηρεσία του Δηµοσίου, µε Ανεξάρτητες Αρχές, µε Διεθνείς Οργανισµούς, µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, λοιπούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών
και νοµικά πρόσωπα προς το σκοπό διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας,
δδ) την τήρηση καταλόγου πιστοποιηµένων φορέων
της κοινωνίας των πολιτών και διερµηνέων.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος προστασίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
που προβλέπονται στις περιπτώσεις αβ΄ έως αε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του π.δ. 113/2014 (Α΄180),
ως προς το σκέλος που αφορά προγράµµατα κοινωνικής
προστασίας αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, ασκούνται από τα αρµόδια τµήµατα της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 28
Σύσταση Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Μεταναστευτικής Πολιτικής
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως οριοθετείται µε τις διατάξεις του ισχύοντος π.δ. 105/2014 (Α΄172), συνιστάται αυτοτελής
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής
Πολιτικής, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρµόδιο για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής.
2. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ίδιο προϋπολογισµό ως Ειδικός Φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών υλοποίησης της µεταναστευτικής πολιτικής. Αρµόδιος διατάκτης των σχετικών πιστώσεων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως αρµοδιότητα την κατάρτιση και
εκτέλεση του προϋπολογισµού, την παρακολούθηση και
την εποπτεία των οικονοµικών µεγεθών, τη διενέργεια
των προµηθειών και τη διοικητική µέριµνα των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της Μεταναστευτικής Πολιτικής.
4. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί και τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 (Α΄129).
5. Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού,
β. Τµήµα Προµηθειών και Διοικητικής Μέριµνας και
γ. Τµήµα Διαχείρισης και Πληρωµών Π.Δ.Ε. και Λοιπών
Δράσεων.
6. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων που υπάγονται στην
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής
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Πολιτικής κατανέµονται ως ακολούθως:
α. Το Τµήµα Προϋπολογισµού είναι αρµόδιο για:
αα. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων
στοιχείων για την κατάρτιση ή τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισµού.
ββ. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, κατά λόγο αρµοδιότητας.
γγ. Τον καθορισµό των ορίων διάθεσης πιστώσεων
των µηνιαίων πληρωµών, την έγκριση, ανάληψη και αναγνώριση των δαπανών του προϋπολογισµού, ιδίως σε
ό,τι αφορά σε:
α. Αυξοµειώσεις πιστώσεων και ποσοστού διάθεσης
πιστώσεων.
β. Παρακολούθηση των ορίων πληρωµών πιστώσεων.
γ. Έκδοση αποφάσεων αναλήψεων πιστώσεων.
δδ. Κατάρτιση και παρακολούθηση του µηναίου προγράµµατος εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισµού
και των τριµηνιαίων ανώτατων ορίων πληρωµών.
εε. Την καταβολή επιχορηγήσεων και εισφορών στον
Διεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης.
στστ. Τη µεταφορά και µεταβίβαση πιστώσεων για την
υλοποίηση της µεταναστευτικής πολιτικής.
ζζ. Την τήρηση συστήµατος ηλεκτρονικής καταγραφής
και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων µέσω του
Μητρώου δεσµεύσεων και πληρωµών και την αποστολή
των στοιχειών αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
ηη. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων σχετικών µε τη µεταναστευτική
πολιτική, κατά λόγο αρµοδιότητας.
θθ. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων οικονοµικών στοιχείων που σχετίζονται µε δαπάνες µεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών.
β. Το Τµήµα Προµηθειών και Διοικητικής Μέριµνας είναι αρµόδιο για:
αα. Τη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για τη
σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας ειδών και
παροχής υπηρεσιών.
ββ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισµούς, τις προσφορές και τους
προµηθευτές και η ταυτόχρονη χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµόσιων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
γγ. Την κοστολόγηση των, προς προµήθεια, ειδών και
υπηρεσιών, ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής
στοιχείων, µε σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονοµικής αποτίµησης αυτών.
δδ. Την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής.
εε. Τη µέριµνα για τις δαπάνες στέγασης, καθαριότητας, συντήρησης, φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων
και εγκαταστάσεων αρµοδιότητας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
στστ. Την εκκαθάριση πληρωµών των δαπανών από
προµήθειες ειδών και παροχή υπηρεσιών, λειτουργικών
δαπανών, καθώς και δαπανών δηµοσίων σχέσεων και
λοιπών αµοιβών τρίτων.
ζζ. Την κάλυψη των αναγκών µετακίνησης για την εκπροσώπηση και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών
σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής.
ηη. Την οµαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων

και υποδοµών, την απογραφή, αξιοποίηση και συντήρηση
όλων των συσκευών και µηχανών γραφείου, την διαχείριση υλικού, µηχανηµάτων, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, καθώς και την αποµάκρυνση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες, πλην του εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.
θθ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαχείρισης του συνόλου των αναλώσιµων και µη υλικών και η
µέριµνα για την παραλαβή, αποθήκευση, διακίνηση και
διάθεση αυτών, την παρακολούθηση και ενηµέρωση για
τις ανάγκες ανανέωσης των αποθεµάτων, καθώς και η
καταστροφή του προς εκκαθάριση υλικού.
γ. Το Τµήµα Διαχείρισης και Πληρωµών Π.Δ.Ε. και Λοιπών Δράσεων είναι αρµόδιο για:
αα. Την κατάρτιση προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων έργων και µελετών και λοιπών δράσεων που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκά, διεθνή και άλλα προγράµµατα για την υλοποίηση Μεταναστευτικής Πολιτικής και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.
ββ.Τη µέριµνα για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω καθώς και την παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης αυτών.
γγ. Την έκδοση εντολών κατανοµής Π.Δ.Ε. και λοιπών
δράσεων για την πίστωση των λογαριασµών των έργων
που τηρούνται στην οικεία Τράπεζα.
δδ. Τη µέριµνα για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισµού του Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων, τον καθορισµό των ορίων των πιστώσεων, καθώς και την ανακατανοµή των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων.
εε. Τη διασφάλιση της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και λοιπών δράσεων εντός
της διαθέσιµης πίστωσης.
στστ. Τη µέριµνα για τη συλλογή και εισαγωγή των
στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολούθησης Πληρωµών και Οφειλών Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΣΥΠΠΟΔΕ) για όλα τα έργα αρµοδιότητάς της.
ζζ. Την πληρωµή των δαπανών του συγχρηµατοδοτούµενου και εθνικού σκέλους Π.Δ.Ε. και λοιπών δράσεων
για τα θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πράξη που αφορά στη διενέργεια των
δαπανών αυτών.
ηη. Την τήρηση συστήµατος ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων µέσω
του µητρώου δεσµεύσεων και πληρωµών και η αποστολή
των στοιχείων αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
θθ. Την προετοιµασία και προώθηση σχεδίων που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων, οι οποίοι
εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου107.1 της Συνθήκης για
την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την
υποβολή τέτοιων σχεδίων για γνωµοδότηση επ’ αυτών ή
προς έγκριση στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονοµικών.
ιι. Την εποπτεία και υποστήριξη των φορέων αρµοδιότητάς της σε ό,τι αφορά στην τήρηση των κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων κατά την υλοποίηση µέτρων ή/και
προγραµµάτων που εµπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
ιαια. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
ιβιβ. Την αξιολόγηση της δηµοσιονοµικής επίπτωσης
κάθε πολιτικής προγράµµατος ή δράσης και την παροχή
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γνώµης για κάθε πολιτική, πρόγραµµα ή δράση επί θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής µε δηµοσιονοµική επίπτωση.
ιγιγ. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικονοµικών στοιχείων σχετικών µε την µεταναστευτική
πολιτική, κατά λόγο αρµοδιότητας.
Άρθρο 29
Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων –
Οργανικές θέσεις
1. Στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας
Υποδοχής, καθώς και στα Τµήµατα αυτών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.
2. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποδοχής του άρθρου 27 του παρόντος συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
όπως αυτό οριοθετείται από το π.δ. 105/2014 (Α΄172), όπως ισχύει, οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
α. Έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
β. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
ή Ψυχολόγων ή Κοινωνικών Λειτουργών.
γ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
δ. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού.
ε. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
στ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
3. Οι οργανικές θέσεις της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να καλύπτονται και µε απόσπαση ή µετάταξη από τον δηµόσιο τοµέα που γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώµη των οικείων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
4. Στη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και στα Τµήµατα αυτής
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- Οικονοµικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού.
5. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης του άρθρου 28 του παρόντος κεφαλαίου συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
όπως αυτό οριοθετείται από το π.δ. 105/2014 (Α΄172) και
ισχύει, οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
β. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
γ. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
δ. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού –
Λογιστικού.
6. Οι οργανικές θέσεις της προηγούµενης παραγράφου µπορούν να καλύπτονται και µε απόσπαση ή µετάταξη από τον δηµόσιο τοµέα που γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώµη των οικείων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
Άρθρο 30
Σύσταση Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων
Ιθαγένειας - Μετανάστευσης
1. Η περίπτωση βγ΄ της παρ.3 του άρθρου 14 του
π.δ. 105/2014 (Α΄172), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 27
του ν. 4325/2015 (Α΄47), αντικαθίσταται ως εξής:

«βγ. Το σχεδιασµό, τη λειτουργία, τη διαχείριση και
την υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων των εκλογικών καταλόγων, του εθνικού δηµοτολογίου, του εθνικού ληξιαρχείου και των λοιπών εθνικών µητρώων
που υποστηρίζονται κεντρικά και εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
2. Στην παρ.2 του άρθρου 18 του π.δ. 105/2014 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας
και Μετανάστευσης».
3. Στο π.δ. 105/2014 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:
«Άρθρο 21 Α
Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας
και Μετανάστευσης
1. Το Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας
και Μετανάστευσης είναι αρµόδιο για:
α. Το σχεδιασµό, τη λειτουργία και τη διαχείριση των
Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
β. Την υποστήριξη της ορθής λήψης και διαβίβασης
βιοµετρικών δεδοµένων και συντήρησης του λογισµικού
συλλογής τους. Την παρακολούθηση της ασφαλούς φύλαξης των δακτυλικών αποτυπωµάτων και λοιπών βιοµετρικών δεδοµένων και την πρόταση για λήψη αντίστοιχων µέτρων. Τον ποιοτικό έλεγχο, τη σύγκριση και την επαλήθευση της σύµπτωσης των χαρακτηριστικών βιοµετρικών δεδοµένων.
γ. Την τήρηση υποδοµής δηµόσιου κλειδιού για το αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής πολιτών τρίτων χωρών.
δ. Την επεξεργασία και ποιοτικό έλεγχο της φωτογραφίας προσώπου της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής. Την
καταγραφή των αποτελεσµάτων ελέγχων της φωτογραφίας και ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών.
ε. Την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση στους χρήστες
του Πληροφορικού Συστήµατος Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.
στ. Την παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονικών παραβόλων των διαδικασιών των Πληροφοριακών
Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.
ζ. Την εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας και µεταγωγής δεδοµένων µε το φορέα εκτύπωσης των αδειών
διαµονής και τη µέριµνα για τη διασύνδεση της Γενικής
Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής µε άλλες υπηρεσίες για την ανταλλαγή δεδοµένων.
η. Τη σχεδίαση, λειτουργία και οργάνωση του πληροφοριακού συστήµατος για τη διαχείριση ελέγχων πρόσβασης και επιβεβαίωσης αυτοτελούς εγγράφου της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής πολιτών τρίτων χωρών.
Την επιβεβαίωση των ελέγχων πρόσβασης στο αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής πολιτών
τρίτων χωρών.
θ. Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδοµένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.»
4. Στο άρθρο 35 του π.δ. 105/2014 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης προΐσταται υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.»
5. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Τµήµατος Πληρο-

118
φορικών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης
συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, όπως αυτό οριοθετείται από το π.δ.
105/2014 (Α΄172), όπως ισχύει, οι παρακάτω οργανικές
θέσεις:
α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.
β. Μια (1) θέση ΤΕ πληροφορικής.
γ. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Άρθρο 31
Σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
1. Στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Κοινωνικής
Ένταξης, η οποία έχει ως στόχο τη µελέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και µεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης συγκροτείται από
τα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Ενταξιακής Πολιτικής .
β. Τµήµα Ενηµέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής.
γ. Τµήµα Υλοποίησης Προγραµµάτων.
3. Στα προβλεπόµενα υπό την παράγραφο 2 τµήµατα
κατανέµονται αρµοδιότητες ως εξής:
α. Το Τµήµα Ενταξιακής Πολιτικής είναι αρµόδιο για:
αα. Την υποστήριξη του σχεδιασµού και της χάραξης
της εθνικής πολιτικής ένταξης µεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού
καθεστώτος, ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς και αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων. ββ. Την υποβολή
προτάσεων για τη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου
συνεργασίας των Υπουργείων, της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού, καθώς και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών
συµπεριλαµβανοµένων και συλλόγων δικαιούχων διεθνούς προστασίας και µεταναστών. γγ. Την υποβολή
προτάσεων για τη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή
προγράµµατα στους τοµείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. δδ. Την προώθηση µέτρων
για τη εργασιακή ένταξη. εε. Την προώθηση µέτρων για
την ενίσχυση της γλωσσικής εκπαίδευσης στστ. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς που ασχολούνται µε θέµατα ένταξης
µεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
β. Το Τµήµα Ενηµέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικής Συνοχής είναι αρµόδιο για: αα. Την οργάνωση
δράσεων επικοινωνιακού και επιµορφωτικού χαρακτήρα,
µε στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης στους τοµείς της ένταξης και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. ββ. Την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων των δηµόσιων φορέων
και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
βαθµού, για θέµατα ένταξης και τη διαπολιτισµική εκπαίδευσή τους στον τοµέα αυτόν. γγ. Την προώθηση δράσεων διαπολιτισµικής µεσολάβησης. δδ. Την προώθηση µέτρων για την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα σε συλλογικές δράσεις, καθώς και µέτρων για την εκπροσώπησή τους στο

πλαίσιο συλλογικοτήτων. εε. Την τήρηση µητρώου µη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς της διεθνούς προστασίας, της µετανάστευσης και
της κοινωνικής ένταξης, καθώς και µεταναστευτικών και
προσφυγικών κοινοτήτων και συλλογικοτήτων.
γ. Το Τµήµα Υλοποίησης Προγραµµάτων Κοινωνικής
Ένταξης είναι αρµόδιο για:
αα. Τη µελέτη εφαρµογής, το σχεδιασµό, την παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου ή/και την υλοποίηση
του φυσικού αντικειµένου προγραµµάτων κοινωνικής
προστασίας και κοινωνικής ένταξης αιτούντων διεθνούς
προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και προγραµµάτων κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων των ανωτέρω µορφών προστασίας και µεταναστών, υπό τη
χρηµατοδότηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων.
ββ. Το σχεδιασµό, την εποπτεία και τον έλεγχο δοµών
και υπηρεσιών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και µεταναστών και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.
γγ. Την εξασφάλιση της συνοχής και της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των συγχρηµατοδοτήσεων των εθνικών
και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών, κοινοτικών και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών µέσων.
4. Οι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί στο Τµήµα
Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και στο Τµήµα Προστασίας Ευπαθών
Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µετατάσσονται ή µεταφέρονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και µε ταυτόχρονη µεταφορά των οργανικών τους θέσεων στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης.
5. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτό οριοθετείται από το π.δ. 105/2014 (Α΄172), όπως ισχύει, οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
α. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού.
β. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων.
γ. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων.
δ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
ε. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Άρθρο 32
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός έξι (6)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµιουργούνται, συγχωνεύονται ή τροποποιούνται Διευθύνσεις
και τµήµατα των Γενικών Γραµµατειών των άρθρων 25
και 26 του παρόντος, ορίζονται πρόσθετες οργανικές θέσεις καθώς και ανακατανέµονται αυτές µεταξύ των υπηρεσιών των άνω Γραµµατειών.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ “ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)» (l 180/29.6.2013)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
(Άρθρο 1 Οδηγίας)
Σκοπός
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι η
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013).
Άρθρο 34
(Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας)
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος:
α. «Σύµβαση της Γενεύης» είναι η Σύµβαση περί της
Νοµικής Καταστάσεως των Προσφύγων, η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 και κυρώθηκε µε
το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το
συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, το οποίο κυρώθηκε µε τον α.ν. 389/1968
(Α΄125).
β. «Αίτηση διεθνούς προστασίας» ή «αίτηση ασύλου»
ή «αίτηση» είναι η αίτηση παροχής προστασίας από το
Ελληνικό Κράτος που υποβάλλει αλλοδαπός ή ανιθαγενής, µε την οποία ζητά την αναγνώριση στο πρόσωπό
του της ιδιότητας του πρόσφυγα ή τη χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης και τις διατάξεις του άρθρου 2 (β) και (γ)
π.δ. 141/2013 (Α΄226). Αίτηση διεθνούς προστασίας
µπορεί να υποβληθεί και εξ ονόµατος των µελών της οικογένειας αιτούντος που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια.
γ. «Μέλη της οικογένειας» του αιτούντος διεθνή προστασία, υπό την προϋπόθεση ότι η οικογένεια υπήρχε
πριν την είσοδο στη χώρα, θεωρούνται:
αα. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφoς, µε τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση µακράς διαρκείας δεόντως
αποδεδειγµένη,
ββ. Τα ανήλικα, άγαµα και εξαρτηµένα τέκνα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάµο ή εκτός γάµου των γονέων τους ή είναι υιοθετηµένα.
γγ. Τα ενήλικα τέκνα του αιτούντος που πάσχουν από
πνευµατική ή σωµατική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση.
δ. «αιτών διεθνή προστασία» ή «αιτών άσυλο» ή «αιτών» είναι ο αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος δηλώνει
προφορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής, στα σηµεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια ή εντός αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστα-

σία ή µε οποιονδήποτε τρόπο ζητά να µην απελαθεί σε
κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας,
εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της
Γενεύης ή επειδή κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του π.δ. 141/2013 (Α΄226) και
επί του αιτήµατος του οποίου δεν έχει ληφθεί ακόµη τελεσίδικη απόφαση. Επίσης, αιτών διεθνή προστασία θεωρείται και ο αλλοδαπός, ο οποίος υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ κατ' εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους-µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος-µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, ή σε άλλο κράτος που δεσµεύεται από και εφαρµόζει τον ως άνω Κανονισµό, και
µεταφέρεται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεών του.
ε. «Τελεσίδικη απόφαση» είναι η απόφαση που ορίζει
εάν αλλοδαπός ή ανιθαγενής αναγνωρίζεται ή όχι ως
πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε άσκηση του ένδικου βοηθήµατος που προβλέπεται στο άρθρο 64.
στ. «Πρόσφυγας» είναι ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής
στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 1Α της Σύµβασης της Γενεύης και
του άρθρου 2(ε) του π.δ. 141/2013.
ζ. «Καθεστώς πρόσφυγα» είναι το καθεστώς που χορηγείται κατόπιν της αναγνώρισης από την αρµόδια ελληνική αρχή ενός αλλοδαπού ή ανιθαγενή ως πρόσφυγα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 141/2013.
η. «Δικαιούχος επικουρικής προστασίας» είναι ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής που πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθ. 2 στοιχείο ζ΄ του π.δ. 141/2013.
θ. «Καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι το καθεστώς που χορηγείται κατόπιν της αναγνώρισης από την
αρµόδια ελληνική αρχή ενός αλλοδαπού ή ανιθαγενούς
ως δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 141/2013.
ι. «Διεθνής προστασία» είναι το καθεστώς πρόσφυγα
και το καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζονται στα στοιχεία ζ΄ και θ΄ του παρόντος.
ια. «Ασυνόδευτος ανήλικος» είναι το πρόσωπο ηλικίας
κάτω των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς
να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του
µέριµνα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και για όσο χρόνο η γονική του µέριµνα δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε το νόµο και δεν ασκείται στην πράξη, ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος µετά την είσοδό του στην Ελλάδα.
ιβ. «Εκπρόσωπος ασυνόδευτου ανηλίκου» είναι ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος του ανηλίκου ή το πρόσωπο που ορίζεται από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων ή, όπου δεν υπάρχει Εισαγγελέας Ανηλίκων, από
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την προάσπιση των
συµφερόντων του ανηλίκου αυτού. Ως εκπρόσωπος κατά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να οριστεί και ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Στην τελευταία περίπτωση, ο εκπρόσωπος
του νοµικού προσώπου µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο
πρόσωπο για την εκπροσώπηση του ανηλίκου κατά τις
διαδικασίες του παρόντος.
ιγ. «Κράτηση» είναι ο περιορισµός σε ειδικό χώρο, µε
αποτέλεσµα τη στέρηση της ελευθερίας του προσώπου.
ιδ. «Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής», «Αρµόδιες Αρχές
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Εξέτασης» ή «Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής και Εξέτασης» είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, τα Αυτοτελή Κλιµάκια της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και τα Κινητά
Κλιµάκια Ασύλου.
ιε. «Κεντρική Αρχή» είναι η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ιστ. «Χώρα καταγωγής» είναι η χώρα της ιθαγένειας ή,
για τους ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής τους.
ιζ. «Άδεια διαµονής» είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις ελληνικές Αρχές, σύµφωνα µε τον τύπο που
προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία και η οποία επιτρέπει
σε αλλοδαπό ή σε ανιθαγενή τη διαµονή του στην Ελληνική Επικράτεια.
ιη. «Αποφαινόµενη Αρχή» είναι o υπάλληλος της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, ο οποίος ορίζεται ως χειριστής για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις
του παρόντος. Στην περίπτωση του άρθρου 63 Αποφαινόµενη Αρχή είναι ο Προϊστάµενος του Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιµακίου της Υπηρεσίας Ασύλου. Στις περιπτώσεις του άρθρου 54 (β), η Αποφαινόµενη Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη µεταφοράς κατ' εφαρµογή του Κανονισµού 604/2013.
ιθ. «Αρµόδιες Αρχές Απόφασης» είναι η Αποφαινόµενη Αρχή και οι Επιτροπές Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών.
κ. «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται µετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση ή απόφαση διακοπής της εξέτασης της αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 2. Ως µεταγενέστερη αίτηση λογίζεται και κάθε νέα
αίτηση διεθνούς προστασίας µετά από παραίτηση κατά
τις διατάξεις του άρθρου 47.
κα. «Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας» είναι η απόφαση της Αποφαινόµενης Αρχής να ανακαλέσει καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 141/2013. Σε περίπτωση άρνησης ανανέωσης άδειας διαµονής πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, εφαρµόζονται
οι διατάξεις και εγγυήσεις περί ανάκλησης καθεστώτος
διεθνούς προστασίας.
κβ. «Παραµονή στη χώρα» είναι η παραµονή στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαµβανοµένων των
συνόρων και των ζωνών διέλευσης.
κγ. «Σύµβουλος του αιτούντος» είναι ο νοµικός, ιατρός, ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος τον
υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης
της αίτησής του.
κδ. «Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο»
είναι το ειδικό ατοµικό δελτίο που εκδίδεται για τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του από τις αρµόδιες αρχές και του επιτρέπει την παραµονή στην Ελληνική Επικράτεια µέχρι
την ολοκλήρωσή της.
κε. «Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων» είναι οι αιτούντες, των οποίων η ικανότητα να
απολαύουν των δικαιωµάτων και να συµµορφώνονται µε
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του
παρόντος Μέρους περιορίζεται λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση
και ιδίως την κατάσταση της υγείας τους.

Άρθρο 35
(Άρθρο 3 Οδηγίας)
Πεδίο εφαρµογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται
σε όλες τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαµβανοµένων των συνόρων, ή στις ζώνες διέλευσης της
χώρας, καθώς και στις διαδικασίες ανάκλησης χορηγηθέντος καθεστώτος διεθνούς προστασίας.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται επί αιτήσεων διπλωµατικού ή εδαφικού ασύλου που
υποβάλλονται σε ελληνικές διπλωµατικές αρχές και µόνιµες αντιπροσωπείες στο εξωτερικό.
3. Η ερµηνεία και εφαρµογή του παρόντος Μέρους γίνονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης και το διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τη σχετική διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και νοµολογία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 36
(Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας)
Πρόσβαση στη διαδικασία
1.α. Κάθε αλλοδαπός ή ανιθαγενής έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση υποβάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, οι οποίες διενεργούν αµέσως πλήρη καταγραφή της. Η πλήρης καταγραφή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας,
τη χώρα καταγωγής του αιτούντος, το όνοµα του πατέρα, της µητέρας, του/της συζύγου και των τέκνων του,
βιοµετρικά στοιχεία αναγνώρισης, καθώς και σύντοµη αναφορά των λόγων για τους οποίους ο αιτών ζητά διεθνή προστασία. β. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε
λόγο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταγραφή, σύµφωνα
µε το στοιχείο α΄, µετά από απόφαση του Διευθυντή της
Υπηρεσίας Ασύλου, οι Αρχές Παραλαβής µπορούν να
προβαίνουν, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτησης, σε απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων και στη συνέχεια να προβαίνουν στην πλήρη καταγραφή του στοιχείου α΄ µόλις αυτό καταστεί δυνατό και κατά προτεραιότητα. γ. Η αίτηση διεθνούς προστασίας θεωρείται κατατεθειµένη από την ηµεροµηνία της πλήρους καταγραφής,
σύµφωνα µε το στοιχείο α΄, από την οποία αρχίζουν οι
σχετικές προθεσµίες για την εξέτασή της σύµφωνα µε
το άρθρο 51 του παρόντος. Σε περίπτωση που αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, δεν εµφανιστεί για την καταγραφή
της, κατά την ορισθείσα ηµεροµηνία ή παρότι έχει κληθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου.
2. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώµατος κατάθεσης αίτησης διεθνούς
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιόν τους, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 42 παράγραφος 1 (α).
ί3.
π
ο
- Σε περίπτωση που αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο

121
ος είτε βρίσκεται υπό κράτηση είτε σε διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατά την κείµενη νοµοθεσία,
δηλώσει ότι επιθυµεί να καταθέσει αίτηση διεθνούς προστασίας, οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές µεριµνούν
για την άµεση σύνταξη και υποβολή έγγραφης σχετικής
δήλωσης. Στη συνέχεια η αίτηση διεθνούς προστασίας
καταγράφεται από την υπηρεσία κράτησης ή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 (απλή καταγραφή), σε διασυνδεδεµένο µε την Αρχή Παραλαβής ηλεκτρονικό σύστηµα εντός έξι (6) εργάσιµων ηµερών. Οι
αρχές κράτησης ή οι περιφερειακές υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία µε την Αρχή Παραλαβής, µεριµνούν για τη µεταγωγή του κρατουµένου
ενώπιον της αρχής αυτής, το συντοµότερο δυνατό, προκειµένου πραγµατοποιηθεί η πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας σύµφωνα µε το στοιχείο
α΄της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που ο αιτών αφεθεί
ελεύθερος πριν την πραγµατοποίηση πλήρους καταγραφής, οφείλει να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών στην
αρµόδια Αρχή Παραλαβής, ώστε να προγραµµατιστεί η
πλήρης καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας.
Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί, η υπόθεση τίθεται
στο αρχείο µε απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Το πρόσωπο που
εκφράζει επιθυµία κατάθεσης αίτησης διεθνούς προστασίας είναι αιτών άσυλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34(δ) του παρόντος.
4. Αν η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβληθεί σε µη
αρµόδια αρχή, αυτή υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέσως
την αρµόδια Αρχή Παραλαβής µε τον προσφορότερο
τρόπο και να παραπέµψει σε αυτήν τον αιτούντα. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου µεριµνά για την ενηµέρωση και
κατάρτιση των αρχών στις οποίες είναι πιθανόν να απευθυνθεί όποιος επιθυµεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς
προστασίας (ιδίως την Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό
Σώµα και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης Υποδοχής και Ταυτοποίησης), σχετικά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, ώστε να ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι σχετικά µε τον τόπο και τρόπο κατάθεσης αίτησης διεθνούς
προστασίας.
5. Όταν µεγάλος αριθµός ταυτόχρονων αιτήσεων διεθνούς προστασίας καθιστά πολύ δύσκολη στην πράξη
την καταγραφή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή
την παράγραφο 3, η καταγραφή της αίτησης µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών.
6. Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση εξ ονόµατος και
των µελών της οικογένειάς του. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ενήλικα µέλη µε δικαιοπρακτική ικανότητα πρέπει να συναινούν εγγράφως στην κατάθεση της αίτησης
εξ ονόµατός τους ή σε αντίθετη περίπτωση να έχουν την
ευκαιρία να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτησή τους. Πριν ζητηθεί η συναίνεση, κάθε εξαρτώµενος ενήλικος ενηµερώνεται κατ' ιδίαν σχετικά µε τις συναφείς διαδικαστικές
συνέπειες της αυτοπρόσωπης κατάθεσης αίτησης και
σχετικά µε το δικαίωµά του να υποβάλει αυτοτελή αίτηση διεθνούς προστασίας. Η συναίνεση ζητείται κατά το
χρόνο κατάθεσης της αίτησης ή το αργότερο κατά την

προσωπική συνέντευξη µε το εν λόγω µέλος της οικογένειας.
7. Αιτών που αποκτά τέκνο µετά την είσοδό του στη
χώρα δύναται να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας
εξ ονόµατος του τέκνου, η κατάθεση της οποίας συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
Η αίτηση αυτή συνενώνεται µε την αίτηση διεθνούς προστασίας του αιτούντος γονέα σε όποιο στάδιο και βαθµό
της διαδικασίας βρίσκεται αυτή.
8. Ο ανήλικος άνω των δεκαπέντε (15) ετών, δύναται
να υποβάλει αυτοπροσώπως και αυτοτελώς αίτηση διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που είναι ασυνόδευτος, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του παρόντος.
9. Ο ασυνόδευτος ανήλικος, κάτω των δεκαπέντε (15)
ετών, υποβάλλει αίτηση διά εκπροσώπου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 45.
10. Ο εκπρόσωπος του ανηλίκου, καθώς και ο εκπρόσωπος του ξενώνα στον οποίο φιλοξενείται ο ανήλικος,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του π.δ. 220/2007, µπορούν να
καταθέτουν αίτηση διεθνούς προστασίας εξ ονόµατος
του ανηλίκου εφόσον, µε βάση εξατοµικευµένη εκτίµηση
της προσωπικής κατάστασής του, θεωρούν ότι ο ανήλικος έχει ενδεχοµένως ανάγκη διεθνούς προστασίας. Ο
ανήλικος πρέπει να είναι παρών κατά την κατάθεση της
αίτησης, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο για λόγους ανωτέρας βίας.
Άρθρο 37
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Δικαίωµα παραµονής αιτούντων - Εξαιρέσεις
1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραµένουν στη χώρα
µέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και απαγορεύεται η αποµάκρυνσή τους µε οποιονδήποτε τρόπο.
2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται στις
περιπτώσεις όπου οι αρµόδιες αρχές είτε παραδίδουν
τον αιτούντα σε άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. βάσει ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3251/2004 (Α΄127), είτε εκδίδουν αυτόν σε
τρίτη χώρα, µε την εξαίρεση της χώρας καταγωγής του
αιτούντος, ή σε διεθνή ποινικά δικαστήρια, µε βάση τις
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Η παράδοση ή η έκδοση δεν πρέπει να οδηγεί σε έµµεση ή άµεση επαναπροώθηση του ενδιαφερόµενου κατά παράβαση του άρθρου
33 παράγραφος 1 της Σύµβασης της Γενεύης ή σε κίνδυνο δίωξης ή σοβαρής βλάβης, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του π.δ. 141/2013, του άρθρου 7 του Διεθνούς
Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα, του
άρθρου 3 της Διεθνούς Σύµβασης της Νέας Υόρκης κατά
των Βασανιστηρίων, του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, των άρθρων 4
και 19 του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του άρθρου 5 του Συντάγµατος. Κανένας δεν εκδίδεται πριν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησής του, εφόσον επικαλείται φόβο
δίωξης στο εκζητούν κράτος.
3. Το δικαίωµα παραµονής του αιτούντος στη χώρα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δεν θεµελιώνει δικαίωµα
για χορήγηση άδειας διαµονής.
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Άρθρο 38
(Άρθρο 8 Οδηγίας)
Ενηµέρωση και παροχή συµβουλών σε κέντρα
κράτησης και σηµεία εισόδου
στην Ελληνική Επικράτεια
1. Αλλοδαποί ή ανιθαγενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε
κέντρα κράτησης ή σηµεία διέλευσης συνόρων, συµπεριλαµβανοµένων των ζωνών διέλευσης, στα εξωτερικά
σύνορα, λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Η Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία µε τις αρχές που δραστηριοποιούνται στα σηµεία αυτά ή/και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, µεριµνά για την παροχή της πληροφόρησης σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Στα εν λόγω κέντρα κράτησης και
σηµεία διέλευσης, παρέχεται δυνατότητα διερµηνείας
στο µέτρο που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου.
2. Οι οργανώσεις και τα πρόσωπα που ενηµερώνουν
και συµβουλεύουν τους αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, έχουν πρόσβαση στα σηµεία
διέλευσης των συνόρων, περιλαµβανοµένων των ζωνών
διέλευσης, στα εξωτερικά σύνορα, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δηµόσιας τάξης ή λόγοι που
υπαγορεύονται από τη διοικητική διαχείριση του συγκεκριµένου σηµείου διέλευσης των συνόρων και επιβάλλουν τον περιορισµό του δικαιώµατος αυτού. Οι περιορισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να οδηγούν σε αδυναµία πρόσβασης στα συγκεκριµένα σηµεία για τις ανωτέρω οργανώσεις ή πρόσωπα.
Άρθρο 39
(Άρθρο 10 Οδηγίας)
Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης
1. Οι αιτήσεις δεν απορρίπτονται, αποκλειστικά και µόνο για το λόγο ότι δεν υποβλήθηκαν το ταχύτερο δυνατόν.
2. Όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας εξετάζονται
αρχικά ως προς την υπαγωγή στο καθεστώς του πρόσφυγα και, εφόσον δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, εξετάζονται ως προς την υπαγωγή σε καθεστώς
επικουρικής προστασίας.
3. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων λαµβάνονται σε ατοµική βάση, µετά από εµπεριστατωµένη, αντικειµενική
και αµερόληπτη εξέταση. Για το σκοπό αυτόν η Κεντρική
Υπηρεσία Ασύλου:
α. Αναζητεί, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί συγκεκριµένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική,
κοινωνική, οικονοµική, καθώς και τη γενική κατάσταση
που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αιτούντων
(χώρες καταγωγής, χώρες προηγούµενης συνήθους διαµονής, χώρες µέσω των οποίων διήλθαν κ.λπ.) σε συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες αρχές ή αντίστοιχες αρχές
κρατών-µελών Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών συµφωνιών ή
από αξιόπιστες πηγές, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ύπατη Αρµοστεία του
Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται στις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης.
β. Μεριµνά, ώστε το προσωπικό που εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις ή εισηγείται για τη λήψη αποφάσεων, να γνωρίζει την εθνική και διεθνή νοµοθεσία και τη
νοµολογία περί διεθνούς προστασίας. Προς τούτο, οργανώνει την εκπαίδευση και φροντίζει για τη συνεχή επι-

µόρφωση του προσωπικού. Επίσης µεριµνά, ώστε το
προσωπικό να µπορεί να συµβουλεύεται, όταν είναι αναγκαίο, εµπειρογνώµονες επί ειδικών ζητηµάτων όπως ιατρικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών, γλωσσολογικών ή
ζητηµάτων που άπτονται ιδίως των ανηλίκων ή του φύλου. Περαιτέρω η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διοργανώνει σεµινάρια εκπαίδευσης αυτοτελώς ή/και σε συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο,
ενώ µπορεί να διοργανώνει σεµινάρια κατάρτισης σε συνεργασία µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Κοινοποιεί στις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης τις διαθέσιµες από
την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες οδηγίες και ενηµερωτικά δελτία σε θέµατα διεθνούς προστασίας.
Άρθρο 40
(Άρθρο 11 Οδηγίας)
Αιτιολόγηση και επίδοση αποφάσεων
και άλλων διαδικαστικών εγγράφων
1. Οι αποφάσεις επί της αίτησης διεθνούς προστασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων µεταφοράς βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 604/2013, επιδίδονται στον αιτούντα µε µέριµνα της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής.
2. Η επίδοση πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατόν
µετά την έκδοση της απόφασης και αφού ειδοποιηθεί ο
αιτών προκειµένου να προσέλθει για την παραλαβή της
απόφασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία.
3. Η ειδοποίηση πραγµατοποιείται, µε βάση τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον αιτούντα, πλέον πρόσφατα
στοιχεία επικοινωνίας, µε επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την
πράξη αυτή γίνεται από τον αρµόδιο υπάλληλο σχετική
µνεία στο φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και ώρα διενέργειας
της πράξης, το όνοµα και την υπογραφή του υπαλλήλου
που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης
στην οποία προέβη. Κάθε πρόσκληση ή κοινοποίηση
πραγµατοποιείται στον πιο πρόσφατο τόπο διαµονής ή
κατοικίας που έχει δηλώσει ο αιτών διεθνή προστασία.
4. Εάν ο αιτών είναι κρατούµενος ή παραµένει σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εφόσον η µεταγωγή του ενώπιον των Αρχών Παραλαβής
για την πραγµατοποίηση της επίδοσης είναι αδύνατη για
αντικειµενικούς λόγους, οι οποίοι γνωστοποιούνται εγγράφως στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής, η απόφαση παραδίδεται στον προϊστάµενο του οικείου καταστήµατος
ή εγκατάστασης, ο οποίος µεριµνά για την άµεση επίδοση της απόφασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
µε τη συνδροµή διερµηνέα, σε γλώσσα που ο κρατούµενος κατανοεί, µνεία δε του γεγονότος αυτού γίνεται στη
σχετική έκθεση επίδοσης. Στη συνέχεια, ο προϊστάµενος
του οικείου καταστήµατος, χώρου κράτησης ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Αρχή Παραλαβής, στην οποία
αποστέλλει την έκθεση επίδοσης.
5. Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατόν να ανευρεθεί µε τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η επίδοση διενεργείται το αργότερο κατά
την επόµενη προσέλευσή του για ανανέωση του δελτίου
αιτούντος από τις αρµόδιες αρχές.
6. Κατά την επίδοση, ο αιτών ενηµερώνεται από διερµηνέα σε γλώσσα που κατανοεί, µνεία δε του γεγονότος
αυτού γίνεται στη σχετική έκθεση επίδοσης. Στις περι-
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πτώσεις της παραγράφου 4 επισυνάπτεται και έντυπο σε
γλώσσα που κατανοεί ο αιτών που εξηγεί το περιεχόµενο του εγγράφου που επιδόθηκε, τις συνέπειές του για
τον ίδιο και τις ενέργειες στις οποίες δύναται να προβεί.
7. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους της απόρριψης. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται
µνεία για την προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, για
το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέπειες παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής, καθώς και
για τη δυνατότητα και τους όρους παροχής δωρεάν νοµικής συνδροµής στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής
Προσφυγών σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της υπουργικής
απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 7 του παρόντος.
8. Προσκλήσεις του αιτούντος από την αρµόδια Αρχή
Παραλαβής στη συνέντευξη που αναφέρεται στο άρθρο
52 και από την Αρχή Προσφυγών σε ακρόαση κατά το
άρθρο 62, πραγµατοποιούνται µε κάθε πρόσφορο µέσο,
µεταξύ των οποίων όσα αναφέρονται στην παράγραφο
3, που εξασφαλίζει ότι ο αιτών έλαβε γνώση της πρόσκλησης. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σηµασία και το περιεχόµενο
των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη πρόσκληση ή κλήση
του αιτούντος πραγµατοποιείται µε τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
9. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, οι αποφάσεις διακοπής της εξέτασης της αίτησης
και οι αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας κοινοποιούνται στον Κλάδο Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι αποφάσεις
των Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
10. Όταν έχει υποβληθεί αίτηση εξ ονόµατος των µελών της οικογένειας του αιτούντος, που επικαλούνται
τους ίδιους λόγους, η αρµόδια Αρχή Απόφασης µπορεί
να εκδίδει µία απόφαση που αφορά όλα τα µέλη της οικογένειας, εκτός εάν αυτό θα οδηγούσε σε γνωστοποίηση της ιδιαίτερης κατάστασης αιτούντος που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντά του, ιδίως σε περιπτώσεις διώξεων µε βάση το φύλο, το σεξουαλικό
προσανατολισµό ή την ταυτότητα φύλου και /ή την ηλικία. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται χωριστή απόφαση
για το συγκεκριµένο πρόσωπο.
Άρθρο 41
(Άρθρο 12 Οδηγίας)
Εγγυήσεις για τους αιτούντες
1. Οι αιτούντες, κατά την εφαρµογή των διατάξεων
των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ έχουν τα ακόλουθα δικαιώµατα:
α. Ενηµερώνονται, σε γλώσσα την οποία κατανοούν,
για τη διαδικασία που ακολουθείται, τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις τους, για το καθήκον εχεµύθειας των
αρχών και το γεγονός ότι οι πληροφορίες που παρέχουν
στις αρχές κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής
τους δεν θα αποκαλυφθούν στους φερόµενους ως φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης, για τις συνέπειες της µη
συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις τους και της µη συνεργασίας µε τις αρχές, καθώς και για τις συνέπειες της
ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησής τους. Επίσης,

ενηµερώνονται για τις προθεσµίες και τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να συµµορφωθούν µε την
υποχρέωση υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται
για την τεκµηρίωση της αίτησής τους. Οι πληροφορίες
τους παρέχονται εγκαίρως ώστε να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους και να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις
που περιγράφονται στο άρθρο 42. Οι πληροφορίες αυτές
δύναται να παρέχονται και τηλεφωνικά ή µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο.
β. Τους παρέχονται υπηρεσίες διερµηνέα για να υποβάλουν την αίτησή τους και να εκθέσουν την υπόθεσή
τους στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής, για τη διεξαγωγή
συνέντευξης ή προφορικής ακρόασης, καθώς και σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας σε Α΄ και Β΄ βαθµό, εφόσον
δεν µπορεί να εξασφαλισθεί η αναγκαία επικοινωνία χωρίς αυτόν. Η δαπάνη της διερµηνείας βαρύνει το Δηµόσιο. Η παροχή υπηρεσιών διερµηνείας, όπου αυτή απαιτείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας δύναται να παρέχεται και εξ
αποστάσεως µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών µέσων
επικοινωνίας, σε περίπτωση που η φυσική παρουσία
διερµηνέα δεν είναι πρόσφορη. Οι αρµόδιες αρχές απόφασης µεριµνούν ώστε να λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου ξενόγλωσσων εγγράφων που τυχόν κατατίθενται ενώπιόν τους, ακόµη και αν αυτά δεν προσκοµίζονται σε επίσηµη µετάφραση.
γ. Μπορούν να επικοινωνούν µε την Ύπατη Αρµοστεία
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή µε κάθε άλλη οργάνωση που παρέχει νοµική, ιατρική και ψυχολογική συνδροµή.
δ. αα) Εφοδιάζονται ατελώς από την αρµόδια Αρχή
Παραλαβής, αµέσως µετά την καταγραφή της αίτησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 1 µε το δελτίο αιτούντος
διεθνή προστασία, το οποίο φέρει τη φωτογραφία τους.
ββ) Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία αποτελεί
προσωρινό τίτλο, δεν θεµελιώνει δικαίωµα για έκδοση άδειας διαµονής, διασφαλίζει την απόλαυση των δικαιωµάτων των αιτούντων όπου αυτά προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις, εξασφαλίζει τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές κατά το χρόνο ισχύος του και τους
επιτρέπει την παραµονή στην Ελληνική Επικράτεια.
γγ) Στο δελτίο µπορεί να αναφέρεται περιορισµός της
κυκλοφορίας των αιτούντων σε τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας, µετά από απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.
δδ) Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος µέχρι ένα έτος και
ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.
Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί δελτίο µετά την απλή καταγραφή της αίτησης, σύµφωνα µε την παρ. 1 (β)
του άρθρου 36, το δελτίο ισχύει µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία πλήρους καταγραφής κατά την παράγραφο 1
(α) του ίδιου άρθρου.
εε) Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου µπορεί να µειώνεται η διάρκεια ισχύος των δελτίων
αιτούντων από συγκεκριµένη χώρα καταγωγής, λαµβανοµένης υπόψη της αναµενόµενης διάρκειας έκδοσης απόφασης σε Α΄ βαθµό και εφόσον από τα επίσηµα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι το ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αιτούντες από
τη συγκεκριµένη χώρα, κατά τα δύο προηγούµενα τρίµηνα, είναι χαµηλότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
στστ) Με απόφαση Προϊσταµένου της αρµόδιας αρχής
παραλαβής δύναται να περιορίζεται η διάρκεια ισχύος
του δελτίου συγκεκριµένου αιτούντος, ιδίως σε περίπτω-

124
ση αναβολής της προγραµµατισµένης προσωπικής συνέντευξης, απώλειας δελτίου, όταν επίκειται άµεσα η επίδοση απόφασης ή όταν εκκρεµεί µεταφορά στο πλαίσιο
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 604/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
ζζ) Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία παραδίδεται
υποχρεωτικά από τον αιτούντα στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής κατά την επίδοση σε αυτόν απορριπτικής απόφασης επί της αίτησής του και παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Στην περίπτωση που ο αιτών κρατείται ή βρίσκεται
σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή εφόσον η αίτηση διεθνούς προστασίας έχει υποβληθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 60, το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία χορηγείται µετά την άρση της κράτησης, ή το πέρας των διαδικασιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή αφού επιτραπεί
η είσοδος στο έδαφος της χώρας σύµφωνα µε το άρθρο
60 παράγραφος 2. Αν κατά την της άρση της κράτησης ο
αιτών δεν εφοδιαστεί µε δελτίο, παραπέµπεται εγγράφως στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής, ενώπιον της οποίας οφείλει να παρουσιασθεί εντός δέκα (10) ηµερών για
να δηλώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να του χορηγηθεί δελτίο. Το έγγραφο παραποµπής φέρει τα στοιχεία του αιτούντος και φωτογραφία του. Οι αρµόδιες αρχές για την κράτηση του αιτούντος ή οι αρµόδιες υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιδίδουν στον αιτούντα το έγγραφο παραποµπής του. Η επίδοση διενεργείται από διερµηνέα, σε γλώσσα που ο αιτών κατανοεί, µνεία δε του γεγονότος αυτού γίνεται στη
σχετική έκθεση επίδοσης.
ε. Ενηµερώνονται σχετικά µε το αποτέλεσµα της απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστασίας σε γλώσσα
που κατανοούν, καθώς και για τη δυνατότητα προσβολής
της απορριπτικής απόφασης και της σχετικής προθεσµίας. Η απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας
εκδίδεται και επιδίδεται στον αιτούντα το ταχύτερο δυνατόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40. Σε περίπτωση που ο αιτών αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας, γνωστοποιούνται στοιχεία από το διοικητικό φάκελο και χορηγούνται αντίγραφα µόνο εφόσον ο αιτών αποδείξει ειδικό έννοµο συµφέρον.
στ. Έχουν πρόσβαση, οι ίδιοι ή διά των συµβούλων
τους, σε πληροφορίες που παρέχουν εµπειρογνώµονες
επί ειδικών ζητηµάτων, όπως ιατρικών, πολιτισµικών,
θρησκευτικών, γλωσσολογικών ή ζητηµάτων που άπτονται ιδίως των ανηλίκων ή του φύλου.
2. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της
αίτησης διεθνούς προστασίας, οι αρµόδιες κατά το νόµο
αρχές αναγνωρίζουν και θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής αιτούντων µε την επίδειξη του δελτίου. Στις περιπτώσεις κράτησης, παραµονής σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 60, οι αρµόδιες κατά τον νόµο αρχές αναγνωρίζουν και βεβαιώνουν την υπογραφή των αιτούντων βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει.

α. Παρουσιάζονται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής
αυτοπροσώπως, χωρίς καθυστέρηση προκειµένου να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και όποτε
κληθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, ενώπιον των αρµοδίων αρχών. Αίτηση διεθνούς
προστασίας, παραίτηση από αυτήν, προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης, µεταγενέστερη αίτηση και αίτηση για ανανέωση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία υποβάλλονται αυτοπροσώπως, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή
σωµατική αναπηρία, οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται µε ανάλογο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δηµόσιας υπηρεσίας. Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις ανωτέρας βίας η αίτηση περιλαµβάνει δήλωση του αιτούντος,
του επιτρόπου του, εκπροσώπου του ή του δικαστικού
του συµπαραστάτη ότι γνωρίζει τις προϋποθέσεις της
παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, η συνέχιση
της διαδικασίας εξέτασης µιας αίτησης διεθνούς προστασίας τελεί υπό την προϋπόθεση της διαπίστωσης της
συνδροµής των ως άνω λόγων ανωτέρας βίας, καθώς και
της αυτοπρόσωπης εµφάνισης του αιτούντος ενώπιον
των αρµοδίων Αρχών Παραλαβής, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι λόγοι ανωτέρας βίας είναι παροδικού χαρακτήρα.
β. Παραδίδουν το ταξιδιωτικό έγγραφο και προσκοµίζουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχουν στην κατοχή
τους και σχετίζεται µε την εξέταση της αίτησης και των
στοιχείων που πιστοποιούν την ταυτότητα των ιδίων και
των µελών της οικογένειάς τους, τη χώρα προέλευσης
και τον τόπο καταγωγής τους, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση. Στις περιπτώσεις που παραδοθούν
τα ανωτέρω έγγραφα συντάσσεται πρακτικό παράδοσης-παραλαβής, αντίγραφο του οποίου χορηγείται στον
αιτούντα. Η υποβολή και η εξέταση της αίτησης χορήγησης διεθνούς προστασίας, καθώς και η χορήγηση καθεστώτος δεν προϋποθέτουν απαραιτήτως την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων.
γ. Ενηµερώνουν αµέσως τις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής για τη διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής τους και τα
άλλα στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και για κάθε µεταβολή των ως άνω στοιχείων.
δ. Συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές για τη διενέργεια κάθε νόµιµης έρευνας σχετικά µε την αίτησή τους.
ε. Δέχονται σωµατική έρευνα και έρευνα των αντικειµένων που φέρουν και φωτογραφίζονται, ενώ, εφόσον
είναι άνω των 14 ετών, δακτυλοσκοπούνται, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις. Η σωµατική έρευνα διεξάγεται από πρόσωπο του ιδίου φύλου µε τον αιτούντα, τηρουµένων πλήρως των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και της σωµατικής και ψυχολογικής ακεραιότητας.
2. Για τις υποχρεώσεις αυτές και τα δικαιώµατα τους
σύµφωνα µε το άρθρο 41, ενηµερώνονται ειδικά οι αιτούντες σε γλώσσα που κατανοούν και συντάσσεται
προς τούτο σχετικό αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται
η γλώσσα επικοινωνίας.

Άρθρο 42
(Άρθρο 13 Οδηγίας)
Υποχρεώσεις των αιτούντων

Άρθρο 43
Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων

1. Οι αιτούντες υποχρεούνται να συνεργάζονται µε τις
αρµόδιες αρχές στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για
τη διεκπεραίωση της αίτησής τους, συµπεριλαµβανοµένης και της διαπίστωσης των στοιχείων της ταυτότητάς
τους. Ειδικότερα, σε κάθε περίπτωση, οι αιτούντες υποχρεούνται να:

1. Τα στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων προκύπτουν
από το διαβατήριό τους, το δελτίο ταυτότητάς τους, ή τη
ληξιαρχική πράξη γέννησής τους, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου µπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη κατηγορία εγγράφων.
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2. Σε περίπτωση έλλειψης των εγγράφων αυτών, τα
στοιχεία ταυτότητας καταγράφονται µε βάση τη σχετική
δήλωση του αιτούντος, κατά την καταγραφή της αίτησης
διεθνούς προστασίας.
3. Τα στοιχεία ταυτότητας δύναται να τροποποιηθούν
µε απόφαση Προϊσταµένου της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής µετά από σχετική αίτηση του αιτούντος διεθνή
προστασία, η οποία συνοδεύεται από πρωτότυπα έγγραφα της παραγράφου 1, εκτός αν η τροποποίηση αφορά
προφανείς γραφικές παραδροµές ή παραδροµές προφανώς οφειλόµενες στη µεταφορά άλλων αλφαβήτων στο
λατινικό αλφάβητο, οπότε αρκεί απλή αίτηση του ενδιαφερόµενου.
4. Κατ’ εξαίρεση το στοιχείο της ιθαγένειας και του τόπου γέννησης, µπορούν να τροποποιηθούν µε απόφαση
του Προϊσταµένου της Αρχής Παραλαβής, µετά από
γνώµη του αρµόδιου χειριστή, εφόσον κατά τη συνέντευξη του άρθρου 52 ο αιτών προβεί σε σχετική δήλωση και θεµελιωθεί ότι τα στοιχεία αυτά έχουν καταγραφεί εσφαλµένα. Οµοίως κατ’ εξαίρεση µπορεί να τροποποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας εάν κατά τη συνέντευξη προβληθούν βάσιµοι και σοβαροί λόγοι για τους οποίους ο αιτών αρχικά δεν είχε δηλώσει τα πραγµατικά του
στοιχεία. Η ηµεροµηνία γέννησης τροποποιείται µετά από διενέργεια διαδικασίας προσδιορισµού ηλικίας σύµφωνα µε το άρθρο 45, εκτός αν κατά τη συνέντευξη προκύψει ότι ο αιτών που έχει καταγραφεί ως ενήλικος είναι
προφανώς ανήλικος, οπότε αρκεί απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής µετά από
γνώµη του αρµόδιου χειριστή.
5. Σε περίπτωση που η ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της παραγράφου 4, και σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
διαπιστωθεί κατά το στάδιο εξέτασης της προσφυγής,
σύµφωνα µε τα άρθρα 61 και 62, η τροποποίηση πραγµατοποιείται µε επιµέλεια του Προϊσταµένου του Τµήµατος
Συντονισµού της Υπηρεσίας Ασύλου, µετά από απόφαση
της Επιτροπής Προσφυγών ενώπιον της οποίας εκκρεµεί
η υπόθεση.
Άρθρο 44
(Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας)
Παροχή πληροφοριώνΝοµική εκπροσώπηση
και συνδροµή
1. Οι αιτούντες έχουν δικαίωµα να συµβουλεύονται µε
δαπάνη τους δικηγόρο ή άλλο σύµβουλο σε θέµατα σχετικά µε την αίτησή τους. Εφόσον ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά για συγκεκριµένες πράξεις, η εξουσιοδότηση αιτούντων προς δικηγόρο για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρχών του παρόντος Μέρους
µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε απλό ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Η εξουσιοδότηση αιτούντων προς άλλα πρόσωπα απαιτεί θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
2. Στους αιτούντες παρέχονται, στο πλαίσιο των διαδικασιών του Κεφαλαίου Γ΄, δωρεάν νοµικές πληροφορίες
και πληροφορίες για τη διαδικασία, σχετικά µε την υπόθεσή τους. Πέραν της παροχής πληροφόρησης του
προηγούµενου εδαφίου, σε περίπτωση απόφασης µε την
οποία δεν χορηγείται προσφυγικό καθεστώς σε πρώτο
βαθµό, στους αιτούντες παρέχεται, κατόπιν αιτήµατος,

εξειδικευµένη ενηµέρωση σχετικά µε το σκεπτικό της απόφασης και τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατ’
αυτής. Η πληροφόρηση και ενηµέρωση των προηγούµενων εδαφίων µπορεί να παρέχονται από φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
3. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν νοµική συνδροµή στις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης του άρθρου 7 παράγραφος 8 του παρόντος. Σε
περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αιτούντες είναι δυνατόν να λαµβάνουν δωρεάν νοµική βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α' 24), οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
4. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν αιτούντες έχουν
πρόσβαση σε πληροφορίες του φακέλου τους, βάσει των
οποίων λαµβάνεται ή θα ληφθεί η απόφαση, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 41 παράγραφος 1(ε) εδάφιο τρίτο
του παρόντος. Άλλοι σύµβουλοι που παρέχουν συνδροµή σε αιτούντες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία του φακέλου τους εφόσον αυτά σχετίζονται µε την παρεχόµενη
συνδροµή. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, δύναται, µετά από αιτιολογηµένη πράξη του, να
απαγορεύει τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή της πηγής
αυτών, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη αυτών ενδέχεται
να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια
των οργανισµών που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές,
την ασφάλεια των προσώπων που αυτές αφορούν ή τις
διεθνείς σχέσεις της χώρας. Η παραπάνω απαγόρευση
δεν θα πρέπει να περιορίζει δυσανάλογα το δικαίωµα
του αιτούντος σε εκπροσώπηση, νοµική συµπαράσταση
και υπεράσπιση. Η πρόσβαση στις εν λόγω απόρρητες
πληροφορίες ή πηγές είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση,
από την Αρχή Προσφυγών, στο πλαίσιο εξέτασης προσφυγής και από το Δικαστήριο, το οποίο είναι αρµόδιο
για την εξέταση των προβλεποµένων στο άρθρο 64 αιτήσεων ακυρώσεως.
5. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν και οι σύµβουλοι
που παρέχουν συνδροµή σε αιτούντες, έχουν πρόσβαση
σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης υπό τους ειδικούς όρους του Γενικού
Κανονισµού λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης. Επίσης έχουν πρόσβαση σε χώρους κράτησης και ζώνες διέλευσης, για να επικοινωνούν µε τους
αιτούντες, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Η δυνατότητα
πρόσβασης των ως άνω προσώπων στους χώρους αυτούς περιορίζεται όταν αυτό κρίνεται αντικειµενικά απαραίτητο από τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές για την ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή τη διοικητική διαχείριση του εν
λόγω χώρου ή την ασφάλεια των αιτούντων, υπό τον όρο ότι δεν περιορίζεται ούτε παρακωλύεται το δικαίωµα
του αιτούντος σε εκπροσώπηση και νοµική συµπαράσταση, ιδίως όταν η πρόσβαση των δικηγόρων και συµβούλων περιορίζεται υπερβολικά ή καθίσταται αδύνατη.
6. Δικηγόροι ή άλλοι σύµβουλοι δικαιούνται να παρέχουν κάθε νόµιµη συνδροµή στον αιτούντα σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας. Οι αιτούντες δικαιούνται να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη µε τον δικηγόρο
που τους εκπροσωπεί ή τον σύµβουλο που τους παρέχει
συνδροµή. Η συνέντευξη µπορεί να διεξαχθεί παρά την
απουσία συνηγόρου, εφόσον κριθεί ότι η απουσία αυτή
δεν συνιστά σπουδαίο λόγο αναβολής.
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Άρθρο 45
(Άρθρο 25 Οδηγίας)
Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων
1. Οι αρµόδιες αρχές, όταν υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, ενεργούν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του π.δ. 220/2007, για το διορισµό επιτρόπου του ανηλίκου. Ο ανήλικος ενηµερώνεται αµέσως για το πρόσωπο του επιτρόπου. Ο επίτροπος
εκπροσωπεί τον ανήλικο, µεριµνά για τη διασφάλιση των
δικαιωµάτων του στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου,
καθώς και για την εξασφάλιση κατάλληλης νοµικής συνδροµής και εκπροσώπησής του, ενώπιον των αρµοδίων
αρχών. Ο επίτροπος ή ασκών τη σχετική πράξη επιτροπείας µεριµνά για την έγκαιρη και προσήκουσα ενηµέρωση του ασυνόδευτου ανηλίκου, ιδίως για τη σηµασία και
τις πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης, καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προετοιµαστεί για αυτή. Ο επίτροπος ή ο ασκών τη σχετική πράξη επιτροπείας καλείται και δύναται να παρίσταται στην
προσωπική συνέντευξη του ανηλίκου και να υποβάλλει
ερωτήσεις ή παρατηρήσεις προς διευκόλυνση της διαδικασίας. Κατά τη διενέργεια προσωπικής συνέντευξης
µπορεί να κριθεί απαραίτητη η παρουσία του ασυνόδευτου ανηλίκου, παρά την παρουσία του επιτρόπου ή του
ασκούντος σχετική πράξη επιτροπείας.
2. Οι χειριστές που διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις µε ασυνόδευτο ανήλικο και λαµβάνουν τις σχετικές
αποφάσεις, πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις
σχετικά µε τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων και να διενεργούν µε τέτοιο τρόπο τη συνέντευξη, ώστε να είναι
απόλυτα αντιληπτή από τον αιτούντα, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ηλικία του.
3. Εφόσον ο επίτροπος ή ασκών τη σχετική πράξη επιτροπείας είναι δικηγόρος, ο αιτών δεν µπορεί να επωφεληθεί δωρεάν νοµικής συνδροµής σύµφωνα µε το άρθρο
44 παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο.
4. Οι Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής µπορούν, σε περίπτωση αµφιβολίας, να παραπέµπουν τους ασυνόδευτους ανήλικους σε διαδικασίες διαπίστωσης ανηλικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κ.υ.α. αριθµ.
1982/16.2.2016 (Β΄335). Στις περιπτώσεις που κρίνεται
απαραίτητη η παραποµπή στη διαδικασία για προσδιορισµό της ηλικίας και καθ’ όλη τη διάρκειά της, λαµβάνεται
µέριµνα για το σεβασµό τον ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
που οφείλονται ιδίως στο φύλο και σε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες. Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα ώστε:
α. Να έχει οριστεί επίτροπος του ανηλίκου, ο οποίος
θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
προστασία των δικαιωµάτων και τη διασφάλιση του βέλτιστου συµφέροντος του ανηλίκου καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας προσδιορισµού της ηλικίας.
β. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενηµερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους και σε γλώσσα την οποία κατανοούν, για τη δυνατότητα και τις διαδικασίες
προσδιορισµού της ηλικίας τους, για τις µεθόδους που εφαρµόζονται, τις ενδεχόµενες συνέπειες των αποτελεσµάτων της ως άνω διαδικασίας στην εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, καθώς και τις συνέπειες της
άρνησής τους να υποβληθούν στη διαδικασία αυτή.
γ. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή οι επίτροποί τους να συναινούν στη διενέργεια της διαδικασίας για τον προσδιορισµό της ηλικίας των συγκεκριµένων ανηλίκων.
δ. Απόφαση απόρριψης της αίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου που αρνήθηκε να υποβληθεί σε διαδικασία προσ-

διορισµού της ηλικίας να µη βασίζεται µόνο στην άρνηση
αυτή και
ε. µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισµού της ηλικίας, το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι
ανήλικο να έχει ανάλογη µεταχείριση ως ανήλικο.
5. Εφόσον από τη διαδικασία για τον προσδιορισµό
της ηλικίας δεν προκύψει µε ασφάλεια ότι ο αιτών είναι
ενήλικος, αυτός αντιµετωπίζεται ως ανήλικος.
6. Το γεγονός ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση δεν εµποδίζει τις
Αρχές Απόφασης να λαµβάνουν απόφαση επί της αίτησης.
7. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων εξετάζονται πάντοτε µε την κανονική διαδικασία.
8. Η διασφάλιση του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 46
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/32/EE και 8 έως 11
της Οδηγίας 2013/33/EE)
Κράτηση των αιτούντων

1. Αλλοδαπός ή ανιθαγενής που αιτείται διεθνή προστασία, δεν κρατείται για µόνο το λόγο ότι έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι εισήλθε
παράτυπα ή/και παραµένει στη χώρα χωρίς νόµιµο τίτλο
διαµονής.
2. Αλλοδαπός ή ανιθαγενής που υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείται βάσει των σχετικών
διατάξεων των νόµων 3386/2005 και 3907/2011, όπως ισχύουν, παραµένει υπό κράτηση κατ’ εξαίρεση, εφόσον
αυτή είναι αναγκαία, κατόπιν ατοµικής αξιολόγησης και
υπό την προϋπόθεση ότι δεν µπορούν να εφαρµοσθούν
εναλλακτικά µέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στο
άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3907/2011, για έναν από τους παρακάτω λόγους:
α. για τη διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας ή
της καταγωγής του ή
β. προκειµένου να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα
στα οποία βασίζεται η αίτηση διεθνούς προστασίας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του αιτούντος, όπως ο κίνδυνος αυτός ορίζεται στο άρθρο 18 (ζ)
του ν. 3907/2011, ή
γ. όταν τεκµηριώνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων,
συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι το πρόσωπο
είχε ήδη την ευκαιρία πρόσβασης στη διαδικασία χορήγησης ασύλου, ότι υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρείται
ότι ο αιτών υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, προκειµένου να καθυστερήσει απλώς ή να εµποδίσει την εκτέλεση απόφασης επιστροφής, εφόσον πιθανολογείται
ότι η εκτέλεση της απόφασης αυτής µπορεί να υλοποιηθεί ή
δ. εφόσον συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή
τη δηµόσια τάξη, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας αρχής της παραγράφου 3, ή
ε. όταν υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος διαφυγής, κατά
τη έννοια του άρθρου 2 (ιδ) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
604/2013, σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 18 στοιχείο ζ΄ του ν. 3907/2011, τα οποία εφαρµόζονται αναλόγως, και προκειµένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της
διαδικασίας µεταφοράς σύµφωνα µε τον ως άνω Κανονισµό.
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3. Η απόφαση κράτησης λαµβάνεται από τον οικείο Αστυνοµικό Διευθυντή και, προκειµένου περί των Γενικών
Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης,
τον αρµόδιο για θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικό Διευθυντή, και περιέχει πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.
Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄και ε΄της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, η απόφαση κράτησης λαµβάνεται κατόπιν εισήγησης του Προϊσταµένου της αρµόδιας Αρχής
Παραλαβής.
4. α. Η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία επιβάλλεται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα.
Καθυστερήσεις των διοικητικών διαδικασιών που δεν
µπορούν να αποδοθούν στον αιτούντα δεν δικαιολογούν
συνέχιση της κράτησης.
β. Η κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία για τους λόγους των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ καταρχήν επιβάλλεται για διάστηµα µέχρι 45 ηµερών και παρατείνεται για
άλλες 45 ηµέρες εφόσον δεν ανακληθεί η εισήγηση της
παραγράφου 3.
γ. Η κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία για τους λόγους των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2, δεν
δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες.
δ. Ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση ή µη των ανωτέρω
ορίων των στοιχείων β΄ και γ΄, ο συνολικός χρόνος κράτησης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει τα
ανώτατα όρια κράτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο
άρθρο 30 του ν. 3907/2011.
5. H αρχική απόφαση κράτησης και η απόφαση παράτασης της κράτησης διαβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον
υπ’ αυτού οριζόµενο πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου στην Περιφέρεια του οποίου κρατείται ο αιτών, ο
οποίος κρίνει για τη νοµιµότητα της επιβολής του µέτρου της κράτησης και εκδίδει παραχρήµα την απόφαση
του, την οποία διατυπώνει συνοπτικά σε τηρούµενο πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζει αµέσως στην αρµόδια αστυνοµική αρχή. Εφόσον ζητηθεί, ο αιτών διεθνή
προστασία ή ο δικαστικός του πληρεξούσιος ακούγεται
υποχρεωτικά από τον δικαστή, τούτο δε µπορεί να διατάξει σε κάθε περίπτωση και ο δικαστής. Σε αυτήν την
περίπτωση εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 και επόµενες του άρθρου 76 του ν.
3386/2005. Η ανωτέρω διαδικασία δεν περιορίζει τη δυνατότητα του αιτούντος να προβάλλει αντιρρήσεις κατά
της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο επόµενο άρθρο.
6. Οι αιτούντες που κρατούνται, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, έχουν τα δικαιώµατα προσφυγής και υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπονται στις
παραγράφους 3 και επόµενες του άρθρου 76 του
ν. 3386/2005, όπως ισχύει.
7. Οι κρατούµενοι αιτούντες διεθνή προστασία, σε περίπτωση αµφισβήτησης της απόφασης κράτησης, δικαιούνται δωρεάν νοµική συνδροµή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ν. 3226/2004
(Α' 24), οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
8. Η κράτηση του αιτούντος διεθνή προστασία συνιστά
λόγο επιτάχυνσης της διαδικασίας ασύλου, λαµβανοµένης υπόψη της, τυχόν, έλλειψης κατάλληλων χώρων και
των δυσχερειών εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών
διαβίωσης των τελούντων σε κράτηση. Οι δυσχέρειες
αυτές καθώς και η ευαλωτότητα των αιτούντων κατά το
άρθρο 14 παράγραφος 8 του παρόντος συνεκτιµώνται
για την επιβολή ή την παράταση της κράτησης. Σε περίπτωση κράτησης αλλοδαπού ή ανιθαγενή ο οποίος υπο-

βάλει αίτηση διεθνούς προστασίας υπό κράτηση, ενηµερώνεται αµέσως ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Αρχής
Παραλαβής ή/και ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής
Προσφυγών, ο οποίος µεριµνά για την κατά προτεραιότητα εξέταση της αίτησης ή της προσφυγής.
9. Οι αιτούντες κρατούνται στους χώρους κράτησης
που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3907/2011.
10. Στις περιπτώσεις κράτησης αιτούντων, οι αρµόδιες
αρχές, µε την επιφύλαξη των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου που διέπουν την κράτηση, εφαρµόζουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α. Μεριµνούν ώστε οι γυναίκες να κρατούνται σε χώρο
χωριστά από τους άντρες και για τον επαρκή σεβασµό
της ιδιωτικής ζωής των οικογενειών που κρατούνται.
β. Αποφεύγουν την κράτηση των ανήλικων. Ανήλικοι
που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά κανόνα δεν κρατούνται. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, ασυνόδευτοι ανήλικοι οι οποίοι
υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατούνται βάσει των σχετικών διατάξεων των ν. 3386/2005 και
3907/2011, παραµένουν υπό κράτηση ως έσχατη λύση
και για µόνο λόγο την ασφαλή παραποµπή τους σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας ανηλίκων. Η κράτηση επιβάλλεται αποκλειστικά για τον αναγκαίο χρόνο µέχρι
την ασφαλή παραποµπή τους και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 25 µέρες. Σε περίπτωση που, λόγω εξαιρετικών
περιστάσεων, όπως η σηµαντική αύξηση της εισόδου ασυνόδευτων ανηλίκων, και που, παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρµόδιων αρχών δεν έχει καταστεί εφικτή
η ασφαλής παραποµπή τους σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας, η κράτηση µπορεί να παραταθεί για διάστηµα 20
ηµερών. Ανήλικοι που έχουν χωριστεί από την οικογένεια τους και ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται χωριστά
από ενήλικους κρατουµένους. Σε περίπτωση κράτησης
ανηλίκων, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται
µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνιδιών και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλικία τους.
γ. Αποφεύγουν την κράτηση γυναικών κατά τη διάρκεια της κύησης και για τρεις µήνες µετά τον τοκετό.
δ. Παρέχουν στους κρατούµενους την προσήκουσα ιατρική φροντίδα.
ε. Διασφαλίζουν το δικαίωµα για νοµική εκπροσώπηση
των κρατούµενων.
στ. Μεριµνούν ώστε οι κρατούµενοι να ενηµερώνονται
σε γλώσσα που κατανοούν για τους λόγους και τη διάρκεια της κράτησης, για το δικαίωµά τους και τους τρόπους αµφισβήτησης της απόφασης κράτησης, καθώς και
το δικαίωµά τους για παροχή δωρεάν νοµικής συνδροµής.
11. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν την
κράτηση ενός αιτούντος σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
οι αρχές που διέταξαν την κράτηση, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, αφήνουν ελεύθερο τον αιτούντα και ενηµερώνουν αµελλητί τις Αρχές Παραλαβής ή την Αρχή
Προσφυγών, εφόσον η αίτηση εκκρεµεί σε β’ βαθµό.
Άρθρο 47
(Άρθρα 27 και 28 της Οδηγίας)
Παραίτηση από την αίτηση
1. Ο αιτών δύναται να παραιτηθεί από την αίτησή του
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, µε την υποβολή
σχετικής έγγραφης δήλωσης, ενώπιον των αρµόδιων

128
Αρχών Παραλαβής και εφόσον παραδώσει το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Για τη βεβαίωση της παραίτησης συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραίτησης το οποίο αναφέρει τις συνέπειες της πράξης αυτής. Η παραίτηση γίνεται παρουσία διερµηνέα, ο οποίος επιβεβαιώνει
το ακριβές περιεχόµενο του πρακτικού, ενώ ο αιτών ενηµερώνεται για τις συνέπειες της παραίτησης και για το
γεγονός ότι οφείλει να εγκαταλείψει τη χώρα, εφόσον
δεν είναι κάτοχος τίτλου διαµονής, παραλαµβάνει αντίγραφο του πρακτικού παραίτησης και η υπόθεση τίθεται
στο αρχείο από την αρµόδια Αρχή Παραλαβής. Η ίδια
διαδικασία εφαρµόζεται και εφόσον αιτών για τον οποίο
έχει διενεργηθεί απλή καταγραφή σύµφωνα µε το άρθρο
36 παρ. 1 (β), δηλώσει ότι δεν επιθυµεί τη διενέργεια
πλήρους καταγραφής της αίτησής του για διεθνή προστασία.
2. Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών
έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του, οι Αρχές Απόφασης διακόπτουν την εξέταση της αίτησης µε σχετική
πράξη τους και θέτουν την υπόθεση στο αρχείο. Οι ως άνω πράξεις κοινοποιούνται µε επιστολή στον αιτούντα,
στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνσή του. Εφόσον δεν
έχει δηλωθεί διεύθυνση, οι πράξεις αυτές δεν κοινοποιούνται.
3. Σιωπηρή ανάκληση θεωρείται ότι υπάρχει όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών, χωρίς να θεµελιώνει ότι αυτό οφείλεται σε συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του:
α. δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήµατα για παροχή πληροφοριών µε ουσιώδη σηµασία για την αίτησή του κατά το
άρθρο 4 του π.δ. 141/2013 ή
β. δεν παρέστη στην προσωπική συνέντευξη ή σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 52 και 62, παρότι κλήθηκε νόµιµα
και χωρίς να προβάλει βάσιµους λόγους για τη µη παρουσία του, ή
γ. διέφυγε από το χώρο όπου βρισκόταν υπό κράτηση
ή δεν συµµορφώθηκε µε τα επιβληθέντα εναλλακτικά
µέτρα ή
δ. αναχώρησε από το χώρο όπου διέµενε, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές εφόσον
είχε προς τούτο υποχρέωση ή εγκατέλειψε τη χώρα χωρίς να λάβει άδεια από τις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής ή
ε. δεν συµµορφώθηκε µε τις υποχρεώσεις του άρθρου
42 παράγραφος 1 στοιχεία β΄ και γ΄, ή άλλη υποχρέωση
επικοινωνίας ή υποχρέωση να προσκοµίσει έγγραφο το
οποίο αποδεδειγµένα έχει ή οφείλει να έχει στην κατοχή
του και δύναται να προσκοµίσει ή
στ. δεν εµφανίστηκε για να ανανεώσει το δελτίο το
αργότερο κατά την εποµένη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη του ή
4. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί πράξη διακοπής ή
που η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο µετά από παραίτηση,
ο αιτών έχει δικαίωµα µε αίτησή του, εντός εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης διακοπής
ή της υποβολής της παραίτησης, να ζητήσει από την αρχή που έλαβε την απόφαση, τη συνέχιση της διαδικασίας
εξέτασης της υπόθεσής του. Μέχρι την τελεσίδικη κρίση
της ως άνω αίτησης, ο αιτών δεν απελαύνεται από τη
χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής. Ο αιτών
µπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης της υπόθεσής του µόνο µία φορά.
5. Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται µετά
την πάροδο εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της πράξης διακοπής ή της παραίτησης εξετάζεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µεταγενέστερων αιτήσε-

ων κατά το άρθρο 59.
6. Στις περιπτώσεις µεταφοράς αιτούντων στη χώρα,
στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού 604/2013 (ΕΕ)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, οι
εκδοθείσες πράξεις διακοπής βάσει της παραγράφου 2
ανακαλούνται αυτοδικαίως και η διαδικασία εξέτασης
της αίτησης συνεχίζεται.
Άρθρο 48
(Άρθρο 29 της Οδηγίας)
Ο ρόλος της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες
1. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται επί των αιτήσεων
διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθµό, καθώς και οι αποφάσεις µε τις οποίες ανακαλείται το καθεστώς του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, κοινοποιούνται στο Γραφείο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, εφόσον ο αιτών διεθνή προστασία ή δικαιούχος συναινεί
στην κοινοποίηση.
2. Η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:
α. Δύναται να εκθέτει τις απόψεις της ή να παρέχει συµπληρωµατικές πληροφορίες στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής.
β. Έχει πρόσβαση στις πληροφορίες για τις ατοµικές
αιτήσεις διεθνούς προστασίας, για την πρόοδο της διαδικασίας και τις αποφάσεις που λαµβάνονται, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών συµφωνεί σχετικά.
γ. Έχει πρόσβαση, δια των εκπροσώπων της, στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε χώρους κράτησης και σωφρονιστικά ιδρύµατα, καθώς επίσης και σε ζώνες διέλευσης αερολιµένων ή λιµένων, όπου κρατούνται ή διαµένουν αιτούντες
ή χρήζοντες διεθνούς προστασίας. Για τη διασφάλιση
του απορρήτου της επικοινωνίας των αιτούντων µε τους
ανωτέρω εκπροσώπους, διατίθεται κατάλληλος χώρος
από την αρµόδια αρχή που δέχεται την αίτηση ή στην οποία κρατούνται οι αιτούντες. Την ανωτέρω δυνατότητα
πρόσβασης έχουν και οργανώσεις οι οποίες, µε βάση ειδική συµφωνία, ενεργούν για λογαριασµό της Ύπατης
Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.
δ. Παρουσιάζει τις απόψεις της κατά την άσκηση των
δραστηριοτήτων της, βάσει του άρθρου 35 της Σύµβασης
της Γενεύης, ενώπιον των αρµοδίων αρχών, σχετικά µε
τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
3. Στην Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες παρέχονται τα στατιστικά δεδοµένα που επιτρέπουν
την αποτελεσµατική εκπλήρωση του έργου της, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 της Σύµβασης της Γενεύης.
4. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου
η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δύναται να παρακολουθεί συνεντεύξεις αιτούντων διεθνή
προστασία, να υποβάλλει γνωµοδοτήσεις προκειµένου
να συνδράµει την Υπηρεσία Ασύλου στην άσκηση της
αρµοδιότητάς της και να παρακολουθεί την ποιότητα της
διαδικασίας ασύλου σε πρώτο και δεύτερο διοικητικό
βαθµό εξέτασης. Λεπτοµέρειες της ως άνω συνεργασίας
και συνδροµής ρυθµίζονται µε Μνηµόνια Συνεργασίας
που συνάπτει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου µε
την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
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Άρθρο 49
(Άρθρο 30 της Οδηγίας)
Τήρηση εµπιστευτικότητας
Για το σκοπό της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, όλες οι αρµόδιες αρχές οφείλουν:
α. Να µην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αφορούν ατοµικές αιτήσεις ή το γεγονός ότι έχει υποβληθεί
αίτηση στους φερόµενους ως φορείς της δίωξης ή της
πρόκλησης σοβαρής βλάβης.
β. Να µην ζητούν πληροφορίες από τους φερόµενους
ως φορείς της δίωξης ή της πρόκλησης σοβαρής βλάβης
κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσµα να αποκαλυφθεί
άµεσα ή έµµεσα το γεγονός ότι ο αιτών έχει υποβάλει
αίτηση και θα έθετε σε κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητά
του και των εξαρτώµενων από αυτόν προσώπων ή την ελευθερία και την ασφάλεια των µελών της οικογένειάς
του που εξακολουθούν να ζουν στη χώρα καταγωγής.
Άρθρο 50
(Άρθρο 24 της Οδηγίας)
Αιτούντες που χρήζουν ειδικών
διαδικαστικών εγγυήσεων
1. Οι Αρχές Παραλαβής εκτιµούν, µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, ή σε όποιο σηµείο της διαδικασίας ανακύψουν οι σχετικές ανάγκες, αν ο αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, ιδίως λόγω ενδείξεων ή
ισχυρισµών ότι είναι θύµα βασανισµού, βιασµού ή άλλων
σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας.
2. Εφόσον κριθεί ότι αιτούντες χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, τους εξασφαλίζεται επαρκής υποστήριξη, ώστε να µπορούν να απολαύουν των δικαιωµάτων και να συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις του
παρόντος Μέρους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Αιτήσεις διεθνούς προστασίας προσώπων που χρήζουν
ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων εξετάζονται πάντα µε
την κανονική διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ
Άρθρο 51
(Άρθρο 31 της Οδηγίας)
Διαδικασία της εξέτασης
1. Η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές και
εγγυήσεις του Κεφαλαίου Β' µε την κανονική ή µε την
ταχύρρυθµη διαδικασία. Η υπαγωγή µίας αίτησης στην
ταχύρρυθµη διαδικασία αιτιολογείται από το χειριστή ειδικά βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 και δεν ασκεί επιρροή στην κρίση επί της ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας. Η υπαγωγή σε ταχύρρυθµη διαδικασία έχει ως µόνο αποτέλεσµα τη σύντµηση των προθεσµιών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται ειδικά στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος Μέρους.
2. Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών
στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας
ή τριών (3) στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης. Όταν η αίτηση υπόκειται στη διαδικασία του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013, η προθεσµία αρχίζει από τη στιγµή

κατά την οποία ορίζεται η Ελλάδα ως υπεύθυνη για την
εξέταση της αίτησης, σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό, ο αιτών βρίσκεται στο έδαφος της χώρας και η Υπηρεσία Ασύλου έχει αναλάβει την εξέταση της αίτησης
διεθνούς προστασίας.
3. Οι ανωτέρω προθεσµίες δύναται να παρατείνονται
για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των εννέα (9) επιπλέον µηνών σε περιπτώσεις στις οποίες:
α. ανακύπτουν περίπλοκα ουσιαστικά και/ή νοµικά ζητήµατα,
β. µεγάλος αριθµός αλλοδαπών ή ανιθαγενών αιτείται
ταυτόχρονα διεθνή προστασία, γεγονός που καθιστά
στην πράξη πολύ δύσκολη την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός της προθεσµίας των 6 µηνών.
γ. η καθυστέρηση µπορεί να αποδοθεί σαφώς στην µη
συµµόρφωση του αιτούντος δυνάµει του άρθρου 42 του
παρόντος.
4. Κατ’ εξαίρεση οι ανωτέρω προθεσµίες µπορεί να παραταθούν κατά τρεις (3) επιπλέον µήνες, όταν αυτό επιβάλλεται λόγω εξαιρετικών περιστάσεων και είναι απαραίτητο για την κατάλληλη και πλήρη εξέταση αίτησης
διεθνούς προστασίας.
5. Στις περιπτώσεις που η εξέταση διαρκεί πέραν του
ανώτατου κατά περίπτωση χρονικού ορίου, ο αιτών έχει
δικαίωµα να ζητά πληροφορίες από τις Αρµόδιες Αρχές
Παραλαβής για το χρόνο κατά τον οποίο αναµένεται η απόφαση επί της αίτησης. Η ενηµέρωση αυτή δεν θεµελιώνει υποχρέωση των ανωτέρω αρχών να λάβουν απόφαση εντός συγκεκριµένης προθεσµίας.
6. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής δύνανται να καταγράφουν και να εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις
διεθνούς προστασίας οι οποίες αφορούν:
α. άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες κατά την
έννοια της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 14
του παρόντος ή χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων,
β. άτοµα που υποβάλλουν αίτηση ενόσω κρατούνται,
υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου 60 ευρισκόµενα
σε ζώνες διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της χώρας
ή παραµένουν εντός περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
γ. άτοµα που ενδέχεται να υπαχθούν στις διαδικασίες
του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
δ. άτοµα των οποίων οι αιτήσεις εύλογα πιθανολογείται ότι είναι βάσιµες,
ε. άτοµα των οποίων οι αιτήσεις µπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως αβάσιµες,
στ. άτοµα για τα οποία η Ελληνική Αστυνοµία µε αιτιολογηµένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν κίνδυνο
για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της χώρας,
ζ. άτοµα τα οποία υποβάλλουν µεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο του παραδεκτού.
7. Η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει µία αίτηση µε την
ταχύρρυθµη διαδικασία, όταν:
α. ο αιτών προέρχεται από ασφαλή χώρα καταγωγής
σύµφωνα µε το άρθρο 57,
β. η αίτηση είναι προδήλως αβάσιµη. Ως προδήλως αβάσιµη χαρακτηρίζεται µία αίτηση όταν ο αιτών, κατά την
υποβολή της αίτησης και τη διεξαγωγή της συνέντευξης,
κάνει επίκληση λόγων που προδήλως δεν συνάδουν µε
την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή όταν ο αιτών έχει παρουσιάσει προδήλως ασυνεπείς και αντιφατικές πληροφορίες ή σαφώς
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ψευδείς ή προφανώς απίθανες πληροφορίες, οι οποίες
έρχονται σε αντίθεση µε επαρκώς τεκµηριωµένες πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, καθιστώντας έτσι σαφώς µη πειστική τη δήλωσή του ως προς το εάν πληροί
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το χαρακτηρισµό
του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας δυνάµει του
π.δ. 141/2013,
γ. ο αιτών παραπλάνησε τις Αρχές µε την παρουσίαση
ψευδών πληροφοριών ή εγγράφων ή µε την απόκρυψη
σχετικών πληροφοριών ή εγγράφων όσον αφορά την
ταυτότητα ή/και την εθνικότητά του, που µπορούσαν να
επηρεάσουν αρνητικά την απόφαση,
δ. είναι πιθανόν ότι ο αιτών έχει καταστρέψει ή πετάξει κακόπιστα έγγραφο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο που θα βοηθούσε στον προσδιορισµό της ταυτότητας
ή της ιθαγένειάς του,
ε. ο αιτών έχει υποβάλει την αίτηση µόνο για να καθυστερήσει ή να εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή
επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλο τρόπο αποµάκρυνσής του,
στ. ο αιτών αρνείται να συµµορφωθεί µε την υποχρέωση να υποβληθεί σε λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 52
(Άρθρα 14 έως 17 και 34 της Οδηγίας)
Προσωπική συνέντευξη
1. Πριν τη λήψη απόφασης, η Αποφαινόµενη Αρχή διενεργεί προσωπική συνέντευξη του αιτούντος, ο οποίος
καλείται σε αυτήν κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40. Με
την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και του άρθρου 59 του παρόντος, σε περίπτωση που από το διοικητικό φάκελο της αίτησης διεθνούς προστασίας προκύπτουν ενδείξεις ότι η αίτηση εµπίπτει στις περιπτώσεις απαράδεκτων αιτήσεων του άρθρου 54 του παρόντος, η συνέντευξη µπορεί να περιοριστεί στη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων
εφαρµογής της διάταξης αυτής και να δοθεί η ευκαιρία
στον αιτούντα να εκφραστεί σχετικά. Σε περίπτωση που,
µετά την πραγµατοποίηση της συνέντευξης, η Αποφαινόµενη Αρχή κρίνει απαραίτητη τη διερεύνηση της ουσίας της αίτησης διεθνούς προστασίας, πραγµατοποιείται σχετική συµπληρωµατική συνέντευξη.
2. Η συνέντευξη διενεργείται από αρµόδιο υπάλληλο
της Αρχής Παραλαβής (χειριστή), ο οποίος διαθέτει τα
κατάλληλα προσόντα και ο οποίος λαµβάνει και εκδίδει
την απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας. Ο εσωτερικός κανονισµός της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζει τη
διαδικασία ορισµού του αρµόδιου υπαλλήλου (χειριστή)
από τον Προϊστάµενο του κάθε Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου και Αυτοτελούς Κλιµακίου Ασύλου.
3. Η συνέντευξη διενεργείται µε τη συνδροµή διερµηνέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 παράγραφος 1β, ικανού να εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία, προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να επιβεβαιώσει όσα αναφέρει στην αίτησή του και να µπορέσει να εκθέσει
µε πληρότητα τους λόγους που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του ή προηγούµενης συνήθους διαµονής του, όταν πρόκειται για ανιθαγενή, ζητώντας προστασία, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν µπορεί ή δεν επιθυµεί να επιστρέψει σε αυτήν
και προκειµένου να δώσει εξηγήσεις, ιδίως σε ό, τι αφορά, το προσωπικό του ιστορικό, συµπεριλαµβανοµένου

του ιστορικού των οικείων συγγενών του, την ταυτότητα, την ηλικία του, την ιθαγένεια, τη χώρα και τον τόπο
προηγούµενης διαµονής του, τυχόν προηγούµενες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, τα δροµολόγια που ακολούθησε για να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.
4. Κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης η
Αποφαινόµενη Αρχή παραχωρεί στον αιτούντα κατάλληλη ευκαιρία για να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατά το δυνατόν πλήρη τεκµηρίωση της αίτησης διεθνούς προστασίας. Στον αιτούντα δίνεται η ευκαιρία να παράσχει εξηγήσεις σχετικά µε τα στοιχεία
που ενδεχοµένως λείπουν και/ή σχετικά µε τυχόν ασυνέπειες ή αντιφάσεις στο πλαίσιο των δηλώσεών του.
5. Πριν από τη συνέντευξη χορηγείται στον αιτούντα,
εφόσον το επιθυµεί, εύλογος χρόνος προκειµένου να
προετοιµασθεί κατάλληλα και να συµβουλευθεί νοµικό ή
άλλο σύµβουλο για να τον επικουρεί κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας. Ο εύλογος χρόνος καθορίζεται από την
αρµόδια Αρχή Παραλαβής και δεν δύναται να υπερβεί τις
επτά (7) ηµέρες ή τις τρεις (3) ηµέρες όταν πραγµατοποιείται συνέντευξη βάσει του άρθρου 60 ή όταν αφορά
αιτούντα που βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
6. Όταν η συνέντευξη αφορά γυναίκα, λαµβάνεται ειδική µέριµνα, ώστε να διεξάγεται από γυναίκα χειρίστρια, παρουσία γυναίκας διερµηνέα, εφόσον αυτό ζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο αιτών έχει εκφράσει
προτίµηση σχετικά µε το φύλο του χειριστή ή του διερµηνέα σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας, λαµβάνεται ειδική προς τούτο µέριµνα. Σε περίπτωση που αυτό
δεν καθίσταται δυνατό, γίνεται µνεία των σχετικών λόγων στην έκθεση ή πρακτικό της συνέντευξης.
7. Για κάθε ενήλικο µέλος της οικογένειας διεξάγεται
ξεχωριστή προσωπική συνέντευξη. Για τους ανήλικους,
διεξάγεται προσωπική συνέντευξη λαµβανοµένης υπόψη της ωριµότητάς τους και των ψυχολογικών συνεπειών των τραυµατικών βιωµάτων τους.
8. Η προσωπική συνέντευξη µπορεί να παραλειφθεί όταν η Αποφαινόµενη Αρχή κρίνει ότι, µε βάση τα διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, δύναται να αναγνωρίσει τον
αιτούντα ως πρόσφυγα ή όταν δεν είναι αντικειµενικά
δυνατή, ιδίως όταν ο αιτών δεν είναι σε θέση λόγω της
µικρής του ηλικίας ή για λόγους που οφείλονται σε µόνιµες καταστάσεις ανεξάρτητες από τη θέλησή του, να
συµµετάσχει στη συνέντευξη. Η αδυναµία στην τελευταία περίπτωση πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση ιατρού ανάλογης ειδικότητας.
9. Όταν στον αιτούντα ή στο µέλος της οικογένειάς
του δεν παρέχεται η ευκαιρία προσωπικής συνέντευξης,
η Αποφαινόµενη Αρχή καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν
συµπληρωµατικά στοιχεία.
10. Η παράλειψη προσωπικής συνέντευξης κατά τις
προηγούµενες παραγράφους δεν επιδρά δυσµενώς στην
απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, ούτε εµποδίζει την Αποφαινόµενη Αρχή να λαµβάνει απόφαση
επί της αίτησης. Σε περίπτωση παράλειψης της συνέντευξης, στην απόφασή επί της αίτησης διεθνούς προστασίας περιλαµβάνεται αιτιολογία αυτής της παράλειψης.
11. Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται χωρίς την παρουσία των µελών της οικογένειας του αιτούντος, εκτός
εάν ο χειριστής κρίνει ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη.
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12. Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται υπό συνθήκες
που εξασφαλίζουν την απαιτούµενη εµπιστευτικότητα.
13. Κατά την προσωπική συνέντευξη λαµβάνονται τα
κατάλληλα µέτρα που εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή της
σε συνθήκες που επιτρέπουν στον αιτούντα να παρουσιάσει διεξοδικά τους λόγους της αίτησής του. Για το
σκοπό αυτό:
α. O κάθε χειριστής διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα
για να συνεκτιµήσει τις προσωπικές ή γενικές συνθήκες
που αφορούν την αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των
πολιτισµικών καταβολών του αιτούντος. Ειδικότερα, οι
χειριστές επιµορφώνονται, ιδίως για τις ειδικές ανάγκες
των γυναικών, των παιδιών και των θυµάτων βίας και βασανιστηρίων.
β. Ο διερµηνέας που επιλέγεται είναι ικανός να εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών.
14. Η συνέντευξη ηχογραφείται, ενώ για κάθε συνέντευξη συντάσσεται έκθεση στην οποία περιλαµβάνονται οι βασικοί ισχυρισµοί του αιτούντος διεθνή προστασία και όλα τα ουσιώδη στοιχεία της. Εάν δεν είναι δυνατή η αποµαγνητοφώνηση της συνέντευξης, τηρείται
πλήρες πρακτικό. Ο αιτών καλείται στο τέλος της συνέντευξης να επιβεβαιώσει ότι δεν επιθυµεί να προσθέσει
οτιδήποτε άλλο, ενώ δεν υπογράφει την έκθεση ή το
πρακτικό. Η ηχητική καταγραφή συνοδεύει την έκθεση ή
το πρακτικό και αποθηκεύεται µε µέριµνα της Αποφαινόµενης Αρχής. Συνεντεύξεις που πραγµατοποιούνται µε
τηλεδιάσκεψη καταγράφονται ηχητικά υποχρεωτικά.
15. Εφόσον δεν είναι δυνατή η ηχητική καταγραφή, τηρείται πλήρες πρακτικό της συνέντευξης. Ο αιτών καλείται να βεβαιώσει την ακρίβεια του περιεχοµένου του
πρακτικού, υπογράφοντας µε τη συνδροµή διερµηνέα, εφόσον παρίσταται, που επίσης υπογράφει. Σε περίπτωση
που ο αιτών αρνείται να επιβεβαιώσει το περιεχόµενο
του πρακτικού, οι λόγοι άρνησης καταχωρίζονται σε αυτό. Η άρνηση του αιτούντος να βεβαιώσει το περιεχόµενο του πρακτικού δεν εµποδίζει την Αποφαινόµενη Αρχή
να λάβει απόφαση επί της αίτησής του.
16. Ο αιτών δικαιούται να λαµβάνει οποτεδήποτε αντίγραφο του πρακτικού ή της έκθεσης και της ηχητικής καταγραφής.
17. Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις τηρούνται και κατά τη διαδικασία εξέτασης των προσφυγών, καθώς και
σε κάθε συµπληρωµατική συνέντευξη ή ακρόαση.
18. Ο εσωτερικός κανονισµός της Υπηρεσίας Ασύλου
δύναται να ορίζει λεπτοµερέστερα τις τεχνικές διαδικασίες της διεξαγωγής και της ηχητικής καταγραφής της
συνέντευξης και τηλεδιάσκεψης.
Άρθρο 53
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
Ιατρική Εξέταση
Με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής του, οι Αρχές
Παραλαβής ή οι Αρχές Απόφασης µπορούν να παραπέµπουν τον αιτούντα σε ιατρική εξέταση ή/και ψυχοκοινωνική διάγνωσή του, όταν ανακύπτουν ενδείξεις ή ισχυρισµοί που ενδεχοµένως υποδηλώνουν διώξεις ή σοβαρή
βλάβη που υπέστη κατά το παρελθόν. Οι εξετάσεις του
προηγούµενου εδαφίου είναι δωρεάν, πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό ανάλογης ειδικότητας και τα αποτελέσµατά τους υποβάλλονται στις αρµόδιες Αρχές το συντοµότερο δυνατό. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτούντες ενηµερώνονται ότι

µπορούν µε δική τους πρωτοβουλία και δικά τους έξοδα
να µεριµνήσουν για εξέταση και διάγνωση όσον αφορά
ενδείξεις που ενδεχοµένως υποδηλώνουν δίωξη ή σοβαρή βλάβη. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εξετάσεων
και οι σχετικές διαγνώσεις εκτιµώνται από τις αρµόδιες
Αρχές Απόφασης µαζί µε τα λοιπά στοιχεία της αίτησης.
Άρθρο 54
(Άρθρο 33 της Οδηγίας)
Απαράδεκτες αιτήσεις
1. Οι Αρχές Απόφασης µε σχετική απόφαση απορρίπτουν αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, εφόσον:
α. άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. έχει χορηγήσει στον
αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή
β. άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή άλλο κράτος που δεσµεύεται από τον Κανονισµό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έχει αναλάβει
την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης, κατ' εφαρµογή του Κανονισµού αυτού ή
γ. ο αιτών απολαµβάνει επαρκούς προστασίας από χώρα που θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για αυτόν,
σύµφωνα µε το άρθρο 55 ή
δ. κρίνουν ότι µία χώρα συνιστά ασφαλή τρίτη χώρα
για τον αιτούντα, σύµφωνα µε το άρθρο 56 ή
ε. η αίτηση αποτελεί µεταγενέστερη αίτηση του αιτούντος και η προκαταρκτική εξέταση, σύµφωνα µε το άρθρο 59 παράγραφος 2, δεν κατέδειξε την ύπαρξη νέων
ουσιωδών στοιχείων ή
στ. µέλος της οικογένειας του αιτούντος καταθέτει ξεχωριστή αίτηση, παρότι το πρόσωπο αυτό έχει ήδη συναινέσει, σύµφωνα µε το άρθρο 36, να συµπεριληφθεί η
περίπτωσή του ως τµήµα αίτησης υποβαλλόµενης για
λογαριασµό του και δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να
δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης.
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1β η Αποφαινόµενη Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη µεταφοράς κατ' εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Άρθρο 55
(Άρθρο 35 της Οδηγίας)
Πρώτη χώρα ασύλου
Μία χώρα θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον
αιτούντα µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει εκ νέου δεκτός
στη χώρα αυτή, εάν αυτός έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας από αυτή και απολαµβάνει ακόµη της σχετικής
προστασίας, ή απολαµβάνει άλλης αποτελεσµατικής
προστασίας στην εν λόγω χώρα, επωφελούµενος µεταξύ άλλων από την αρχή της µη επαναπροώθησης.
Άρθρο 56
(Άρθρο 38 της Οδηγίας)
Ασφαλείς τρίτες χώρες
1. Μια χώρα θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για ένα
συγκεκριµένο αιτούντα, όταν πληρούνται σωρευτικά τα
εξής κριτήρια:
α. δεν απειλούνται η ζωή και η ελευθερία του λόγω
φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συµµετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα, ή πολιτικών πεποιθήσεων,
β. η χώρα αυτή τηρεί την αρχή της µη επαναπροώθησης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης,
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γ. δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης για τον αιτούντα κατά το άρθρο 15 του π.δ. 141/2013,
δ. η χώρα αυτή απαγορεύει την αποµάκρυνση κάποιου
σε χώρα όπου κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια ή
σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο,
ε. υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του
πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να του χορηγηθεί προστασία σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης και
στ. ο αιτών έχει σύνδεσµο µε την εν λόγω τρίτη χώρα,
βάσει του οποίου θα ήταν εύλογο για αυτόν να µεταβεί
σε αυτή.
2. Η συνδροµή των ως άνω κριτηρίων εξετάζεται ανά
περίπτωση και για κάθε αιτούντα ξεχωριστά. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης που βασίζεται αποκλειστικά στο
παρόν άρθρο, οι Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής ενηµερώνουν σχετικά τον αιτούντα και του χορηγούν έγγραφο
µε το οποίο ενηµερώνονται οι αρχές της εν λόγω τρίτης
χώρας ότι η αίτηση δεν έχει εξεταστεί επί της ουσίας.
3. Όταν η ως άνω τρίτη χώρα δεν επιτρέπει στον αιτούντα να εισέλθει στο έδαφός της, η αίτησή του εξετάζεται επί της ουσίας από τις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης.
4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται σε ετήσια βάση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τις χώρες που χαρακτηρίζονται ασφαλείς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 57
(Άρθρα 36 και 37 της Οδηγίας)
Ασφαλείς χώρες καταγωγής
1. Ασφαλείς χώρες καταγωγής είναι:
α. Όσες περιλαµβάνονται στον κοινό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής του Συµβουλίου Ε.Ε..
β. Οι χώρες, πέραν εκείνων του στοιχείου α΄, οι οποίες περιλαµβάνονται στον εθνικό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, που καταρτίζεται και τηρείται για την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, ο οποίος δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 11
του άρθρου 7, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών,
κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου µετά από αξιολόγηση του αρµοδίου τµήµατος Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκµηρίωσης µετά από αξιολόγηση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 4. Για την αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υπόψη σχετικές πληροφορίες από άλλα κράτη και
διεθνείς οργανισµούς, όπως η Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και το Συµβούλιο της
Ευρώπης. Η αξιολόγηση αυτή επαναλαµβάνεται περιοδικά λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές της κατάστασης σε
κάθε χώρα. Ο εθνικός κατάλογος χωρών καταγωγής κοινοποιείται από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Μία χώρα µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασφαλής χώρα καταγωγής για τον αιτούντα, µόνον εφόσον µετά την
εξέταση της αίτησης αποδειχθεί ότι ο αιτών:
α. έχει την ιθαγένεια αυτής της χώρας ή είναι ανιθαγενής και είχε την προηγούµενη συνήθη διαµονή του στη
χώρα αυτή και
β. δεν επικαλείται σοβαρούς λόγους για να θεωρηθεί
ότι η χώρα δεν είναι ασφαλής χώρα καταγωγής για τον ί-

διο, µε βάση τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και όσον
αφορά την αναγνώρισή του ως δικαιούχου διεθνούς
προστασίας κατά τις κείµενες διατάξεις.
3. Μια χώρα θεωρείται ως ασφαλής χώρα καταγωγής
αν, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και την εφαρµογή
του δικαίου στο πλαίσιο ενός δηµοκρατικού πολιτεύµατος και των γενικών πολιτικών συνθηκών, καταδεικνύεται σαφώς ότι τα πρόσωπα στις συγκεκριµένες χώρες
δεν υφίστανται δίωξη, γενικά και µόνιµα, όπως ορίζεται
στο άρθρο 9 του π.δ. 141/2013, ούτε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση ή τιµωρία, ούτε απειλή που προκύπτει από τη χρήση γενικευµένης βίας σε
καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης.
4. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου
λαµβάνεται µεταξύ άλλων υπόψη ο βαθµός στον οποίο
παρέχεται προστασία κατά της δίωξης ή της κακοµεταχείρισης µέσω:
α. Των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων της χώρας και του τρόπου εφαρµογής τους.
β. Της τήρησης των δικαιωµάτων και των ελευθεριών
που προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ - ν.δ. 53/1974, Α΄ 256), στο
Διεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (ν. 2462/1997, Α' 25), ιδίως δε των δικαιωµάτων από
τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση δυνάµει του άρθρου 15
παράγραφος 2 της ΕΣΔΑ, και στη Σύµβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (ν. 1782/1988, Α'
116) και της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192).
γ. Της τήρησης της αρχής της µη επαναπροώθησης
σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης.
δ. Της πρόβλεψης µηχανισµού αποτελεσµατικής προσφυγής κατά των παραβιάσεων των εν λόγω δικαιωµάτων και ελευθεριών.
Άρθρο 58
(Άρθρο 32 της Οδηγίας)
Αβάσιµες αιτήσεις
Η αρµόδια Αρχή Απόφασης απορρίπτει ως αβάσιµη
την αίτηση, εφόσον θεµελιώσει ότι ο αιτών δεν πληροί
τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως πρόσφυγας ή
δικαιούχος επικουρικής προστασίας, κατά τις κείµενες
διατάξεις.
Άρθρο 59
(Άρθρα 40 έως 42 της Οδηγίας)
Μεταγενέστερες αιτήσεις
1. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αίτησης οι Αρµόδιες
Αρχές Απόφασης εξετάζουν τα στοιχεία της µεταγενέστερης αίτησης, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία του φακέλου της προγενέστερης αίτησης.
2. Η µεταγενέστερη αίτηση εξετάζεται κατ’ αρχάς σε
προκαταρκτικό στάδιο κατά το οποίο ερευνάται εάν έχουν προκύψει ή έχουν υποβληθεί από τον αιτούντα νέα
ουσιώδη στοιχεία. Κατά το στάδιο αυτό ο αιτών υποβάλλει γραπτώς στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής τα τυχόν
νέα στοιχεία που προσκοµίζει χωρίς να πραγµατοποιηθεί
συνέντευξη. Κατ’ εξαίρεση πραγµατοποιείται ακρόαση
του αιτούντος, µετά από κλήση του σύµφωνα µε τις δια-
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τάξεις του παρόντος Μέρους, για τη διευκρίνιση στοιχείων της µεταγενέστερης αίτησης εφόσον η Αποφαινόµενη Αρχή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.
3. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής διασφαλίζουν στους
αιτούντες, των οποίων η αίτηση εξετάζεται, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, ότι απολαµβάνουν των εγγυήσεων που αναφέρονται στο άρθρο
41 παράγραφος 1 (α), (β), (γ), (ε) και (στ). Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο, αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε µέτρου απέλασης, επιστροφής ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποµάκρυνσης που υφίσταται σε βάρος
των αιτούντων. Οµοίως, κατά το παραπάνω στάδιο, δεν
εκτελείται απόφαση έκδοσης εφόσον ο αιτών επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος.
4. Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, προκύψουν ή υποβληθούν από
τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την κρίση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας, η
αίτηση κρίνεται παραδεκτή, εξετάζεται περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και του χορηγείται δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρµόζεται επίσης και στην περίπτωση µέλους της οικογένειας του αιτούντος, το οποίο υποβάλλει αίτηση αφού έχει συναινέσει, σύµφωνα µε το άρθρο 36 παράγραφος 6,
να υποβληθεί αίτηση εξ ονόµατός του. Σε αυτή την περίπτωση, η προκαταρκτική εξέταση, που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αφορά την ενδεχόµενη ύπαρξη στοιχείων που να δικαιολογούν την υποβολή χωριστής αίτησης εκ µέρους του εξαρτωµένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές πραγµατοποιείται συνέντευξη κατά το προκαταρκτικό στάδιο.
6. Αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί προγενέστερης αίτησης του ίδιου αιτούντα θεωρείται ως συµπληρωµατικό στοιχείο της αρχικής και δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
7. Όµοια µεταγενέστερη αίτηση τίθεται στο αρχείο µε
πράξη του Προϊσταµένου του αρµόδιου Περιφερειακού
Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιµακίου Ασύλου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
8. Αν ο αιτών, έναντι του οποίου πρέπει να εκτελεστεί
απόφαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τον Κανονισµό
604/2013, υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση, αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο κράτος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό αυτό.

στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, που απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας και εκδίδεται απόφαση
απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής, η εκτέλεση της
οποίας αναστέλλεται λόγω άσκησης ενδίκων µέσων, επιτρέπεται η παραµονή του αιτούντος στη χώρα µέχρι την
έκδοση απόφασης επί του ένδικου µέσου.
4. Σε περίπτωση αφίξεων που αφορούν µεγάλο αριθµό
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή σε ζώνη διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της χώρας ή ενόσω παραµένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης εφαρµόζονται κατ’ εξαίρεση τα παρακάτω:
α. Η καταγραφή της αίτησης διεθνούς προστασίας, οι
επιδόσεις των αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών εγγράφων, καθώς και η παραλαβή προσφυγών µπορεί να
πραγµατοποιείται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων.
β. Στις διαδικασίες του στοιχείου α΄, στη συνέντευξη
µε τους αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και σε κάθε
άλλη διαδικασία, η Υπηρεσία Ασύλου µπορεί να επικουρείται από προσωπικό και διερµηνείς που διατίθεται από
την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.
γ. Η προθεσµία του άρθρου 52 παράγραφος 5 είναι
µίας (1) ηµέρας. Η προθεσµία του άρθρου 62 παράγραφος 2(γ) είναι δύο (2) ηµερών. Οι προθεσµίες του άρθ. 62
παράγραφος 3, για την ειδοποίηση του αιτούντος σε περίπτωση προφορικής ακρόασης και για την κατάθεση τυχόν υποµνήµατος µετά την εξέταση της προσφυγής είναι µίας (1) ηµέρας.
δ. Η απόφαση επί της αίτησης διεθνούς προστασίας
εκδίδεται το αργότερο την επόµενη ηµέρα της πραγµατοποίησης της συνέντευξης και επιδίδεται το αργότερο
την επόµενη της έκδοσής της.
ε. Οι προσφυγές εξετάζονται σε τρεις (3) ηµέρες από
την κατάθεσή τους. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται το αργότερο την επόµενη ηµέρα της εξέτασής της
ή την κατάθεση του υποµνήµατος και επιδίδεται το αργότερο την επόµενη ηµέρα της έκδοσής της.
στ. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα
που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 14.

Άρθρο 60
(Άρθρο 43 της Οδηγίας)
Διαδικασίες στα σύνορα

Άρθρο 61
(Άρθρο 46 της Οδηγίας)
Δικαίωµα άσκησης προσφυγής

1. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις διεθνούς προστασίας στις ζώνες διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της χώρας, οι αιτούντες απολαµβάνουν των
δικαιωµάτων και των εγγυήσεων των διατάξεων των άρθρων 41, 44, 45 και 46 του παρόντος Μέρους.
2. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός είκοσι οκτώ (28) ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης, επιτρέπεται στον αιτούντα η είσοδος και παραµονή του στο εσωτερικό της χώρας, προκειµένου να εξετασθεί η αίτησή
του σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις του παρόντος.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 46,

1. Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει την προβλεπόµενη
ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 7 παράγραφος 5, ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4:
α. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική διαδικασία ή µε την οποία ανακαλείται καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και κατά της απόφασης µε την οποία χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το µέρος που αφορά τη µη αναγνώριση του αιτούντος ως πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση της
απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
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β. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας µε την ταχύρρυθµη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 51 παράγραφος 7 και 54 αντίστοιχα, καθώς και στις περιπτώσεις που
η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών τελεί υπό κράτηση, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση της
απόφασης. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση
διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη βάσει του άρθρου
54 παράγραφος 1 (β), η προσφυγή ασκείται εντός της ως
άνω προθεσµίας και λογίζεται ότι στρέφεται και κατά
της σχετικής πράξης µεταφοράς κατ’ εφαρµογή των
σχετικών διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
γ. Κατά της απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση για να συνεχιστεί η εξέταση της υπόθεσης µετά από πράξη διακοπής σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 4, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση
της απόφασης.
δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 60 ή
που η προσφυγή υποβάλλεται ενώ ο αιτών βρίσκεται σε
διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εντός πέντε (5)
ηµερών από την επίδοση της απόφασης.
2. Το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, µε την επιφύλαξη εφαρµογής της διαδικασίας του άρθρου 59 του
παρόντος, χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση άσκησης
προσφυγής εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων
του άρθρου 41 παράγραφος 1 (δ) ως προς τη διάρκεια ισχύος. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής µετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών, η διάρκεια του δελτίου
αιτούντος διεθνή προστασία µπορεί να περιοριστεί µε απόφαση της παραγράφου 1 (δ) υποπαράγραφος (στστ)
του άρθρου 41, ανάλογα µε τον εκτιµώµενο χρόνο έκδοσης απόφασης επί της προσφυγής.
3. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης
ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 63, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαµονής του.
4. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας για την άσκηση
προσφυγής και µέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε µέτρο απέλασης, επανεισδοχής
ή επιστροφής του αιτούντος.
5. Οι προσφυγές κατατίθενται στις Αρχές Παραλαβής
και διαβιβάζονται στην Αρχή Προσφυγών αµελλητί.
6. Αν η απόφαση του πρώτου βαθµού δεν επιδοθεί για
οποιοδήποτε λόγο, η προθεσµία της προσφυγής είναι εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή, εφόσον η ισχύς του
δελτίου λήξει πριν την έκδοση της απόφασης, εξήντα
(60) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης. Σε περίπτωση κρατούµενου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος και δεν του έχει χορηγηθεί δελτίο, η ανωτέρω
προθεσµία αρχίζει από την παρέλευση του χρόνου εµφάνισής του ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, σύµφωνα
µε το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο (δ) (ζζ) εδάφιο
τρίτο.
Άρθρο 62
Διαδικασία εξέτασης των προσφυγών
1. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών είναι κατά κανόνα έγγραφη και η εξέταση των προσφυγών
διενεργείται µε βάση τα στοιχεία του φακέλου, χωρίς

την παρουσία του προσφεύγοντος. Η Επιτροπή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα σε προφορική ακρόαση όταν:
α. µε την προσφυγή προσβάλλεται απόφαση ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας,
β. ανακύπτουν ζητήµατα ή αµφιβολίες ως προς την
πληρότητα της συνέντευξης που πραγµατοποιήθηκε κατά τον πρώτο βαθµό εξέτασης,
γ. ο προσφεύγων υπέβαλε σοβαρά νέα στοιχεία που αφορούν σε οψιγενείς ισχυρισµούς,
δ. η υπόθεση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη,
ε. υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον προσφεύγοντα
τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν την εξέταση της προσφυγής.
2. Με την κατάθεση της προσφυγής η αρµόδια Αρχή
Παραλαβής ενηµερώνει αυθηµερόν τον προσφεύγοντα
για την ηµεροµηνία εξέτασής της. Η εξέταση της προσφυγής προσδιορίζεται:
α. Τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες µετά την κατάθεση
προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική διαδικασία ή ανακαλείται καθεστώς
διεθνούς προστασίας.
β. Τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες µετά την κατάθεση
προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας µε την
ταχύρρυθµη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 16 παράγραφος 4 και 18 αντίστοιχα.
γ. Τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες µετά την κατάθεση
προσφυγής που υποβάλλεται κατά απόφασης µε την οποία απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του άρθρου 60 ή που υποβάλλεται ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή υπόµνηµα έως και την προηγουµένη της ηµέρας εξέτασης της προσφυγής του.
3. Εφόσον ακολουθείται διαδικασία εξέτασης της προσφυγής µε προφορική ακρόαση, η Αρχή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Ο προσφεύγων ενηµερώνεται το αργότερο πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εξέτασης της
προσφυγής του, σε γλώσσα που κατανοεί, για τον τόπο
και την ηµεροµηνία εξέτασης, καθώς και για το δικαίωµά
του, να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή /και µε τον δικηγόρο ή άλλο σύµβουλό του ενώπιόν της, για να εκθέσει
προφορικά, µε τη βοήθεια κατάλληλου διερµηνέα, τα επιχειρήµατά του και να δώσει τυχόν διευκρινίσεις. Η απουσία του προσφεύγοντος δεν κωλύει την εξέταση της
προσφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει κληθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του παρόντος.
Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης, µπορεί να χορηγηθεί στον προσφεύγοντα, κατόπιν αιτήµατός του, εύλογος χρόνος, για την κατάθεση συµπληρωµατικών
στοιχείων ή υποµνήµατος, ο οποίος δεν µπορεί να είναι
µικρότερος των τριών (3) ηµερών και µεγαλύτερος των
δεκαπέντε (15) ηµερών.
4. Προσφυγές που έχουν υποβληθεί µετά την πάροδο
των προθεσµιών της παραγράφου 1 του άρθρου 61, εξετάζονται πάντοτε κατά προτεραιότητα και το αργότερο
σε τριάντα (30) ηµέρες από την κατάθεση της προσφυγής. Οµοίως κατά προτεραιότητα, µπορεί να εξετάζονται
προσφυγές που αφορούν περιπτώσεις που αναφέρονται
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στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 του παρόντος.
5. Ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών
µεριµνά για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη των
Επιτροπών, την παροχή κατάλληλης διερµηνείας και υπογράφει την ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο και τον Κανονισµό της Αρχής Προσφυγών. Η ηµερήσια διάταξη κοινοποιείται στα µέλη των Επιτροπών Προσφυγών, µαζί µε τους σχετικούς διοικητικούς φακέλους, πέντε (5) ηµέρες πριν την ηµέρα εξέτασης των προσφυγών.
6. Η εξέταση των προσφυγών ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατό από την κατάθεση της προσφυγής και σε
κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας ή τριών (3) στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρρυθµης διαδικασίας.
7. Κατά την εξέταση της προσφυγής, η Επιτροπή εξετάζει τόσο τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης πράξης,
όσο και την ουσία της υπόθεσης και αποφαίνεται επί της
αίτησης διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος. Η απόφαση επιδίδεται στον προσφεύγοντα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

πληροφορίες αυτές δεν λαµβάνονται από τους φορείς
δίωξης ή σοβαρής βλάβης κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσµα να πληροφορούνται απευθείας ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής
προστασίας ή να τίθεται σε κίνδυνο η σωµατική ακεραιότητα του ενδιαφερόµενου και των προσώπων που εξαρτώνται από αυτόν και η ελευθερία ή η ασφάλεια των µελών της οικογένειάς του που τυχόν εξακολουθούν να
διαµένουν στη χώρα καταγωγής.
4. Η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος επιδίδεται
βάσει των διατάξεων του άρθρου 40. Η απόφαση αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λόγους ανάκλησης
και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες άσκησης προσφυγής κατ’ αυτής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.
5. Οι διατάξεις του άρθρου 44 και του άρθρου 48 εφαρµόζονται και στην ανάκληση του καθεστώτος.
6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, το καθεστώς του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας παύει αυτοδικαίως αν ο δικαιούχος παραιτηθεί ρητώς από αυτό, µε έγγραφη δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρµόδιες Αρχές Παραλαβής µε τη διαδικασία του άρθρου 47 παράγραφος 1 ή
αν ο δικαιούχος αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

Άρθρο 63
(Άρθρα 44 και 45 της Οδηγίας)
Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Άρθρο 64
(Άρθρο 47 της Οδηγίας)
Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως

1. Όταν προκύπτουν νέα στοιχεία που συνιστούν λόγο
επανεξέτασης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, οι
αρµόδιες Αρχές Παραλαβής εξετάζουν αν συντρέχει περίπτωση ανάκλησης του καθεστώτος αυτού βάσει των
σχετικών διατάξεων του π.δ. 141/2013. Η απόφαση ανάκλησης λαµβάνεται από τον Προϊστάµενο της κατά τόπο
αρµόδιας Αρχής Παραλαβής, µετά από εισήγηση υπαλλήλου (χειριστή) που ορίζεται ειδικά και είναι ειδικά αιτιολογηµένη.
2. Στις περιπτώσεις εφαρµογής της παραγράφου 1, ο
ενδιαφερόµενος:
α. Ενηµερώνεται εγγράφως από την αρµόδια Αρχή
Παραλαβής τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιµες µέρες πριν την επανεξέταση της συνδροµής στο πρόσωπό
του των αναγκαίων προϋποθέσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και για τους λόγους της επανεξέτασης αυτής.
β. Δικαιούται να προβάλλει στο πλαίσιο προσωπικής
συνέντευξης και µε γραπτό υπόµνηµά του στην αρµόδια
Αρχή Παραλαβής, τους λόγους για τους οποίους θεωρεί
ότι δεν πρέπει να ανακληθεί το χορηγηθέν καθεστώς. Η
διαδικασία συνέντευξης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
το άρθρο 52 από υπάλληλο της Αρχής Παραλαβής (χειριστή) που ορίζεται ειδικά.
3. Η Αποφαινόµενη Αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας
αυτής:
α. ενηµερώνεται εγγράφως από το τµήµα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκµηρίωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, όσον αφορά ιδίως τη γενική πολιτική,
κοινωνική και οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στις
χώρες καταγωγής των ενδιαφεροµένων προσώπων και
β. δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να συλλέγει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη περίπτωση προκειµένου να επανεξεταστεί το καθεστώς. Οι

1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν δικαίωµα άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3
του ν. 3068/2002 (Α΄274), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν. 3900/2010 (Α΄13) και ισχύει, κατά των αποφάσεων που λαµβάνονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος Μέρους. Για τη δυνατότητα αυτή, για την
προθεσµία, καθώς και για το αρµόδιο δικαστήριο γίνεται
ρητή αναφορά επί του σώµατος της απόφασης.
2. Αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, µπορεί να ασκηθεί και από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 65
(Άρθρο 48 της Οδηγίας)
Υποχρέωση εχεµύθειας
Το προσωπικό των αρµοδίων Υπηρεσιών που εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που εµπλέκεται στην εφαρµογή του,
υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια για όλα τα στοιχεία και
προσωπικά δεδοµένα που περιέρχονται σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία
αυτών.
Άρθρο 66
(Άρθρο 50 της Οδηγίας)
Υποβολή Εκθέσεων
Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση της έκθεσης, σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος Μέρους.
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Άρθρο 67
Παραµονή για ανθρωπιστικούς λόγους
Στην περίπτωση που αίτηση διεθνούς προστασίας αλλοδαπού ή ανιθαγενή έχει απορριφθεί τελεσίδικα και οι
αρµόδιες Αρχές Απόφασης του παρόντος Μέρους πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς
λόγους, παραπέµπουν την υπόθεση στις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 19Α (στ) του ν. 4251/2014
(Α΄80) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά µε
τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή
οι αρµόδιες Αρχές Απόφασης χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόµενο.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Π.Δ.
114/2010 (Α΄ 195), ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Π.Δ.
61/1999 (Α΄63) Ή ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ
Ν. 1975/1991 (Α΄ 184) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19Α ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ΄ΤΟΥ Ν. 4251/2014, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
Άρθρο 68
Ορισµοί
1. «Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας», για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες ή
τους έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας,
σύµφωνα µε τους διατάξεις του π.δ. 141/2013 (Α΄226),
του π.δ. 113/2013 (Α΄146), του π.δ. 114/2010 (Α΄195),
του π.δ. 90/2008 (Α΄152), του π.δ. 61/1999 (Α΄63) ή του
ν. 1975/1991 (Α΄184) και τις λοιπές ισχύουσες και προϊσχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση και το περιεχόµενο της διεθνούς προστασίας.
2. «Αιτούντες Διεθνή Προστασία», για τους σκοπούς
του παρόντος, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν καταθέσει ενώπιον της αρµόδιας αρχής, αίτηση
µε την οποία ζητούν να αναγνωριστούν ως δικαιούχοι
διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
προεδρικών διαταγµάτων 113/2013 και 114/2010.
3. Πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς «παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους», για τους σκοπούς
του παρόντος Μέρους, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς,
στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής για
ανθρωπιστικούς λόγους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 (Α΄195), του άρθρου 8 παρ.
1 του π.δ. 61/1999 (Α΄63), του άρθρου 25 παρ. 4 του
ν. 1975/1991 (Α΄184) ή του άρθρου 22 του παρόντος.
4. «Μέλη της οικογένειας» του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται
στην Ελληνική Επικράτεια και ότι η οικογένεια υπήρχε
πριν την είσοδο στη χώρα, θεωρούνται:
α. Ο σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφός του µε τον
οποίο διατηρεί σταθερή σχέση σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, όπως ισχύει.

β. Τα ανήλικα, άγαµα και εξαρτηµένα τέκνα, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν σε γάµο ή εκτός γάµου των γονέων τους ή είναι υιοθετηµένα.
γ. Τα ενήλικα τέκνα που πάσχουν από πνευµατική ή
σωµατική αναπηρία και δεν δύνανται να υποβάλουν αυτοτελώς αίτηση.
δ. Ο πατέρας ή µητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος
για τη φροντίδα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας,
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή πρακτική, εάν ο
δικαιούχος διεθνούς προστασίας είναι ανήλικος και άγαµος.
Άρθρο 69
Εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατόχων
άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους και
των µελών οικογενείας τους
1. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι κατέχουν την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις άδεια
διαµονής σε ισχύ, έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία, την παροχή υπηρεσιών ή έργου ή
στην άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας,
µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τους ηµεδαπούς.
2. Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έννοια
της παραγράφου 3 του άρθρου 68, έχουν δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου, µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται
για τους ηµεδαπούς.
3. Δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία, την
παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκηση
ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας έχουν και τα
µέλη της οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, τα οποία κατέχουν άδεια διαµονής σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 2(β) του π.δ. 141/2013 ή το άρθρο 24 παρ. 4 του π.δ. 96/2008, µε τους ίδιους όρους που
προβλέπονται για τους ηµεδαπούς. Τα παραπάνω δικαιώµατα έχουν και τα µέλη οικογένειας των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας που αφίχθηκαν στην Ελλάδα στο
πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και κατέχουν σχετική άδεια διαµονής σε ισχύ, καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι διαµένοντες νόµιµα στη χώρα, τέλεσαν γάµο µε δικαιούχο διεθνούς προστασίας και για όσο χρόνο ο γάµος εξακολουθεί να ισχύει.
4. Δικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία ή
την παροχή υπηρεσιών ή έργου, έχουν και τα µέλη της
οικογένειας κατόχων άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία κατέχουν άδεια διαµονής σε ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 4 του π.δ. 114/2010,
το άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 61/1999 (Α΄63) ή το άρθρο 25
παρ. 4 του ν. 1975/1991 (Α΄184), καθώς και οι αλλοδαποί, οι οποίοι διαµένοντες νόµιµα στη χώρα, τέλεσαν γάµο µε πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έννοια
της παραγράφου 3 του άρθρου 68, και για όσο χρόνο ο
γάµος εξακολουθεί να ισχύει. Η πρόσβαση στην απασχόληση γίνεται µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για
τους ηµεδαπούς.
5. Για την πρόσβαση των δικαιούχων στην απασχόληση, σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, µόνη προϋπόθεση είναι η κατοχή των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, αδειών διαµονής.
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Άρθρο 70
Επαγγελµατική Κατάρτιση δικαιούχων
διεθνούς προστασίας

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Η προκαταρκτική γνωστοποίηση περιελάµβανε όλες
τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαµβάνει η γνωστοποίηση προκήρυξης σύµβασης σύµφωνα µε το Παράρτηµα V µέρος Β΄ Τµήµα I΄ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιµες κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης της προκαταρκτικής γνωστοποίησης.
β. Η προκαταρκτική γνωστοποίηση απεστάλη προς δηµοσίευση εντός διαστήµατος 35 ηµερών έως 12 µηνών
πριν από την ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης
προκήρυξης της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως
αιτιολογηµένη από τις Αναθέτουσες Αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, οι Αναθέτουσες Αρχές
µπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσµία που δεν είναι
µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης προκήρυξης της σύµβασης.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να συντοµεύει κατά πέντε (5) ηµέρες την προθεσµία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφόσον όλες οι επικοινωνίες, καθώς και όλες οι ανταλλαγές, από τον προγραµµατισµό των δηµοσίων
συµβάσεων µέχρι την εκτέλεση αυτών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Τα
εργαλεία και οι συσκευές που χρησιµοποιούνται για τις
επικοινωνίες µέσω του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους, δεν δηµιουργούν διακρίσεις, είναι
γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά µε τις γενικά χρησιµοποιούµενες ΤΠΕ, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση
των οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης.

Άρθρο 72
Ανοικτές διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων
για τη διαχείριση των αναγκών λόγω
των µικτών µεταναστευτικών ροών

Άρθρο 73
Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση για τη διαχείριση των
αναγκών λόγω των µικτών µεταναστευτικών ροών

Οι Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύνανται να παρεκκλίνουν των ισχυουσών
διατάξεων και σύµφωνα µε το άρθρο 27 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ να προκηρύσσουν ανοικτές διαδικασίες για
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων σύµφωνα µε τα παρακάτω:
1. Στις ανοικτές διαδικασίες, µπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισµού κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα πέντε (35) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της γνωστοποίησης προκήρυξης σύµβασης.
Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για
την ποιοτική επιλογή που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Στις περιπτώσεις όπου οι Αναθέτουσες Αρχές έχουν
δηµοσιεύσει προκαταρκτική γνωστοποίηση που δεν χρησιµοποιήθηκε η ίδια ως µέσο προκήρυξης του διαγωνισµού, η ελάχιστη προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µπορεί να περιορίζεται σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:

1. Οι Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύνανται µε απόφασή τους στις ειδικές
περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις
προσφεύγοντας στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων από
τον αρµόδιο διατάκτη ή από το εξουσιοδοτηµένο για την
υπογραφή σύµβασης όργανο.
2. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α. Εάν, ύστερα από κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή µετά από αίτηµά της.
Δεν θεωρείται κατάλληλη µία προσφορά όταν διαφέρει ουσιωδώς µε τους όρους του διαγωνισµού και αδυ-

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και τα πρόσωπα
στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και τα µέλη οικογένειάς
τους, εφόσον κατέχουν την προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις άδεια διαµονής σε ισχύ, εγγράφονται σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες που σχετίζονται
µε την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για
τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν µπορούν λόγω αντικειµενικής αδυναµίας να προσκοµίσουν
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται δήλωση
του ν. 1599/1986.
Άρθρο 71
Εργασία και απασχόληση αιτούντων
διεθνούς προστασίας
Οι αιτούντες διεθνή προστασία, µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και εφόσον
κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», τα οποία έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 στ. κδ΄
του π.δ.113/2013, του άρθρου 41 παράγραφος 1 (δ) του
παρόντος και του άρθρου 8 παρ. 1 στ. δ΄ του π.δ.
114/2010 αντίστοιχα, έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε εξαρτηµένη εργασία ή την παροχή υπηρεσιών ή έργου.
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νατεί προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα του
διαγωνισµού.
Μη κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν
στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού.
β. Εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να
παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό
φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:
αα. στόχος της δηµόσιας σύµβασης είναι η δηµιουργία
ή απόκτηση µοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,
ββ. απουσία ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους,
γγ. προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
δδ. οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ii
και iii εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των
παραµέτρων της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης.
γ. Στο µέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα µπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης
δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική
τους ευθύνη.
3. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις για την αγορά αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,
υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προµηθευτή που παύει οριστικά τις εµπορικές του δραστηριότητες
είτε από τον εκκαθαριστή σε µία προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία, ενός διακανονισµού µε πιστωτές, ή
ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
4. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις προµήθειας αγαθών για συµπληρωµατικές
παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό
προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική ανανέωση προµηθειών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την Αναθέτουσα Αρχή
να προµηθευτεί αγαθά µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα προκαλούσαν ασυµβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και
τη συντήρηση· η διάρκεια αυτών των συµβάσεων, καθώς
και των ανανεώσιµων συµβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά
κανόνα τα τρία (3) έτη.
5. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για νέα έργα ή
υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων
έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονοµικό
φορέα ανάδοχο της αρχικής σύµβασης από τις ίδιες Αναθέτουσες Αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι σύµφωνα µε µία βασική µελέτη και
ότι αυτή η µελέτη αποτέλεσε αντικείµενο αρχικής σύµ-

βασης η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Στη βασική µελέτη αναγράφεται η έκταση πιθανών συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών και προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν.
Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να επισηµαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισµού, καθώς και το συνολικό προβλεπόµενο ποσό
των επακόλουθων εργασιών ή υπηρεσιών. Προσφυγή
στη διαδικασία αυτή είναι δυνατή µόνο εντός τριετίας
µετά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης.
Άρθρο 74
Λοιπές διατάξεις για τη διαχείριση των αναγκών λόγω
των µικτών µεταναστευτικών ροών
1. Με απόφαση του αρµόδιου διατάκτη είναι δυνατή η
εξαίρεση από τη διαδικασία του άρθρου 35 του
ν. 4129/2013, όπως ισχύει αναφορικά µε τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που συγχρηµατοδοτούνται
από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
ΕΕ ή το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
2. Το Οικονοµικό Τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
δύναται να ασκεί τα καθήκοντα αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει για την πληρωµή έργων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και εντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι δράσεις (έργα) και οι διαχειριστές λογαριασµών που διενεργούν τις πληρωµές.
Άρθρο 75
Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου
39 του ν. 4369/2016 ως ακολούθως:
«Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε υπηρεσίες ευθύνης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρµόδιου για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής.»
Άρθρο 76
Κατ’ εξαίρεση της ρύθµισης του άρθρου 4 του
ν. 4336/2015 οι αποφάσεις µετακίνησης οι οποίες αφορούν το προσωπικό των υπηρεσιών αρµοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρµόδιου για θέµατα Μεταναστευτικής
Πολιτικής και πραγµατοποιούνται από 1η Μαρτίου 2016
µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2016 δύνανται να εκδίδονται, µε
µόνη προϋπόθεση τη βεβαίωση από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισµό του οικείου φορέα, προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες θα αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς στις ως άνω αποφάσεις. Η δέσµευση πίστωσης
κατά τις διατάξεις του Δηµοσίου Λογιστικού θα βεβαιώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης µετακίνησης.

139
Άρθρο 77
1. Για την αντιµετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών
αναγκών λόγω των αυξηµένων προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών, στις υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της
Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα για διάστηµα έως δύο (2) ετών, ή η πρόσληψη
προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας. Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η επιτακτική ανάγκη, όπως αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, η συνολική, πάντως,
διάρκεια της απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16) µήνες. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου.
2. Για την πρόσληψη του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση
των υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου ανακοίνωση, αναρτητέα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθµός των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, εκπαίδευση και ειδικότητα, τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά, καθώς και η υπηρεσία,
στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, µετά
των απαιτούµενων δικαιολογητικών, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης
στο διαδίκτυο και προσλαµβάνονται κατόπιν εισήγησης
της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διάθεση ή η πρόσληψη µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας,
πολιτών κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολιτών, που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Στα καθήκοντα, που ανατίθενται στο
προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου, δεν επιτρέπεται
να περιλαµβάνεται η άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως
είναι η έκδοση διοικητικών πράξεων. Σε κάθε περίπτωση,
το προσωπικό της παραγράφου αυτής υποχρεούται να εκτελεί τις οδηγίες της αρµόδιας υπηρεσίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθµίζονται τα
ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 εφαρµόζονται µέχρι τις 31.12.2016.
Άρθρο 78
Θέµατα ΦΠΑ
1. Στο τέλος της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου
7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248 ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως δώρα που επίσης εξαιρούνται θεωρούνται και τα
αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του Δηµόσιου
Τοµέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ (όπως προσδιορίζονται

στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014), στα εκκλησιαστικά ΝΠ,
καθώς και στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται
από τους παραπάνω φορείς, προκειµένου να διατεθούν
για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κατά περίπτωση η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού.»
3. Το άρθρο 9 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Πράξεις θεωρούµενες ως παροχή υπηρεσιών
1. Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια
των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείµενο στο φόρο:
α) χρησιµοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για
την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά
την απόκτηση των αγαθών αυτών δηµιουργήθηκε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου,
β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς
την επιχείρησή του,
γ) χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειµένου που απαλλάσσεται από
το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιµοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον
πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση
λήψης όµοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείµενο στο
φόρο.
2. Δεν εξοµοιώνεται µε παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας η χωρίς αντάλλαγµα παροχή υπηρεσιών από υποκείµενο στο φόρο για λόγους ανθρωπιστικούς.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται κατά περίπτωση οι όροι και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000, Α΄248 ) προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄
ως εξής:
«ιβ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε
υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγµατος στους φορείς του
τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 7 του ιδίου νόµου, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων.
ιγ) Η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά µέσα του
ελληνικού Δηµοσίου και σε πολεµικά πλοία των κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για την
κάλυψη αναγκών των προσφύγων που περισυλλέγουν.»
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την
1.12.2015.
Άρθρο 79
Δαπάνες που εκτελέστηκαν προς µεταφορά προσφύγων και µεταναστών, που διενεργήθηκαν εντός των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας από την 1η Δεκεµβρίου
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2015 έως και τη δηµοσίευση του παρόντος από Κ.Τ.Ε.Λ.
και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. των Περιφερειών της Xώρας ή Τουριστικά Γραφεία, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους
θεωρούνται νόµιµες και εξοφλούνται κατά παρέκκλιση
κάθε αντίθετης γενικής η ειδικής διάταξης νόµου.
α. Από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για το χρονικό διάστηµα από 1η Δεκεµβρίου 2015
έως και 9 Μαρτίου 2016,
β. από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για το χρονικό
διάστηµα από 10 Μαρτίου 2016 έως και τη δηµοσίευση
του παρόντος,
καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό τους πιστώσεων και καλύπτονται από πιστώσεις του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

καθώς και για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου
στους τοµείς αυτούς. Επίσης, για την αξιοποίηση λοιπών
πόρων, συµπεριλαµβανοµένων και των πόρων έκτακτης
ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση µεταναστευτικών ροών και σε λοιπά µεταναστευτικά ζητήµατα.
2. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (εφεξής Ειδικό Γραµµατέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.), µε βαθµό 2ο της
κατηγορίας των ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται
της ανωτέρω Ειδικής Γραµµατείας.
3. Η Ε.Γ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. δύναται να υποστηρίζεται
διοικητικά και οικονοµικά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Άρθρο 80
Για χρονικό διάστηµα εξαµήνου από την έναρξη εφαρµογής της παρούσης και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη που
διέπει αφενός το έργο των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 2963/2001 (Α΄268), αφετέρου το έργο του ν. 711/1977 (Α΄284) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως ισχύουν, επιτρέπεται η µεταφορά προσφύγων και µεταναστών µε λεωφορεία δηµόσιας χρήσης των Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., µε ειδικά τουριστικά
λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, µεταξύ λιµένων, συνοριακών σταθµών, ανοικτών δοµών προσωρινής υποδοχής
και φιλοξενίας προσφύγων και λοιπών σηµείων συγκέντρωσής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Κατά
τα λοιπά, ισχύουν όλες οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία διατάξεις που διέπουν την ασφαλή µεταφορά επιβατών µε λεωφορεία.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων δύναται να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της
παρούσης
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 81
Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Συντονισµού
και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων
1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται ενιαίος διοικητικός τοµέας µε τίτλο
«Ειδική Γραµµατεία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων» (εφεξής Ε.Γ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.), µε σκοπό τον αποτελεσµατικό συντονισµό, την επίβλεψη, και την επιτάχυνση των ενεργειών του Υπουργείου και των εµπλεκοµένων φορέων, για την υλοποίηση των µέσων χρηµατοδοτικής στήριξης που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη
νόµιµη µετανάστευση, την επιστροφή, τη διαχείριση των
εξωτερικών συνόρων και την κοινή πολιτική θεωρήσεων,

Άρθρο 82
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού
και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής
Ασφάλειας και άλλων πόρων
1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται υπηρεσία µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων» (εφεξής Ε.Υ.Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραµµατέα Τ.Α.Μ.Ε.Α.Τ.Ε.Α.Α.Π. και η οποία ορίζεται ως Υπεύθυνη Αρχή για την περίοδο 2014-2020 για τη διαχείριση, την εφαρµογή και τον έλεγχο των εθνικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΕ) 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και το µέσο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της
αστυνοµικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.
Τα εθνικά προγράµµατα καταρτίζονται σύµφωνα µε τους
ειδικούς Κανονισµούς (ΕΕ) 513/2014, 515/2014 και
516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χρηµατοδοτική στήριξη της αστυνοµικής
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων τη θέσπιση
στο πλαίσιο του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του µέσου χρηµατοδοτικής στήριξης στον τοµέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και τη δηµιουργία του
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
2. Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ασκεί το σύνολο
των αρµοδιοτήτων που ορίζονται στους προαναφερθέντες Κανονισµούς για τις Υπεύθυνες Αρχές. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
Ασύλου,
Υποδοχής
και
Ένταξης
(Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε), που συστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), και της Μονάδας Α2 της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τοµέας εσωτερικών) που συστάθηκε δυνάµει της παρ. 5 (β)
του άρθρου 5 του ν. 3614/2007 (Α΄267) και της κ.υ.α.
131/18.4.2008 (Β΄887), όπως µετονοµάστηκε δυνάµει
της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 (Α΄265) µεταφέρονται και ασκούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος από την Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π..
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3. Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται ως προς τις αρµοδιότητές της σε υπηρεσιακές µονάδες σε επίπεδο Τµήµατος. Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. υποστηρίζει λειτουργικά, διοικητικά και οικονοµικά και την Ε.Γ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µετά από εισήγηση του
Ειδικού Γραµµατέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. καθορίζονται τα
ειδικότερα θέµατα που αφορούν στις αρµοδιότητές της
και στην εφαρµογή τους, στην υπηρεσιακή της διάρθρωση, στην οργάνωση και στη λειτουργία της, στον αριθµό
των θέσεων που απαιτούνται στα προσόντα κάλυψης
των θέσεων αυτών, στη συνεργασία των συναρµόδιων
Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού µετά από εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. είναι δυνατόν να της ανατίθενται και
πρόσθετες αρµοδιότητες διαχείρισης και υλοποίησης
χρηµατοδοτικής βοήθειας που αφορά στην αντιµετώπιση
εν γένει του µεταναστευτικού ζητήµατος.
4. α. Η στελέχωση της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.
γίνεται µε µετακίνηση προσωπικού από το Υπουργείο ή
µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς του δηµόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, συµπεριλαµβανοµένης και της ΜΟΔ Α.Ε..
β. Η απόσπαση ή µετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ.
ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. πραγµατοποιείται µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, µε κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου
και στο αρµόδιο τµήµα περί αποσπάσεων και µετακινήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη
µε δυνατότητα παράτασης για µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα.
γ. Η απόσπαση ή µετακίνηση προσωπικού γίνεται είτε
µε αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης είτε µετά από διαπίστωση σχετικής
υπηρεσιακής ανάγκης.
δ. Ειδικά, για το προσωπικό που κατά την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
του
παρόντος
υπηρετεί
στην
Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. και στη Μονάδα Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αναδιαρθρώθηκε
µε την υπ΄αριθµ. κ.υ.α. 85334/ΕΥΘΥ 717/13.8.2015
(Β΄1825), η απόσπαση γίνεται µε µόνη την αίτηση του
ενδιαφεροµένου στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος και εκδίδεται
σχετική συστατική πράξη του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης για µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα.
ε. Οι υπάλληλοι που συµµετείχαν στην από 22.10.2015
πρόσκληση της Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε. για τη στελέχωσή της και
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος είχαν
αξιολογηθεί θετικά, κατ’ εφαρµογή της οικείας διαδικασίας, δύνανται να αποσπασθούν στην Ε.Υ.ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. µε αίτησή τους εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) εργασίµων από τη δηµοσίευση
του παρόντος, εφόσον η αίτησή τους αφορά σε κάλυψη
θέσης της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ίδιας βαθµίδας,

µε ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε αυτά για τα
οποία αξιολογήθηκαν για την Υ.ΔΕ.Π.Α.Υ.Ε.. Για την απόσπαση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η απόσπαση γίνεται για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης για µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα.
στ. Στην Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συστήνεται
µία θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις
προϊστάµενων µονάδων επιπέδου Τµήµατος. Οι ανωτέρω θέσεις συνιστώνται για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η
οποία µπορεί να παρατείνεται για µία ή περισσότερες
φορές για ίσο χρονικό διάστηµα. Η ανάθεση καθηκόντων
του προϊσταµένου της Ε.Υ. ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και
των προϊσταµένων των µονάδων της και γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, µετά από ερώτηµα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου
α΄του άρθρου 18, του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, µόνο
ως προς την κάλυψη των ελάχιστων τυπικών προσόντων.
ζ. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώµενων ή µετακινούµενων υπαλλήλων του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα θεωρείται χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας του προϊσταµένου της
Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Διεύθυνσης. Ο
χρόνος υπηρεσίας των προϊσταµένων µονάδων και του
προσωπικού της Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου Τµήµατος.
5. α. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται
ή
µετακινούνται
στην
Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. βαρύνει τους φορείς από
τους οποίους προέρχονται και ισούται µε το σύνολο των
πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδοµάτων της
οργανικής τους θέσης.
β. Τυχόν επιδόµατα που συνδέονται µε την άσκηση
των καθηκόντων τους σε θέση ευθύνης βαρύνουν τους
φορείς προέλευσής τους. Στην περίπτωση που οι φορείς
προέλευσης ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, πλην της
Κεντρικής Διοίκησης, η συνολική προκαλούµενη δαπάνη
των επιδοµάτων αυτών καλύπτεται µε επιχορήγηση από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού δύναται να καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσα ρύθµισης.
Άρθρο 83
Ορισµός αρµοδίων αρχών για την εφαρµογή
του Κανονισµού ΕΕ 514/2014 και των ειδικών
Κανονισµών ΕΕ 513,515,516/2014
1. Αρµόδιες Αρχές για την εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΕ)514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και το µέσο για τη χρηµατοδοτική στήριξη της
αστυνοµικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της διαχείρισης κρίσεων
κατά την έννοια του άρθρου 25 αυτού και των ειδικών
Κανονισµών 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη χρηµα-
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τοδοτική στήριξη της αστυνοµικής συνεργασίας, της
πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας και της
διαχείρισης των κρίσεων τη θέσπιση στο πλαίσιο του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του µέσου χρηµατοδοτικής στήριξης στον τοµέα των εξωτερικών συνόρων και
των θεωρήσεων και τη δηµιουργία του Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και των οριζοµένων στο
άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1042/2014 της Επιτροπής ορίζονται οι εξής:
α. Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ως Υπεύθυνη Αρχή κατά τα ανωτέρω οριζόµενα στο άρθρο 2 του παρόντος.
β. Η Επιτροπή Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της
Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Αρχή Ελέγχου
για την περίοδο 2014-2020. Οι αρµοδιότητες της Αρχής
Ελέγχου ασκούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 514/2014, και τις διατάξεις του
ν. 4314/2014 και του π.δ. 111/2014.
γ. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (εφεξής
Αρχή Πιστοποίησης) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων
Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ως Εντεταλµένη Αρχή, η οποία αναλαµβάνει την άσκηση αρµοδιοτήτων πιστοποίησης δαπανών στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.
δ. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Υ.ΔΕ.Α.Π) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλµένη Αρχή, η οποία αναλαµβάνει την άσκηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για µέρος του προγράµµατος του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του προγράµµατος του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την
περίοδο 2014-2020.
ε. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλµένη Αρχή
µέρους η οποία αναλαµβάνει την άσκηση αρµοδιοτήτων
διαχείρισης για µέρος του προγράµµατος του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
Άρθρο 84
Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων
του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος
1. Για τις χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές των έργων
που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραµµα ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1,
2, 4, 5, 6, και 7 του άρθρου 27 του ν. 4314/2014.
2. Οι πληρωµές από τα Ταµεία που χρηµατοδοτούν το
Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 2014-2020, καθώς και από άλλους έκτακτους πόρους, σε εφαρµογή του αντίστοιχου
πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος, αποτελούν έσοδα
του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και αποδίδονται µε ευθύνη της Διεύθυνσης Λογαριασµών του Δηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε αντίστοιχους λογαριασµούς που τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδος.

Άρθρο 85
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται
τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής σχετικά µε την οργάνωση και τη λειτουργία της Ε.Υ. ΣΥ. Δ.
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και των Εντεταλµένων Αρχών (εκτός
της Αρχής Πιστοποίησης), τις αρµοδιότητές τους, τον αριθµό των θέσεων που απαιτούνται, τα προσόντα κάλυψης των θέσεων αυτών και τη συνεργασία των συναρµόδιων Υπουργείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ανατίθεται στην Αρχή Πιστοποίησης, η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Υπεύθυνης Αρχής σχετικά
µε τη σύνταξη της αίτησης πληρωµής, σύµφωνα µε το
άρθρο 44 του Κανονισµού 514/2014 και την πιστοποίηση
των δαπανών των εθνικών προγραµµάτων του Ταµείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα για το
σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από το Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 2014-2020 για τα Ταµεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας σε
εφαρµογή των διατάξεων των Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ταµεία αυτά.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 86
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, πραγµατοποιείται
η έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, κατά την προηγούµενη παράγραφο, όπως συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.
3907/2011, όπως ίσχυαν κατά την δηµοσίευση του παρόντος, αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς των παραγράφων 2 έως 9 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονοµικών και προκειµένου
να εξεταστούν προσφυγές που εκκρεµούν και ιδίως όσες εξετάζονται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, συστήνονται οι Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 (Α΄7), όπως ισχύει
κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, υπό τη σύνθεση που
είχαν µέχρι την 25η Σεπτεµβρίου 2015, σύµφωνα µε την
υπ’αριθµ. 9541 (Β΄ 2692/9.10.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιµότητας
των Προέδρων και των µελών τους. Στην περίπτωση που

143
Πρόεδρος ή τακτικό µέλος των Επιτροπών Προσφυγών
του προηγούµενου εδαφίου ελλείπει για οποιονδήποτε
λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του, ο πρώτος κατά
σειρά αναπληρωτής αυτού. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ελλείπει και ο αναπληρωτής Προέδρου
ή τακτικού µέλους δύναται για την κάλυψη των κενών
θέσεων να ορισθεί αναπληρωτής του από άλλη Επιτροπή
ή να µειωθεί ο αριθµός των Επιτροπών µε διατήρηση των
τυχόν υπολειπόµενων Προέδρων ή µελών σε θέση αναπληρωτών των Επιτροπών που διατηρούνται. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συγκροτείται το
σύνολο των προβλεπόµενων στην ανωτέρω απόφαση Επιτροπών, λειτουργούν όσες Επιτροπές από τις ανωτέρω
δύναται να συγκροτηθούν και πάντως τουλάχιστον τρεις
Επιτροπές.
3. Σε περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης τουλάχιστον
τριών Επιτροπών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2,
µεταξύ των προέδρων και των µελών των Επιτροπών,
καθώς και των αναπληρωτών τους, όπως αυτοί ορίζονται
µε την υπ’ αριθµ. 9541 (Β΄ 2692/9.10.2014) απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που έχουν δηλώσει τη διαθεσιµότητά
τους, διενεργείται κλήρωση για τη συγκρότηση τριµελών Επιτροπών, καθώς και για την ανάδειξη του Προέδρου κάθε Επιτροπής που συγκροτείται µε τον τρόπο αυτόν. Η κλήρωση διενεργείται µε ευθύνη του Διευθυντή
και παρουσία όλων των µελών που δήλωσαν διαθεσιµότητα.
4. Η διάρκεια της θητείας των προέδρων και µελών
των Επιτροπών των προηγουµένων παραγράφων είναι
πέντε (5) µήνες και οι όροι αµοιβής και απασχόλησής
τους προβλέπονται σε σχετική σύµβαση έργου που συνάπτουν µε τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αρµοδιότητα των Επιτροπών και έργο
των προέδρων και των µελών είναι η εξέταση των προσφυγών που εκκρεµούν έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η έδρα των Επιτροπών και της γραµµατείας
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
5. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Αρχής
Προσφυγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 3907/2011, όπως ισχύει µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή Προσφυγών, όπως η υπηρεσία αυτή συνιστάται και διαρθρώνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, από την έναρξη
λειτουργίας της. Αντιστοίχως µεταφέρεται αυτοδικαίως
στην Αρχή Προσφυγών, από την έναρξη λειτουργίας της
κατά τις διατάξεις του παρόντος, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
µε οποιαδήποτε σχέση είτε µε µετάταξη είτε µε απόσπαση από υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή Ν.Π.Δ.Δ..
6. Για το µεταβατικό στάδιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διορίζεται διευθυντής
της Αρχής Προσφυγών, υπάλληλος του Δηµοσίου, του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010,
Α΄112) ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά προτίµηση µε διοικητική εµπειρία, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.
7. Έως την ανάληψη των σχετικών αρµοδιοτήτων από
την Αρχή Προσφυγών, µε µέριµνα της Υπηρεσίας Ασύλου, παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες διερµηνείας
για τις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Οµοίως, παρέχονται από την Υπηρεσία Ασύλου οι εξου-

σιοδοτήσεις στο προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και
τα µέλη των Επιτροπών για την πρόσβαση στο σύστηµα
«Police on Line» της Ελληνικής Αστυνοµίας για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των διαδικασιών ενώπιον της Αρχής
Προσφυγών. Για τον ως άνω σκοπό, η Υπηρεσία Ασύλου
ορίζεται ως αρµόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθµισµένου υλικού, για το
προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας, εφαρµογής του Εθνικού
Κανονισµού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφορούν την Αρχή
Προσφυγών.
8. Στον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών του έτους 2016, εγγράφεται ποσό 833.300 ευρώ το οποίο µεταφέρεται από τους αντίστοιχους ΚΑΕ της Υπηρεσίας Ασύλου.
9. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 5 του παρόντος για την επιλογή του Διευθυντή και
των µελών των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών βαρύνει τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου.
10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να καθορίζεται η χρήση
των υφιστάµενων χώρων προσωρινής φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών είτε ως Ειδικών Χώρων Παραµονής
Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) του άρθρου 81 του ν. 3386/2005 είτε
ως εγκαταστάσεων του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 είτε
ως εγκαταστάσεων των περιφερειακών υπηρεσιών της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία αυτών.
11. Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης που συνίσταται µε
τον παρόντα νόµο, από την έναρξη λειτουργίας της,
σύµφωνα µε την παράγραφο 16.
12. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις εκκρεµείς συµβάσεις που έχει
συνάψει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, στη θέση της
τελευταίας, την οποία διαδέχεται ως προς όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, από την έναρξη λειτουργίας
της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16.
13. Τυχόν εκκρεµή προγράµµατα χρηµατοδότησης ή
προµηθειών από εσωτερικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς
πόρους και κάθε άλλους πόρους, των οποίων δικαιούχος
και εκτελεστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, εκτελούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την
παράγραφο 17.
14. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή Κέντρα Πρώτης Υποδοχής ή
Κινητές Μονάδες, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16, νοείται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και οι αντίστοιχες περιφερειακές
της υπηρεσίες, όπως συνιστώνται µε τον παρόντα νόµο.
15. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παράγραφο 16. Αντιστοίχως, µεταφέρεται αυτοδικαίως στην
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το σύνολο του
προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, µε οποιαδήποτε σχέση είτε µε µετάταξη είτε µε
απόσπαση ή διάθεση, από υπηρεσίες του Δηµοσίου, του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή
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Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
16. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός
µήνα, πραγµατοποιείται η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση καταργείται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
17. Όλες οι αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα και τα
προεδρικά διατάγµατα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 3907/2011, οι οποίες ρυθµίζουν τη λειτουργία της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, εφαρµόζονται αναλογικά
για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έως την έκδοση των αποφάσεων και διαταγµάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος.
18. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί πριν από την 7η Ιουνίου 2013 εξετάζονται από τις αρχές και σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο
π.δ. 114/2010, όπως ισχύει. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές του Μέρους
Γ΄ του παρόντος χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί προγενέστερης αίτησης που εκκρεµεί ενώπιον
των αρµόδιων αρχών του π.δ. 114/2010 θεωρούνται συµπληρωµατικό στοιχείο της αρχικής αίτησης και εξετάζονται από τις αρχές και µε τη διαδικασία του π.δ.
114/2010.
19. Μεταγενέστερες αιτήσεις που υποβάλλονται µετά
την 7η Ιουνίου 2013, εξετάζονται από τις αρχές που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του παρόντος και σύµφωνα µε
την προβλεπόµενη διαδικασία.
20. Αιτήσεις ανανέωσης άδειας διαµονής, έκδοσης άλλων νοµιµοποιητικών ή ταξιδιωτικών εγγράφων, διατήρησης της οικογενειακής ενότητας, και οικογενειακής επανένωσης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των οποίων το καθεστώς αναγνωρίστηκε από τις αρχές που προβλέπονται στο π.δ. 114/2010 εξετάζονται και διεκπεραιώνονται από τις αρχές αυτές.
21. Από την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ΄ του παρόντος, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας
παραδίδουν αµελλητί στις αρµόδιες Αρχές Απόφασης
του Μέρους Γ΄ του παρόντος τους φακέλους των αιτούντων που υποβάλλουν µεταγενέστερες αιτήσεις σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 19.
22. Από την 1.9.2016 παύουν οι αρµοδιότητες του Τµήµατος προστασίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης
και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προβλέπονται στις περιπτώσεις αβ΄ έως αε΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ.
113/2014 (Α΄180), ως προς το σκέλος τους που αφορά
προγράµµατα κοινωνικής προστασίας αιτούντων άσυλο,
καθώς και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, οι οποίες ασκούνται εφεξής από τα αρµόδια τµήµατα της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 27 του παρόντος νόµου.
23. Η εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων µε αντικείµενο θέµατα αρµοδιοτήτων του Τµήµατος Προστασίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο,
των οποίων η µεταφορά ρυθµίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27, του παρόντος
νόµου, σε συνδυασµό µε την προηγούµενη παράγραφο
του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση των Υ-

πουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, ρυθµίζεται η µεταφορά και
εγγραφή των πιστώσεων, η αναµόρφωση του προϋπολογισµού των Υπουργείων και κάθε σχετικό ζήτηµα για την
εφαρµογή του άρθρου 27, παράγραφος 3, καθώς και των
συναφών µεταβατικών διατάξεων του παρόντος νόµου.
24. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στο Τµήµα Προστασίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης
της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε κύριες αρµοδιότητες τις περιγραφόµενες στην
παράγραφο 1 αποσπώνται υποχρεωτικά από 1.9.2016,
για δύο (2) έτη κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης
και χωρίς γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων
στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
διατηρώντας το βαθµό τον οποίο κατείχαν στην προηγούµενη θέση τους.
25. Από 1.1.2017, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της παραγράφου
4 του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, για την Υπηρεσία
Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
26. Η κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος 4 εφαρµόζεται από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η διάρκεια ισχύος της δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 3 µηνών και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα επιπλέον δύο (2) µηνών.
27. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι προσφυγές κατά
των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος, εξετάζονται κατ’ εξαίρεση από τις Επιτροπές Προσφυγών
του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 (Α΄195), όπως ισχύει,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος νόµου. Στην
περίπτωση αυτή, στις Επιτροπές Προσφυγών του προηγούµενου εδαφίου, διατίθεται το προσωπικό της Αρχής
Προσφυγών για γραµµατειακή υποστήριξη.
28. Μέχρι να καταστεί δυνατή η πλήρης µηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών του άρθρου 60 παράγραφος 4, ως αριθµός πρωτοκόλλου των εγγράφων που
συντάσσονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών και
για την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς προστασίας
λογίζεται ο αριθµός ατοµικού φακέλου του αιτούντος
διεθνή προστασία, όπως αυτός αποδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου.
29. Έως 31 Δεκεµβρίου 2016 καθήκοντα γενικής οικονοµικής διεύθυνσης για τον τακτικό προϋπολογισµό του
ειδικού φορέα «Υπηρεσία Ασύλου» και της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκεί η Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού του πρώην Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 87
Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄και Β΄ του ν. 3907/2011,
του π.δ. 189/1998 (Α' 140), καθώς και κάθε άλλη γενική ή
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ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτελούν
αντικείµενό του. Με την έναρξη ισχύος του Μέρους Γ΄
του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο 89, καταργείται το
Μέρος Α΄του π.δ. 113/2013 (Α΄146).
2. Τα άρθρα 33 και 34 του π.δ. 113/2013 (Α΄146) καταργούνται σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Οι υποπαράγραφοι 6, 7, 8, 9, 10, 11 εκτός της υποπερίπτωσης ε ββ), 12, 13 και 14 του άρθρου 9 του
ν. 4332/2015 καταργούνται.
4. Η κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης αρµόδιου για την µεταναστευτική πολιτική µε αριθµό 1493/20.8.2015 (Β΄1856), καταργείται.
5. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού µε αριθµό 85334/ΕΥΘΥ
717/13.8.2015 (Β΄1825) τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2 «Μονάδα Α2» καταργείται.
β. Η ενότητα «ΙΙ. Μονάδα Α2» του άρθρου 3 καταργείται.
γ. η παράγραφος xiv της ενότητας «V. Μονάδα Γ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του άρθρου 3,
καταργείται.
δ. Στο άρθρο 5 «Στελέχωση της Επιτελικής Δοµής» το
πρώτο και δεύτερο εδάφιο τροποποιούνται ως ακολούθως:
«1. Το προσωπικό της Επιτελικής Δοµής ανέρχεται σε
36 άτοµα και κατανέµεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 32
άτοµα.»
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που
αποτελούν αντικείµενό του.
Άρθρο 88
Τελικές διατάξεις
1. Οι κάτωθι αποφάσεις διάρθρωσης Υπηρεσίας … :
α. Η υπ’αριθµ. 1493/20.8.2015 κ.υ.α. (Β΄ 1856)
β. Η υπ’ αριθµ. 8000/20/45/119-δ κ.υ.α. (Β΄1880), παραµένουν εν ισχύ.
2. Οι κάτωθι αποφάσεις εκχώρησης:
α. Η υπ’ αριθµ. οικ. 2694/03.11.2015 (Β΄2356’)
β. Η υπ’ αριθµ. οικ. 2952/23.11.2015 (Β΄2521)
γ. Η υπ’ αριθµ. οικ. 3562/31.12.2015 (Β΄2915)
δ. Η υπ’ αριθµ. οικ. 26/12.1.2015 (Β΄93)
ε. Η υπ’ αριθµ. οικ. 183/17.2.2016 (Β΄385)
στ. Η υπ’ αριθµ. οικ. 182/17.2.2016 (Β΄385)
ζ. Η υπ’ αριθµ. οικ. 235/22.2.2016 (Β΄544), παραµένουν
εν ισχύ.
Άρθρο 89
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων του Μέρους Γ΄, οι οποίες τίθενται σε ισχύ σε δύο
µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, και του
Μέρους ΣΤ΄, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από 20.4.2016. Η
παράγραφος 4 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής

Γ. Σταθάκης

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. Καµµένος

Ν. Φίλης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ν. Παρασκευόπουλος

Ν. Κοτζιάς
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Γ. Κατρούγκαλος

Α. Ξανθός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α-Ν-Δ. Μπαλτάς

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Π. Σκουρλέτης

Χ. Σπίρτζης

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Θ. Δρίτσας

Α. Φλαµπουράρης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Χ. Βερναρδάκης
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ν. Τόσκας
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Ι. Μουζάλας

Δ. Βίτσας
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Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου

Ουρ. Αντωνοπούλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τρ. Αλεξιάδης

Αριθµ. 98 / 17 / 2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά
µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»
Α. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου ρυθµίζονται τα ακόλουθα θέµατα:

ΜΕΡΟΣ Α΄
1. Επανακαθορίζεται η οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Μεταξύ άλλων:
Ορίζεται ότι, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου που
υπάγονται την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου περιλαµβάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή
Κλιµάκια Ασύλου.
α. Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης νέων Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, για την κάλυψη των αναγκών της
Υπηρεσίας, καθώς και η ίδρυση Αυτοτελών Κλιµακίων Ασύλου, µε απόφαση του Διευθυντή της εν λόγω Υπηρεσίας Ασύλου.
β. Προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου µε αύξηση των οργανικών θέσεων αυτής.
γ. Για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών ανα-

γκών η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να λειτουργεί επί
24ώρου βάσεως όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιµων
ηµερών, καθώς και µε το σύστηµα εναλλαγής βαρδιών.
δ. Στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου καταβάλλεται
επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
2. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα προϋπολογισµού, οικονοµικής διαχείρισης της Υπηρεσίας Ασύλου κα της Αρχής Προσφυγών (σύσταση Πάγιας Προκαταβολής στην
Αρχή Προσφυγών κ.λπ.)
3. α. Επανακαθορίζεται η οργάνωση, στελέχωση και
λειτουργία της Αρχής Προσφυγών (σύσταση θέσης Διοικητικού Διευθυντή, συγκρότηση Τριµελών Επιτροπών
Προσφυγών, στα µέλη των οποίων ορίζεται ρητά ότι καταβάλλεται ειδική πρόσθετη αµοιβή κ.λπ.).
β.Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης παραρτηµάτων της
Αρχής Προσφυγών µε υπουργική απόφαση.
γ. Προβλέπεται η στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών και από υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου και σύµφωνα µε
τις οριζόµενες οργανικές θέσεις.
Συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής του προσωπικού που στελεχώνει την Αρχή Προσφυγών και η σχετική δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής συµπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών.
Ρυθµίζονται θέµατα προϋπολογισµού και οικονοµικής
διαχείρισης, καθώς και θέµατα στέγασης, εγκαταστάσεων και εξόδων λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.
(άρθρα 1 – 7)
4.α. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αναδιαρθρώνεται
και µετονοµάζεται σε Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ.), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία
Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Καθορίζονται εκ νέου η αποστολή και
η διάρθρωση αυτής και επαναπροσδιορίζονται οι µονάδες που αποτελούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της
.Υ.Π.Υ.Τ..
β. Καθορίζονται οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών
που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα (ιατρικός έλεγχος, παροχή αναγκαίας περίθαλψης και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παροχή εξειδικευµένης
φροντίδας και προστασίας κ.λπ.).
γ. Προβλέπεται η ίδρυση των απαραίτητων δοµών για
την υποδοχή και ταυτοποίηση των παράνοµα εισερχόµενων στην επικράτεια (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές, καθώς και σε περιοχές της
ενδοχώρας, όπου δύναται να λειτουργούν Περιφερειακά
Γραφεία Ασύλου ή Αυτοτελή Κλιµάκια ή Κινητά Κλιµάκια
της Υπηρεσίας Ασύλου, Κινητές Μονάδες Υποδοχής και
Ταυτοποίησης σε σηµεία της επικράτειας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ανοικτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής
Αιτούντων Διεθνή Προστασία, ανοικτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι
οποίοι εισέρχονται ή διαµένουν στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, κ.λπ.)
δ. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα στελέχωσης της
Υ.Π.Υ.Τ.. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η σύσταση θέσης
Διοικητή σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
συνιστάται θέση Διοικητή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα. Οι
αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται µε κ.υ.α. και σε πε-
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ρίπτωση που αυτός είναι δηµόσιος υπάλληλος, καταβάλλεται επίδοµα ευθύνης Προϊσταµένου Διεύθυνσης, ο δε
χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης
καθηκόντων Προϊσταµένου Διεύθυνσης.
ε. Οι ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία και οι ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Φιλοξενίας, λειτουργούν σε επίπεδο τµήµατος, όπου
προΐσταται υπάλληλος ή ιδιώτης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
στ. Η στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και από υπαλλήλους που προσλαµβάνονται ως
µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
ζ. Επανακαθορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού
της ΥΠΥΤ, το οποίο δύναται να λειτουργεί επί 24ώρου
βάσεως όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιµων ηµερών,
καθώς και µε το σύστηµα εναλλαγής βαρδιών για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.
η. Ορίζεται το καθεστώς που διέπει τις µετακινήσεις
και την παροχή εργασίας των υπαλλήλων της Υ.Π.Υ.Τ. εντός ή εκτός έδρας και επιτρέπεται η υπέρβαση του αριθµού ηµερών εκτός έδρας απασχόλησης, έως συνολικά 180 ηµέρες ετησίως.
θ. Στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΥΤ, καταβάλλεται επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
ι. Ρυθµίζονται θέµατα προϋπολογισµού, οικονοµικής,
διαχείρισης, προµηθειών και στέγασης των δοµών της
ΥΠ.Υ.Τ.. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εγγραφή στο
Π.Δ.Ε. πιστώσεων για την πληρωµή έργων που υλοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της εν λόγω Υπηρεσίας, τα οποία χρηµατοδοτούνται είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους και αφορούν στις ενδεικτικά απαριθµούµενες δαπάνες. Οι δαπάνες της Υ.Π.Υ.Τ.
µπορούν να χρηµατοδοτούνται από χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών ή από κάθε είδους άλλους πόρους.
ια. Επανακαθορίζονται η διοίκηση και διάρθρωση των
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υ.Π.Υ.Τ..
ιβ. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα σχετικά µε τις εγκαταστάσεις Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τη φύλαξη
αυτών. Μεταξύ άλλων:
- Επιτρέπεται να παραχωρούνται ακίνητα του Δηµοσίου, κατά χρήση δωρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Προς τούτο
επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών
µετασκευών µε την έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής
κλίµακας.
- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µε κ.υ.α., δύναται να παραχωρούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., χώροι που ανήκουν στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για την ίδρυση και λειτουργία
Ειδικών Χώρων Παραµονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), ή ειδικών χώρων κράτησης.
(άρθρα 8 – 17)
5. Αυξάνεται από 46% σε 75%, το ποσοστό των εσόδων από τα εισπραττόµενα παράβολα για χορήγηση/ ανανέωση αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, που

εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εφεξής, τα εν λόγω ποσά κατανέµονται
στους φορείς που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης µεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, µόνο µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και διατίθενται για την κάλυψη κάθε σχετικής δαπάνης.
(άρθρο 18)
6. Εξειδικεύονται οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες
αναφορικά µε την εν γένει διαχείριση προσφύγων και
µεταναστών, για τις οποίες επιτρέπεται η σύναψη δηµοσίων συµβάσεων κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και φορείς αυτών, Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις).
Για τις εν λόγω συµβάσεις θεωρείται ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, και οι σχετικές αποφάσεις των Αναθετουσών Αρχών εκδίδονται χωρίς σύµφωνη γνώµη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) (αρ. 2, παρ. γ, υποπαρ. δδ, του ν. 4013/2011).
(άρθρο 19)
7. Τροποποιούνται οι διατάξεις για την οργάνωση και
λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου (π.δ. 104/2012) και
προσαρµόζονται προς τις νέες ρυθµίσεις των άρθρων 1
– 3 του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 20)
8.α. Επανακαθορίζονται οι λόγοι αποκλεισµού αλλοδαπών ή ανιθαγενών από το δικαίωµα επικουρικής προστασίας σύµφωνα µε το π.δ. 141/2013.
β. Επιτρέπεται η χορήγηση του καθεστώτος παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή
προστασία που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί έως και πέντε
(5) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεµεί σε β’ βαθµό, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων. Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία εφαρµογής της εν λόγω ρύθµισης.
γ. Ρυθµίζονται διαδικαστικά θέµατα για την εξέταση
προσφυγών από τις αρµόδιες Επιτροπές Προσφυγών, η
συγκρότηση των οποίων επανακαθορίζεται.
(άρθρο 21 – 24)

ΜΕΡΟΣ Β΄
1. Η Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µετονοµάζεται σε Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.
(άρθρο 25)
2. Προβλέπεται η σύσταση, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής στην οποία συνιστάται Διεύθυνση Υποδοχής, αποτελούµενη από πέντε (5) Τµήµατα, µε στόχο
τη µελέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανηλίκων.
- Συνιστάται θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα µε
βαθµό Α΄ειδικών θέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
π.δ. 11/2010.
(άρθρα 26, 27)
3. Συνιστάται, επίσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αυτοτελής Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής µε ίδιο προϋπολογισµό ως Ειδικός Φορέας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και µε αρµόδιο διατάκτη των σχετικών πιστώσεων τον Υπουργό
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Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποτελούµενη από τρία (3) Τµήµατα, µε τις οριζόµενες αρµοδιότητες.
(άρθρο 28)
4. Για τις ανάγκες των ανωτέρω Διευθύνσεων, Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής και Οικονοµικών
Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνιστώνται
συνολικά 20 [ 14 (ΠΕ), 4 (ΤΕ), 2 (ΔΕ) ] και 19 [ 10 (ΠΕ), 5
(ΤΕ), 4 (ΔΕ) ] οργανικές θέσεις αντίστοιχα, οι οποίες
µπορεί να καλύπτονται και µε απόσπαση ή µετάταξη από
τον δηµόσιο τοµέα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και χωρίς γνώµη των οικείων Υπηρεσιακών Συµβουλίων.
(άρθρο 29)
5.α. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας και
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης µε τις οριζόµενες αρµοδιότητες, για τις ανάγκες του οποίου συνιστώνται συνολικά 17 οργανικές θέσεις [8 (ΠΕ), 1 (ΤΕ), 8
(ΔΕ)].
β. Επίσης, συνιστάται στην ανωτέρω Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, συγκροτούµενη από
τρία (3) Τµήµατα, µε τις οριζόµενες αρµοδιότητες, για
τις ανάγκες λειτουργίας της οποίας συνιστώνται είκοσι
δύο (22) συνολικά οργανικές θέσεις [15 (ΠΕ), 2 (ΤΕ), 5
(ΔΕ)].
γ. Στη συνιστώµενη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης,
µετατάσσονται ή µεταφέρονται, µε υπουργική απόφαση
ή κ.υ.α., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και µε
ταυτόχρονη µεταφορά των οργανικών τους θέσεων, οι
υπάλληλοι των οριζόµενων Τµηµάτων των Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
(άρθρα 30, 31)
6. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, µε π.δ/γµα, να δηµιουργούνται, συγχωνεύονται ή τροποποιούνται Διευθύνσεις και Τµήµατα των Γενικών Γραµµατειών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υποδοχής, καθώς και να ορίζονται πρόσθετες οργανικές θέσεις και να ανακατανέµονται µεταξύ των εν λόγω Γενικών Γραµµατειών.
(άρθρο 32)

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Προσαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία
2013/32/ΕΕ σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Ειδικότερα, καθορίζονται οι γενικές αρχές και εγγυήσεις που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, σε πρώτο και δεύτερο βαθµό, και προσδιορίζονται
οι ειδικότερες ενέργειες και διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο. Μεταξύ άλλων, για τους αιτούντες διεθνή προστασία, προβλέπεται, όπου απαιτείται, η
παροχή διερµηνέα, µε δαπάνη του Δηµοσίου, η παροχή
δωρεάν νοµικής βοήθειας και νοµικής συνδροµής, καθώς
και η δωρεάν διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.
(άρθρα 33 – 67)

ΜΕΡΟΣ Δ΄
Καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισµένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς
λόγους στην Ελλάδα (όροι πρόσβασης στην εξαρτηµένη

εργασία, την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή
στην άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας,
συµµετοχή σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης κ.λπ.).
(άρθρα 68 – 71)

ΜΕΡΟΣ Ε΄
1.α. Για τη διαχείριση των µικτών µεταναστευτικών ροών, οι Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, µε ανοικτές διαδικασίες ή µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα, και χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας των συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 35 του ν. 4129/2013).
β. Το Οικονοµικό Τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
δύναται να ασκεί τα καθήκοντα αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του
ν. 4270/2014 όπως ισχύει για την πληρωµή έργων που
χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και εντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
(άρθρα 72 – 74)
2. Εκδίδονται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, οι σχετικές αποφάσεις µετακινήσεις και οι αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης, για τις µετακινήσεις του προσωπικού των υπηρεσιών αρµοδιότητας του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
αρµόδιου για θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής που
πραγµατοποιούνται κατά διάστηµα από 1.3.2016 έως
31.12.2016..
(άρθρο 76)
3. Επιτρέπεται, επίσης κατά παρέκκλιση των κειµένων
διατάξεων, για την αντιµετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών µέχρι την 31/12/2016, των υπηρεσιών
της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής:
- η απόσπαση προσωπικού του Δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για διάστηµα έως δύο ετών, ή η
πρόσληψη προσωπικού µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) διάρκειας έως 8 µηνών ή έως 16 µηνών κατά περίπτωση,
- η διάθεση ή η πρόσληψη µε συµβάσεις εργασίας
ι.δ.ο.χ., πολιτών κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολιτών, που εργάζονται σε διεθνείς ή
ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Στα καθήκοντα που ανατίθενται στο εν λόγω προσωπικό δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνεται η άσκηση δηµόσιας εξουσίας.
Ειδικότερα θέµατα εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης
καθορίζονται µε κ.υ.α..
(άρθρο 77)
4. Συµπληρώνονται – τροποποιούνται διατάξεις του
Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για την αντιµετώπιση των αναγκών υποδοχής και διαµονής των ανθρώπων που εισέρχονται στη χώρα µέσω των προσφυγικών ροών. Ειδικότερα:
α. Διευρύνονται οι περιπτώσεις που αποτελούν δώρα
και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, για τα αγαθά που παραδίδονται στις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, στους ο.τ.α.,
στα ν.π.δ.δ., στα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα, καθώς
και στα ν.π.ι.δ. ή στις οντότητες που εποπτεύονται από
τους ανωτέρω φορείς, προκειµένου να διατεθούν για
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την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως
της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών. Ακόµη, εξαιρείται του ΦΠΑ η, χωρίς αντάλλαγµα, παροχή
υπηρεσιών από υποκείµενο στο φόρο για λόγους ανθρωπιστικούς. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να ρυθµίζει µε αποφάσεις του τη διαδικασία,
τους όρους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή των ανωτέρω.
β. Προστίθενται στις περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών
από τον ΦΠΑ: i) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείµενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να
τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγµατος, στους ανωτέρω φορείς για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και ii) η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά µέσα
του Ελληνικού Δηµοσίου και σε πολεµικά πλοία κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για την
κάλυψη των αναγκών των προσφύγων που περισυλλέγουν.
γ. Η ισχύς των ανωτέρω ρυθµίσεων αρχίζει από τη
1.12.2015.
(άρθρο 78)
5. Κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, θεωρούνται νόµιµες και εξοφλούνται καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισµού,
δαπάνες που εκτελέστηκαν προς µεταφορά προσφύγων
και µεταναστών, που διενεργήθηκαν εντός των ορίων
της Ελληνικής Επικρατείας από την 1.12.2015 έως τη
δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, από Κ.Τ.Ε.Λ. και
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε των Περιφερειών της Xώρας ή Τουριστικά
Γραφεία.
(άρθρο 79)
6.Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας που διέπει το έργο των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 2963/2001 και το έργο του
ν. 711/1977 περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων, η µεταφορά προσφύγων και µεταναστών µε λεωφορεία δηµόσιας χρήσης των Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., µε ειδικά
τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, µεταξύ λιµένων, συνοριακών σταθµών, ανοικτών δοµών προσωρινής
υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και λοιπών σηµείων συγκέντρωσής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία διατάξεις για την ασφαλή µεταφορά επιβατών µε λεωφορεία
εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ανωτέρω ρύθµιση ισχύει για ένα εξάµηνο από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, διάστηµα το οποίο
µπορεί να παρατείνεται µε υπουργική απόφαση.
(άρθρο 80)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
1.α. Συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού: i) ενιαίος διοικητικός τοµέας µε τίτλο
«Ειδική Γραµµατεία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων», στην οποία συνιστάται θέση µετακλητού Ειδικού
Γραµµατέα, µε βαθµό 2ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων και ii) Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, µε τις οριζόµενες αρµοδιότητες.
β. Η στελέχωση της εν λόγω Ειδικής Υπηρεσίας η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται ως προς τις αρµοδιότητές της σε υπηρεσιακές µονάδες σε επίπεδο τµήµατος, γίνεται µε µετακίνηση προσω-

πικού από το Υπουργείο ή µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου από φορείς του Δηµόσιου ή του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα.
γ. Συστήνεται, στην ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία µία (1)
θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης και θέσεις
προϊσταµένων µονάδων επιπέδου Τµήµατος.
δ. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας που αποσπώνται ή µετακινούνται
σ’ αυτήν βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται και ισούται µε το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επιδοµάτων της οργανικής τους θέσης.
- Τυχόν επιδόµατα που συνδέονται µε την άσκηση των
καθηκόντων τους σε θέση ευθύνης βαρύνουν τους φορείς προέλευσής τους.
- Στην περίπτωση που οι φορείς προέλευσης ανήκουν
στη Γενική Κυβέρνηση, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η
συνολική προκαλούµενη δαπάνη των επιδοµάτων αυτών
καλύπτεται µε επιχορήγηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
(άρθρα 81 – 83)
2. Ορίζεται ότι, οι πληρωµές από τα Ταµεία που χρηµατοδοτούν το Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 2014 – 2020, καθώς και από άλλους έκτακτους πόρους, σε εφαρµογή
του αντίστοιχου πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος, αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και αποδίδονται µε ευθύνη της Διεύθυνσης Λογαριασµών του Δηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους σε αντίστοιχους λογαριασµούς που τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(άρθρο 84)
3. Παρέχονται οι απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις για
τον καθορισµό µε υπουργικές αποφάσεις, ειδικότερων
θεµάτων σχετικά µε: α. την οργάνωση και τη λειτουργία
της συνιστώµενης Ειδικής Υπηρεσίας και των Εντεταλµένων Αρχών (εκτός της Αρχής Πιστοποίησης), τις αρµοδιότητές τους, τον αριθµό των θέσεων, κ.λπ..
β. Το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από
το Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 2014 – 2020 για τα Ταµεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας σε εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εν λόγω Ταµεία.
(άρθρο 85)

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
Περιλαµβάνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις σχετικά µε την εφαρµογή επί µέρους διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 86)
B. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται, επί
του κρατικού προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α,
ο.κ.α, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. κ.λπ.) κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Πρόσθετη δαπάνη, από:
α. Την αναδιοργάνωση υφιστάµενων οργανικών δοµών (της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης), µε επανακαθορισµό των οργανικών µονάδων αυτών, αύξηση των
οργανικών θέσεων που απαιτούνται για τη στελέχωσή
τους, σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών κ.λπ.
(άρθρα 1-24),
β. Τη σύσταση νέων οργανικών µονάδων και θέσεων
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προσωπικού (Γεν. Γραµµατεία Υποδοχής, αυτοτελής
Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ειδική Γραµµατεία / σύσταση θέσης Ειδικού Γραµµατέα, «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης
Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων
πόρων» κ.λπ.)
(άρθρα 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 81, 82, 85),
γ. Τη ρύθµιση µισθολογικών θεµάτων του αρµόδιου για
την εφαρµογή των ρυθµίσεων του υπό ψήφιση νόµου
προσωπικού (επίδοµα επικινδυνότητας, έξοδα µετακίνησης, 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών, αµοιβές αποσπασµένων κ.λπ.)
(άρθρα 2, 11, 17, 76),
δ. Τη σύναψη, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, συµβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ., για την αντιµετώπιση
των αναγκών συγκριµένων υπηρεσιών
(άρθρο 77),
ε. Τη σύναψη, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, δηµοσίων συµβάσεων, από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
ο.τ.α, ν.π.δ.δ. κ.λπ.), για την αντιµετώπιση των πάσης
φύσεως αναγκών των µεταναστών και προσφυγών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις επιµέρους διατάξεις του
υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 19, 72-74)
2. Πρόσθετη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού,
από την αύξηση του ποσοστού απόδοσης των εσόδων από τα παράβολα αλλοδαπών σε ποσοστό 75% από 46%
που ισχύει το ύψος της οποίας για τα έτη 2017 έως 2019
προβλέπεται να κυµανθεί σε 6, 6 και 7 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, αντίστοιχα.
(άρθρο 18)
3. Δαπάνη από τη νοµιµοποίηση και εξόφληση, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του κρατικού
προϋπολογισµού, δαπανών για τη µεταφορά προσφύγων και µεταναστών, που διενεργήθηκαν εντός των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας από την 1/12/2015 έως
τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, από Κ.Τ.Ε.Λ. και
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε των Περιφερειών της Xώρας ή Τουριστικά
Γραφεία.
(άρθρο 79)
4. Απώλεια δηµοσίων εσόδων από την χορηγούµενη απαλλαγή από ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αντιµετώπισης των πάσης φύσεως αναγκών των µεταναστών και προσφύγων. Το ύψος της εν
λόγω απώλειας δεν µπορεί να προσδιορισθεί, καθώς εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (εξέλιξη της προσφυγικής κρίσης, χρήση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις κ.λπ.).
(άρθρο 78)
- Σύµφωνα µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του επισπεύδοντος Υπουργείου έχουν εκτιµηθεί δαπάνες ως ακολούθως:
i. Για την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών,
ποσό ύψους 5,2 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, ήτοι 4,3 εκατ. ευρώ για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού και 900
χιλ. ευρώ για την καταβολή επιδοµάτων (θέσης ευθύνης
και ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας).
ii. Για την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ.), ποσό ύψους 102,4 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
των δοµών αυτής, 6,5 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, για
δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού, και 1,8 εκατ. ευρώ
περίπου ετησίως, για την κάλυψη των δαπανών 24ωρης
λειτουργίας της Υ.Π.Υ.Τ..
iii. Για τη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής, ποσό ύψους
1,5 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, για δαπάνες µισθοδο-

σίας προσωπικού, και 80 χιλ. ευρώ περίπου εφάπαξ, για
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού.
- Αναφορικά µε τις δαπάνες του άρθρου 79 (νοµιµοποίηση και εξόφληση δαπανών µεταφοράς προσφύγων και
µεταναστών, για το διάστηµα από 1.12.2015 έως τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου), καθώς και τις δαπάνες
από την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 80 (µεταφορά
προσφύγων και µεταναστών για ένα εξάµηνο), το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων έχει εκτιµήσει συνολικό ποσό ύψους 150 χιλ. ευρώ περίπου.
Όπου δεν αναφέρονται ποσοτικοποιηµένες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις δεν απεστάλησαν τα σχετικά στοιχεία από τις αρµόδιες ΓΔΟΥ.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, επί του κρατικού προϋπολογισµού και επί
του προϋπολογισµού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α, ο.κ.α, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. κ.λπ.) κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Πρόσθετη δαπάνη, από:
α. Την αναδιοργάνωση υφιστάµενων οργανικών δοµών (της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης), µε επανακαθορισµό των οργανικών µονάδων αυτών, αύξηση των
οργανικών θέσεων που απαιτούνται για τη στελέχωσή
τους, σύσταση περιφερειακών υπηρεσιών κ.λπ..
(άρθρα 1-24),
β. Τη σύσταση νέων οργανικών µονάδων και θέσεων
προσωπικού (Γεν. Γραµµατεία Υποδοχής, αυτοτελής
Δ/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ειδική Γραµµατεία / σύσταση θέσης Ειδικού Γραµµατέα, «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης
Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων
πόρων» κ.λπ.)
(άρθρα 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 81, 82, 85),
γ. Τη ρύθµιση µισθολογικών θεµάτων του αρµόδιου για
την εφαρµογή των ρυθµίσεων του υπό ψήφιση νόµου
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προσωπικού (επίδοµα επικινδυνότητας, έξοδα µετακίνησης, 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών, αµοιβές αποσπασµένων κ.λπ.)
(άρθρα 2, 11, 17, 76),
δ. Τη σύναψη, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, συµβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ., για την αντιµετώπιση
των αναγκών συγκριµένων υπηρεσιών
(άρθρο 77),
ε. Τη σύναψη, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, δηµοσίων συµβάσεων, από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
ο.τ.α, ν.π.δ.δ. κ.λπ.), για την αντιµετώπιση των πάσης
φύσεως αναγκών των µεταναστών και προσφυγών, όπως αυτές εξειδικεύονται στις επιµέρους διατάξεις του
υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρα 19, 72-74)
2. Πρόσθετη δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισµού,
από την αύξηση του ποσοστού απόδοσης των εσόδων από τα παράβολα αλλοδαπών σε ποσοστό 75% από 46%
που ισχύει το ύψος της οποίας για τα έτη 2017 έως 2019
προβλέπεται να κυµανθεί σε 6, 6 και 7 εκατ. ευρώ κατ’ έτος, αντίστοιχα.
(άρθρο 18)
3. Δαπάνη από τη νοµιµοποίηση και εξόφληση, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του κρατικού
προϋπολογισµού, δαπανών για τη µεταφορά προσφύγων και µεταναστών, που διενεργήθηκαν εντός των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας από την 1/12/2015 έως
τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, από Κ.Τ.Ε.Λ. και
Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε των Περιφερειών της Xώρας ή Τουριστικά
Γραφεία.
(άρθρο 79)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού, καθώς και από
τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των λοιπών φορέων,
κατά περίπτωση.
4. Απώλεια δηµοσίων εσόδων από την χορηγούµενη απαλλαγή από ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο αντιµετώπισης των πάσης φύσεως αναγκών των µεταναστών και προσφύγων. Το ύψος της εν
λόγω απώλειας δεν µπορεί να προσδιορισθεί, καθώς εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (εξέλιξη της προσφυγικής κρίσης, χρήση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις κ.λπ.).
(άρθρο 78)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
- Σύµφωνα µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του επισπεύδοντος Υπουργείου έχουν εκτιµηθεί δαπάνες ως ακολούθως:
i. Για την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών,
ποσό ύψους 5,2 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, ήτοι 4,3 εκατ. ευρώ για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού και 900
χιλ. ευρώ για την καταβολή επιδοµάτων (θέσης ευθύνης
και ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας).
ii. Για την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), ποσό ύψους 102,4 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και την
προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού
των δοµών αυτής, 6,5 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, για
δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού, και 1,8 εκατ. ευρώ
περίπου ετησίως, για την κάλυψη των δαπανών 24ωρης
λειτουργίας της Υ.Π.Υ.Τ..
iii. Για τη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής, ποσό ύψους
1,5 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως, για δαπάνες µισθοδοσίας προσωπικού, και 80 χιλ. ευρώ περίπου εφάπαξ, για
την προµήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλι-

σµού.
-Αναφορικά µε τις δαπάνες του άρθρου 79 (νοµιµοποίηση και εξόφληση δαπανών µεταφοράς προσφύγων και
µεταναστών, για το διάστηµα από 1.12.2015 έως τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου), καθώς και τις δαπάνες
από την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 80 (µεταφορά
προσφύγων και µεταναστών για ένα εξάµηνο), το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων έχει εκτιµήσει συνολικό ποσό ύψους 150 χιλ. ευρώ περίπου.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
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