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Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 

Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής, προσαρ−
µογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές δι−
αδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του κα−
θεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»
(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιού−
χων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 1
Ίδρυση − Αποστολή − Συγκρότηση

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία, µε τίτλο 
«Υπηρεσία Ασύλου», όπως η υπηρεσία αυτή έχει συ−
σταθεί από το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), η οποία 
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει τοπική αρµοδι−
ότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπη−
ρεσία λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και έχει ως 
αποστολή την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ασύλου 
και των λοιπών µορφών διεθνούς προστασίας των αλ−
λοδαπών 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 υλοποίη−
σης αυτής,

β. την παραλαβή και εξέταση αιτηµάτων διεθνούς προ−
στασίας 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 πλαί−
σιο αυτής,

δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχε−
τικά µε την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάστα−
ση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των αλλοδα−
πών 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 προ−
στασίας µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθε−
σία νοµιµοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα,

στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επα−
νένωσης 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 διοικη−
τικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της,

θ. τη συνεργασία µε κρατικούς φορείς, ανεξάρτη−
τες 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 επανε−
γκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες, και

ια. την υλοποίηση προγραµµάτων µετεγκατάστασης 
αιτούντων διεθνή προστασία.

3. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρι−
κή Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Ασύλου. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου περιλαµ−
βάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυ−
τοτελή Κλιµάκια Ασύλου και υπάγονται στην Κεντρική 
Υπηρεσία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραµµατίζει, 
κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
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Συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Ατ−
τική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσα−
λία, τη ∆υτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη 
Σάµο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 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 ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου εί−
ναι 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 Υπη−
ρεσίας. Επιπλέον και προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
κατεπείγουσες ανάγκες µε προσωρινό χαρακτήρα είναι 
δυνατή µε όµοια απόφαση, η σύσταση Κινητών Κλιµα−
κίων 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 ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα 
εξής τµήµατα:

α) Τµήµα ∆ιεθνούς 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 Υπηρε−
σία για ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου της.

γ) Τµήµα Συντονισµού:
Συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσι−

ών 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 ∆ηµοσίου, µε ανεξάρτητες αρχές, καθώς 
και 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 ∆ουβλίνου:
Μεριµνά για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 604/

2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 26ης Ιουνίου 2013 και κάθε άλλης συναφούς νοµο−
θεσίας και συνεργάζεται µε τις συναρµόδιες δηµόσιες 
υπηρεσίες.

ε) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού:
Χειρίζεται θέµατα διορισµού, αποσπάσεων, µεταθέσε−

ων, µετατάξεων, διαθεσιµοτήτων, προσόντων, αξιολόγη−
σης, προαγωγών, αδειών, πειθαρχικών υποθέσεων και 
κάθε άλλο θέµα που αφορά το προσωπικό της Υπηρε−
σίας Ασύλου και µεριµνά για την έκδοση των σχετικών 
διοικητικών πράξεων.

στ) Τµήµα Εκπαίδευσης, ∆ιασφάλισης Ποιότητας και 
Τεκµηρίωσης:

Μεριµνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης και δι−
αρκούς 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 απο−
φάσεων 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 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 Υπο−
στήριξης για το Άσυλο. Μεριµνά για την ποιότητα των 
αποφάσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες εκδίδονται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέ−
τασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και τηρεί 
στατιστικά και άλλα στοιχεία των αποφάσεων διεθνούς 
προστασίας.

ζ) Τµήµα Οικονοµικό:
Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισµό της Υπη−

ρεσίας Ασύλου. Μεριµνά για την κατάρτιση και έγκριση 
των προµηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρι−
σµό 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 ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Προγραµµάτων:
Υλοποιεί δράσεις µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊ−

κούς, θεσµικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική 
ευθύνη προγραµµατισµού, διαχείρισης, αξιολόγησης και 
υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών. Το Τµήµα ∆ια−
χείρισης και Εφαρµογής Προγραµµάτων διαρθρώνεται 
σε: αα) Γραφείο ∆ιαχείρισης, Προγραµµατισµού, Αξιο−
λόγησης και Υποστήριξης και ββ) Γραφείο Εφαρµογής 
Προγραµµάτων.

θ) Τµήµα ∆ιοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
Είναι αρµόδιο για την εύρυθµη λειτουργία των κτιρι−

ακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, συµπερι−
λαµβανοµένης της εύρεσης και κατάλληλης διαµόρφω−
σής 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. 
Μεριµνά 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 Υπη−

ρεσίας Ασύλου, µεριµνά για την κατάλληλη διασύνδεσή 
του µε αρχεία τηρούµενα από άλλες Υπηρεσίες του ∆η−
µοσίου 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 διαβαθ−
µισµένου υλικού για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύ−
λου και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας 
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και εφαρµογής του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας 
(Ε.Κ.Α.) που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου. Στην Υπη−
ρεσία 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 ∆ιευθυντή. 
Ο ∆ιευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα 
από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε θητεία τρι−
ών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία 
ακόµη έτη. Ο ∆ιευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµέ−
νου 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 ∆ιευθυντής προ−
ΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και ελέγχεται από τον 
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
ενώ µπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, 
είτε κατόπιν παραίτησής του, είτε λόγω αδυναµίας εκτέ−
λεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδο−
χές του ∆ιευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
και Οικονοµικών. Σε περίπτωση που διοριστεί δικηγόρος 
στη θέση του ∆ιευθυντή αναστέλλεται η άσκηση του 
δικηγορικού λειτουργήµατος. Κατά τη διάρκεια της θη−
τείας 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 ∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής υποστηρίζεται από 
Γραµµατεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τµήµατος, 
στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί Γραφείο ∆ηµοσίων 
Σχέσεων και Ενηµέρωσης, το οποίο αναλαµβάνει και 
διεκπεραιώνει τα ζητήµατα επικοινωνίας, ενηµέρωσης 
του κοινού και δηµοσίων σχέσεων.

2. α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δηµόσι−
ους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται, 
µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δη−
µοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του
ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α ή από υπαλλήλους 
που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασί−
ας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά−
ξεις. Κατ’ εξαίρεση τα Τµήµατα Συντονισµού και Εθνικής 
Μονάδας ∆ουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται 
να στελεχώνονται και από προσωπικό που αποσπάται 
από την Ελληνική Αστυνοµία. Η πλήρωση των θέσεων 
διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέρο−
ντος από τον ∆ιευθυντή 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 καταργούµε−
νες ή συγχωνευόµενες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010), 
Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργού−
νται κατά προτεραιότητα. Η µετάταξη πραγµατοποιείται 
σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, µε 

µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσε−
ται, µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, 
ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας. 
Στη δηµόσια πρόσκληση που απευθύνει ο ∆ιευθυντής 
της Υπηρεσίας, 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης 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 συ−
νταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη µετάταξη. 
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 αποσπάσεις διενεργούνται 
µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων υπουργών, κατά 
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά από 
πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποί−
ος 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 Ταυτο−
ποίησης µπορούν, µε αίτησή τους, να µεταταγούν στις 
Υπηρεσίες αυτές µε την ίδια σχέση εργασίας και ταυτό−
χρονη µεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν 
υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση των 
οικείων ∆ιευθυντών. Η απόσπαση µπορεί να διενεργείται 
και µε αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δη−
µόσια πρόσκληση. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβά−
νουν 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 ελεγ−
χθεί 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 δηµοσι−
ευθεί 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 ∆ιοικητικής 
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Ανασυγκρότησης. Η επιλογή θα πραγµατοποιείται από 
το ΑΣΕΠ από τους περιλαµβανόµενους στους παλαιό−
τερους πίνακες οριστικών αποτελεσµάτων και µε βάση 
τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η δια−
δικασία θα ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της προ−
βλεπόµενης στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/
2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, απόφασης κατανοµής του 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Για την εφαρµογή της παραπάνω παραγράφου, οι οργα−
νικές θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µπορεί 
να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναµίας πλήρωσής 
τους µε προσωπικό της κατηγορίας αυτής, µε προσω−
πικό προσόντων Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) µε 
γνωστικό αντικείµενο, νοµικών, πολιτικών, κοινωνικών, 
τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστηµών, σύµφωνα µε 
την οικεία πρόσκληση, του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. 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 Κυ−
βερνήσεως και ταυτόχρονα κοινοποιείται άµεσα στον 
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
για διορισµό ή πρόσληψη.

Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισµό τους 
και ανέλαβαν υπηρεσία στην Υπηρεσία Ασύλου, σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 4058/ 2012 (Α΄ 63) διαγράφονται από τον οριστικό 
πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειµέ−
νου 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 διορίστη−
καν 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 πρόσληψή 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 προ−
ηγούµενου εδαφίου 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 ανακλή−
θηκε 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 ∆ιοικητικού µε πτυχίο νοµικών, πολι−
τικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και τεχνολογικών 
επιστηµών.

β. 74 θέσεις κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµικού
γ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ
δ. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
ε. 20 θέσεις κατηγορίας ΤΕ ∆ιοικητικού − Λογιστικού
στ. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ζ. 182 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού − Λογιστικού
Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 

είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Με απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου το−
ποθετείται το προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύ−
λου, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, 
λαµβανοµένης υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, 
τις κείµενες διατάξεις, καθώς και τις υφιστάµενες ανά−
γκες της Υπηρεσίας.

4. Για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγου−
σών 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 (Α΄ 28).

5. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται, για την αντιµετώπι−
ση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών και µετά από 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
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 περι−
πτώσεων που µε την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη οπότε απαιτείται κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την προαναφε−
ρόµενη απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκο−
ντα 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 Ασύ−
λου µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής ανε−
ξάρτητων υπηρεσιών ή συµβάσεις εργασίας ορισµένου 
χρόνου κατά τις κείµενες διατάξεις µε διερµηνείς, οι 
οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέ−
γονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρι−
κή Υπηρεσία και τηρείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
Λειτουργίας της. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα 
µε τους όρους σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτη−
των 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
και του Υπουργού Οικονοµικών.

7. Αν Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου αντιµετωπίζει 
προβλήµατα οµαλής λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρ−
κούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υποβολής εξαι−
ρετικά µεγάλου αριθµού αιτήσεων διεθνούς προστα−
σίας, η διεκπεραίωση επί µέρους αρµοδιοτήτων του 
Γραφείου, µε εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δη−
µόσιας 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, 
σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρί−
νονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και 
ασφάλειας. Η ανάθεση των αρµοδιοτήτων αυτών γίνε−
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ται από τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ύστερα 
από ειδική και αιτιολογηµένη πρόταση του προϊστα−
µένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
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 Γρα−
φείων 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 Αρµο−
στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο δύναται να πα−
ρέχουν κάθε σχετική συνδροµή, όπως η διεκπεραίωση 
συγκεκριµένων διαδικασιών, ανάλογα µε την εντολή και 
τις αρµοδιότητές 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 (Α΄ 226), όπως αυτό 
εξακολουθεί να καταβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 
18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), µε την επιφύλαξη της επι−
κείµενης 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 ∆ιευθυντή 
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 ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώ−
σεις 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 Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, εγγρά−
φονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου 
πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες δι−
αλαµβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία 
για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

3. Στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων προ−
βλέπονται 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 ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) ή τη Γενι−
κή ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ΄ ∆.Ο.Υ.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, ρυθµίζο−
νται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

7. Η Υπηρεσία Ασύλου και οι Περιφερειακές της Υπη−
ρεσίες στεγάζονται σε κτίρια του ∆ηµοσίου, των Ορ−
γανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που 
παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγµα ή σε ιδιωτικά κτίρια 
που µισθώνονται µε δαπάνες του ∆ηµοσίου. Κατ’ εξαί−
ρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των περιφερειακών 
υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, εφαρµόζεται ανα−
λογικά η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του παρόντος.

8. Ακίνητα του ∆ηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται 
κατά χρήση δωρεάν από την Εταιρεία Ακινήτων ∆η−
µοσίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την 
αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρε−
σιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επισκευή, συντήρηση, 
επέκταση ή διαρρύθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων του 
∆ηµοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας 
Ασύλου, γίνονται µε µέριµνα του Τµήµατος ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης κατόπιν ειδικής µελέτης όπου αυτό χρει−
άζεται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 4
Αρχή Προσφυγών − Ίδρυση − Αποστολή

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, µε τίτλο 
«Αρχή Προσφυγών», η οποία υπάγεται απευθείας στον 
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Η Αρχή Προσφυγών συγκροτείται από την Κεντρική 
∆ιοικητική Υπηρεσία και από τις Επιτροπές Προσφυγών.
Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι αρµόδιες για την εξέτα−
ση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικο−
φανών 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 ∆ιοικητική Υπηρεσία.

2. Η έδρα της Αρχής Προσφυγών καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Η κατά τόπον αρµοδιότητα της Αρ−
χής Προσφυγών περιλαµβάνει όλη την Επικράτεια. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα µεταναστευτι−
κής πολιτικής, µπορεί να ιδρύονται Παραρτήµατα της 
Αρχής Προσφυγών σε άλλα σηµεία της επικράτειας και 
να καθορίζεται η κατά τόπον αρµοδιότητά τους. Τα Πα−
ραρτήµατα περιλαµβάνουν τουλάχιστον µία Επιτροπή 
Προσφυγών και την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη.

3. Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις µήνες 
έκθεση πεπραγµένων για το έργο της κατά την προη−
γούµενη 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 υπο−
βλήθηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το πο−
σοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν µε την προφορική 
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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 ακυρώ−
σεως στο αρµόδιο δικαστήριο και τον αριθµό υποθέ−
σεων 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 πρώ−
το δεκαπενθήµερο των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, 
Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο Συνήγορος του 
Πολίτη ελέγχει κατά την κρίση του τις διαδικασίες που 
ακολουθούνται ασκώντας τις αρµοδιότητές του κατά 
το ν. 3094/2003 (Α΄ 10), όπως ισχύει, καθώς και κατά 
κάθε άλλη ειδική διάταξη. Οι εκθέσεις πεπραγµένων 
δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προ−
σφυγών, αµέσως µετά την υποβολή τους στο Συνήγορο 
του Πολίτη.

Άρθρο 5
Αρχή Προσφυγών − Συγκρότηση − Στελέχωση −

Λειτουργία

1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση ∆ιοικητι−
κού ∆ιευθυντή της Κεντρικής ∆ιοικητικής Υπηρεσίας. 
Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής διορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα 
από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Επιλογής της πα−
ραγράφου 10 και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής 
της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ο ∆ιοικητικός 
∆ιευθυντής διορίζεται µε θητεία τριών ετών που µπορεί 
να ανανεώνεται µία φορά για τρία ακόµη έτη, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου. Ο ∆ιοι−
κητικός ∆ιευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου 
κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική 
ικανότητα, και εξειδίκευση ή/και εµπειρία στους το−
µείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου.
Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής 
∆ιοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, και των 
διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτηµάτων, β) είναι αρ−
µόδιος 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) αναφέρε−
ται στον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης σχετικά µε την εκτέλεση των συµβάσεων 
των µελών των Επιτροπών. Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής 
ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
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 που ανάγεται στην άσκηση 
των καθηκόντων του. Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής 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 ∆ιοι−

κητικού ∆ιευθυντή. Σε περίπτωση που ο διοριζόµενος 
ως ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής έχει την ιδιότητα του δικη−
γόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του 
δικηγορικού λειτουργήµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θητείας του. Οι αποδοχές του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο−
νοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται στην Αρχή Προ−
σφυγών τριµελείς Επιτροπές Προσφυγών και καθορίζε−
ται 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 δικαιωµά−
των 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 πα−
ρόντος άρθρου, κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης ενδια−
φέροντος, επιλέγει τα µέλη των Επιτροπών Προσφυ−
γών, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 12 
του παρόντος, τα οποία στη συνέχεια διορίζονται από 
τον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης. 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 ∆ηµόσιο, το 
οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται 
το ύψος ειδικής πρόσθετης αµοιβής που καταβάλλεται 
στα µέλη των Επιτροπών. Οι όροι εργασίας των µε−
λών των Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που 
αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διέπονται 
από τις ανωτέρω συµβάσεις εργασίας και τον Κανονι−
σµό Λειτουργίας της Αρχής. Τα µέλη των Επιτροπών 
Προσφυγών υπάγονται στις πειθαρχικές διατάξεις του 
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπάλληλων και Υπάλληλων Ν.Π.∆.∆, όπως ισχύει.

4. Τα µέλη των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, 
µπορεί να παύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής 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 θητεί−
ας των µελών των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση 
οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου λειτουργήµατος και δεν 
επιτρέπεται η άσκηση καµίας επαγγελµατικής δραστη−
ριότητας 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 δικηγό−
ρου, 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 συγκρό−
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τηση των διαφορετικών τριµελών Επιτροπών Προσφυ−
γών, 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 άµι−
σθη επιτροπή, µε θητεία ενός έτους η οποία αποτε−
λείται από µέλη των Επιτροπών και εκλέγεται από το 
σύνολο των µελών τους. Αρµοδιότητα της τριµελούς 
αυτής επιτροπής είναι η εκπροσώπηση της Αρχής Προ−
σφυγών, 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 επιτρο−
πή δύναται να υποβάλλει προτάσεις για την προετοι−
µασία 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 προ−
βλέπει τις ειδικότερες λεπτοµέρειες της συγκρότησης 
της ως άνω επιτροπής και της άσκησης των ανωτέρω 
αρµοδιοτήτων.

7. Η Κεντρική ∆ιοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προ−
σφυγών διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα:

α) Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και 
Τεκµηρίωσης, µε αρµοδιότητα: αα) την παροχή νοµι−
κής 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 Προσφυ−
γών, 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 προσωπι−
κό 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 προ−
ηγούµενης 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 
∆ιοικητικής Υποστήριξης.

β) Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα: 
αα) τη γραµµατειακή υποστήριξη του ∆ιοικητικού ∆ι−
ευθυντή της Κεντρικής ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, ββ) τη 
γραµµατειακή υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών, 
γγ) το συντονισµό και τη µέριµνα για την εύρυθµη και 
αποτελεσµατική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών, 
δδ) τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών 
δεδοµένων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµικής Υπο−
στήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκµηρίωσης, εε) την οργά−
νωση και παρακολούθηση του συστήµατος µηχανοργά−
νωσης της Αρχής Προσφυγών, στστ) την τήρηση του 
πρωτοκόλλου και του Αρχείου της Αρχής Προσφυγών, 

τη µέριµνα για την επικοινωνία και συνεργασία της Αρ−
χής Προσφυγών, ιδίως µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες 
του ∆ηµοσίου 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 Προσφυ−
γών, 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 δηµο−
σίων 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 χρηµα−
τοδότησης στον τοµέα αρµοδιότητας της Αρχής Προ−
σφυγών και τη διαχείριση των προµηθειών υλικού, την 
ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση 
και την επισκευή τους.

8. Η Κεντρική ∆ιοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προ−
σφυγών στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς 
υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται, µεταφέρονται ή 
αποσπώνται από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, του ευρύτε−
ρου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112)
ή Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαµβάνο−
νται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρό−
νου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση 
των θέσεων διενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκλη−
ση ενδιαφέροντος από τον ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή της 
Υπηρεσίας. Οι µετατάξεις, µεταφορές και αποσπάσεις 
πραγµατοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειµένων δια−
τάξεων, προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης 
της Αρχής Προσφυγών. Μετατάξεις προσωπικού που 
υπηρετεί σε καταργούµενες ή συγχωνευόµενες υπη−
ρεσίες του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
(άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. προς 
την Αρχή Προσφυγών διενεργούνται κατά προτεραιό−
τητα. Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική 
θέση και αν δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης 
του υπαλλήλου που µετατάσσεται, µε κοινή απόφα−
ση των συναρµόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση 
του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας. Η µετάταξη 
ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση που απευθύνει 
ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία 
προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κρι−
τήρια 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 Επι−
τροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς 
και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής 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. 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 
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από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπάσεις 
διενεργούνται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων 
Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή 
της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και µε την ίδια 
διαδικασία πραγµατοποιείται παράταση των αποσπά−
σεων αυτών. Η απόσπαση µπορεί να διενεργείται και 
µε αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δηµόσια 
πρόσκληση. 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 συµπλη−
ρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το Π.δ. 164/2004 
(Α΄ 134). Για τη στελέχωση της Κεντρικής ∆ιοικητικής 
Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται:

α) 10 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ή ΠΕ 
∆ιοικητικού−Οικονοµικού, µε πτυχίο Νοµικών, Πολιτικών, 
Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 5 θέσεις 
κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού−Λογιστικού, οι οποίοι στε−
λεχώνουν το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης 
και Τεκµηρίωσης,

β) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού−Οικονοµικού, 
5 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού−Λογιστικού, 1 θέση 
κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και 2 θέση κατηγορίας 
ΤΕ Πληροφορικής,

γ) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού−Οικονοµικού, 
3 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού−Λογιστικού, 1 θέση 
κατηγορίας ΤΕ ∆ιοικητικού−Λογιστικού και 1 θέση κα−
τηγορίας ΤΕ Πληροφορικής.

Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού 
είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Με απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή της Αρχής Προ−
σφυγών 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι απο−
σπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
και του συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από 
κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά από πρόταση του 
∆ιοικητικού ∆ιευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποί−
ος 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 παρο−
χής υπηρεσιών µε διερµηνείς, κατά τις κείµενες διατά−
ξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και 
επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η 
Κεντρική ∆ιοικητική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανο−
νισµό 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
και του Υπουργού Οικονοµικών.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονο−
µικών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή Επιλογής, στην 
οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και 
η επιλογή του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, καθώς και η εξέταση 
των υποψηφιοτήτων και η επιλογή των µελών των Επι−
τροπών Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται:

α) από έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, και τον ανα−
πληρωτή 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 ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προ−
σωπικού ΑΕΙ νοµικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινω−
νικών επιστηµών της χώρας ως µέλος και τον αναπλη−
ρωτή 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 ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή, τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, η παραλαβή, ο έλεγχος των αιτήσεων 
υποψηφιοτήτων ως προς την πλήρωση των τυπικών 
προσόντων (προεπιλογή), και ρυθµίζονται τα διαδικαστι−
κά θέµατα της διεξαγωγής της δηµόσιας συνέντευξης 
των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την 
οποία αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσό−
ντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. 
Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) η ορ−
γάνωση 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 Επι−
τροπών Προσφυγών, καθορίζονται τα τυπικά και τα ου−
σιαστικά 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 λεπτοµέρει−
ες 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 «∆ιεθνής Προστασία» και «Εφαρµογές 
∆ιοικητικού ∆ικαίου», ο οποίος θα διενεργείται υπό την 
ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής σε συνεργασία µε το 
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚ∆∆Α), γ) δηµόσια συνέντευξη από την Επιτροπή Επι−
λογής, κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικό−
τητα των υποψηφίων. Η δηµόσια συνέντευξη αποτελεί 
το τρίτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και δικαίωµα 
συµµετοχής έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης, 
σε τριπλάσιο αριθµό του προκαθορισµένου αριθµού των 
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θέσεων των µελών των Επιτροπών Προσφυγών, εφόσον 
έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθµολογίας, προ−
στιθέµενων 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 ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α).

13. Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής 
του ∆ιευθυντή και των µελών των Επιτροπών Προσφυ−
γών, συµπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών 
διαδικασιών, βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής 
Προσφυγών.

Άρθρο 6
Προϋπολογισµός − Οικονοµική ∆ιαχείριση −

Προµήθειες − Στέγαση Υπηρεσιών

1. Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισµό ως 
ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικη−
τικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις 
για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των 
υπηρεσιών και του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγρά−
φονται 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 απο−
ζηµιώσεις 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 κτηρι−
ακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού,

γ) λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιµόρ−
φωσης του προσωπικού και των µελών των Επιτροπών 
Προσφυγών.

2. Στον προϋπολογισµό της Αρχής Προσφυγών εγ−
γράφονται 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται πάγια προκα−
ταβολή, 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 δαπά−
νες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και 
εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίου 
λογιστικού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζο−
νται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέµα, εφόσον απαιτείται.

6. Η Αρχή Προσφυγών δύναται να στεγάζεται σε κτίρια 
του ∆ηµοσίου, φορέων του ∆ηµοσίου ή των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχω−
ρούνται χωρίς αντάλλαγµα ή σε ιδιωτικά κτίρια που 
µισθώνονται µε δαπάνες του ∆ηµοσίου.

7. Η Αρχή Προσφυγών ορίζεται ως αρµόδια αρχή για 
την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού δι−
αβαθµισµένου υλικού για το προσωπικό και τα µέλη 

των Επιτροπών και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέµα−
τα ασφαλείας και 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 ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής 
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 ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης 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 υφιστά−
µενες 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 πρό−
ταση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων, Υγείας και ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ρυθµίζονται 
οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, 
οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων διε−
θνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος 
του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιού−
χου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθε−
στώτος 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 Υπηρε−
σίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Με Προεδρι−
κό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των 
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν 
την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ει−
δικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία 
και των δικαιούχων καθεστώτος παραµονής για ανθρω−
πιστικούς 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 ∆ιοικη−
τικής Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισµός Λειτουρ−
γίας της Υπηρεσίας Ασύλου, µετά από πρόταση του 
∆ιευθυντή 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 λειτουρ−
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γίας της Αρχής. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου 
εκδίδεται µετά από πρόταση επιτροπής αποτελούµενης 
από τον ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή, 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 καθε−
στώς αυτό µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62.

6. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού της Υπη−
ρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα 
υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πο−
λιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά µέλη στα Συµ−
βούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέµατα των υπαλλήλων 
των ανωτέρω υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι 
των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 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 
των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Παιδεί−
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Εξω−
τερικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων ρυθµίζονται οι διαδικασίες καθορισµού 
του καθεστώτος του ανιθαγενούς, το περιεχόµενο του 
καθεστώτος αυτού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχε−
τικό ζήτηµα.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ι−
οικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση 
αρµόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθµί−
ζονται 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 προ−
ϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων 
διεθνή προστασία, καθώς και θέµατα που αφορούν την 
εφαρµογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγµά−
των που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος 
άρθρου.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οι−
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής 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 τροποποιήθη−
κε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 
31ης Ιανουαρίου 1967, του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 
ε΄ του παρόντος, του Κανονισµού ΕΚ 1030/2002 της 
13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαµο−
νής 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 Συµ−
βουλίου της 29.4.2008 115/1 της 29.4.2008).

10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχό−
µενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή 
προστασία, το οποίο αποτελεί προσωρινό τίτλο και µε 
το οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, 
σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 1 στοιχείο δ΄.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία 
εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του ∆ιευθυντή της Υπη−
ρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που 
χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέ−
τασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 57.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών και Οικονο−
µικών 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 Ευρω−
παϊκής Ένωσης, καθώς και διεθνών οργανισµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 8
Ίδρυση – Αποστολή – ∆ιάρθρωση

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία µε τίτλο 
«Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η 
οποία υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής, όπως 
αυτή συνιστάται µε το άρθρο 26 του παρόντος νόµου.

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί 
σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την 
αποτελεσµατική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής 
και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανι−
θαγενών 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 κατα−
γραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, 
τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισµό ευάλωτων προσώ−
πων, την παροχή ενηµέρωσης, ιδίως για τις διαδικασί−
ες 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 ∆οµών για την πραγµατοποίηση των ως άνω δια−
δικασιών,

γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών 
∆οµών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή 
ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,

δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών 
∆οµών 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 (Α΄ 7) ή σύµφωνα µε την παρ. 
3 του άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 του 
ν. 3907/2011 είτε τελούν υπό καθεστώς αναβολής απο−
µάκρυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 
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είτε υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 
78 ή 78Α του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).

3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκρο−
τείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερεια−
κές της Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:

α) Τµήµα Ενηµέρωσης και ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει τον ∆ιευθυντή και 
διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Ενηµέρωσης, το οποίο 
είναι αρµόδιο για τα ζητήµατα επικοινωνίας και ενηµέ−
ρωσης του κοινού, ββ) Γραφείο ∆ιεθνούς και Ευρωπα−
ϊκής 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 διε−
θνές επίπεδο αναφορικά µε τα ζητήµατα αρµοδιότητας 
της Υπηρεσίας. Στο Τµήµα λειτουργεί γραµµατεία για 
την υποστήριξη του ∆ιευθυντή.

β) Τµήµα Συντονισµού, το οποίο συντονίζει τις ενέργει−
ες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτο−
ποίησης, καθώς και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει 
τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπο−
βάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και 
βελτιώσεις µεριµνά για την επικοινωνία και συνεργασία 
µε την Υπηρεσία Ασύλου και µε άλλες υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου, 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 Ταυ−
τοποίησης, 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 δηµο−
σίων υπολόγων, την κατανοµή, ανακατανοµή και έλεγχο 
της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για 
κάθε άλλο σχετικό θέµα.

δ) Τµήµα Σχεδιασµού, ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής 
Προγραµµάτων, το οποίο προετοιµάζει, υποβάλλει και 
υλοποιεί δράσεις µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκούς, 
θεσµικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευ−
θύνη προγραµµατισµού, διαχείρισης, αξιολόγησης και 
υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών.

ε) Τµήµα Πληροφορικής, το οποίο υποστηρίζει το σύ−
στηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας, µεριµνά για την 
κατάλληλη διασύνδεσή του µε αρχεία τηρούµενα από 
άλλες Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή άλλες αντίστοιχες 
αρχές κρατών − µελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών 
συµφωνιών και είναι αρµόδιο για τη συλλογή, επεξερ−
γασία και τήρηση στατιστικών δεδοµένων από τις Πε−
ριφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

στ) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης, το οποίο το οποίο διαρθρώνεται σε:
αα)Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού το οποίο χειρίζεται 
θέµατα διορισµών, µετατάξεων, προσόντων, αξιολόγη−
σης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, αµοιβών, πειθαρ−
χικών 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 εκ−

παίδευσης, µετεκπαίδευσης και διαρκούς επιµόρφωσης 
του ως άνω προσωπικού, καθώς και για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Υπη−
ρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ββ) ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης, το οποίο υποστηρίζει γραµµατειακά και 
διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, µεριµνά για την εύρυθµη 
λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για 
την τήρηση του αρχείου.

ζ) Νοµικό Τµήµα, το οποίο είναι αρµόδιο για την προ−
ετοιµασία 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 αρµοδιοτή−
των της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών. Είναι επίσης αρµόδιο για την σύνταξη γνω−
µοδοτήσεων επί ερωτηµάτων που άπτονται του αντι−
κειµένου της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη υπηρεσιακών 
εγγράφων επί ερωτηµάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου 
καθώς και για την ορθή εφαρµογή της εκάστοτε ισχύ−
ουσας νοµοθεσίας.

η) Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης, µε αρµοδιότητα τη 
µέριµνα, τη µελέτη και την εποπτεία για τη συντήρηση, 
την επισκευή, τη διαρρύθµιση, την επέκταση των κτηρι−
ακών εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Υποδοχής και Tαυτο−
ποίησης 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 λογα−
ριασµών κατανάλωσης.

4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υπο−
δοχής 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 ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών 

τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί 
διεθνή προστασία,

δ) οι ανοικτές ∆οµές 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 συ−
νεργασία, ιδίως µε αρµόδιες αλλοδαπές αρχές, διεθνείς 
οργανισµούς, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή κρατών−µελών της και να συµµετέχει αυτο−
τελώς 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.
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Άρθρο 9
∆ιαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης

1. Σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλ−
λονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς 
που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη 
χώρα. Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης πε−
ριλαµβάνουν: α) την καταγραφή των προσωπικών στοι−
χείων 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 προ−
στασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραµ−
µα 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 παρα−
ποµπή 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 υπά−
γονται 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
∆οµές

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης 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 λειτουρ−
γεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιµάκιο 
ή Κινητό Κλιµάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
και σε περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των 
διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.

3. Με απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας µπορεί 
να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυ−
τοποίησης σε σηµεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται 
αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτο−
ποίησης, 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης ιδρύονται ανοικτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής 
Αιτούντων ∆ιεθνή Προστασία.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και 
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης ιδρύονται ανοικτές ∆οµές Προσωρινής Φιλοξε−
νίας 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 συνδυ−
ασµό 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 ανοι−
κτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής και στις ανοικτές 
∆οµές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώ−
ροι 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 συ−
νιστάται θέση ∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής διορίζεται, 
ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, µε θητεία τριών ετών που µπορεί να 
ανανεωθεί µία φορά. Ο ∆ιευθυντής είναι προσωπικότη−
τα 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 ∆ιευθυντής 
προΐσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
ήτοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών, και ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να 
τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν 
παραίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των 
καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται 
στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο ∆ιευθυντής 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 αποδο−
χές του ∆ιευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συ−
νιστάται θέση ∆ιοικητή. Ο ∆ιοικητής είναι πανεπιστη−
µιακής εκπαίδευσης µε ικανότητα και εµπειρία στη δι−
οίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου. ∆ιορίζεται µε απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Υποδοχής, κατόπιν εισήγησης του ∆ιευθυντή 
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 εν−
διαφέροντος του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Ο ∆ιοικητής προΐσταται του Κέντρου 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον ∆ι−
ευθυντή της Υπηρεσίας. Ο Γενικός Γραµµατέας Υπο−
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δοχής 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 ∆ιοικητή καθορίζονται µε κοινή απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης και του Υπουργού Οικονοµικών. Σε περίπτωση 
που ο ∆ιοικητής είναι δηµόσιος υπάλληλος, καταβάλ−
λεται επίδοµα ευθύνης Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, ο δε 
χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης 
καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης.

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 βαθ−
µό Αστυνόµου Α΄ , ο οποίος αναφέρεται στον ∆ιοικητή 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων αρµοδιότητας των 
ως άνω κλιµακίων και έχει την ευθύνη της συνεργασίας 
µε τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για 
τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα 
Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
διατεθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών του Κέ−
ντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

4. Σε κάθε Κινητή Μονάδα Υποδοχής και Ταυτοποίη−
σης, µε απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, ορίζεται 
επικεφαλής. Στον επικεφαλής καταβάλλεται επίδοµα 
προϊσταµένου τµήµατος, για όσο χρόνο ασκεί τα καθή−
κοντα 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 κλι−
µακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και 
εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας των Κ.Υ.Τ., αστυνο−
µικό προσωπικό που διατίθεται από τις υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνοµίας µε επικεφαλής αξιωµατικό µε 
βαθµό τουλάχιστον Υπαστυνόµου Α΄ .

5. Οι ανοιχτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής Αιτού−
ντων ∆ιεθνή Προστασία και οι ανοιχτές ∆οµές Προσω−
ρινής Φιλοξενίας, λειτουργούν σε επίπεδο τµήµατος. 
Στις δοµές αυτές προΐσταται υπάλληλος του ∆ηµοσίου 
ή ιδιώτης, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης µε ικανότητα 
και εµπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο 
των δικαιωµάτων του ανθρώπου, ο οποίος διορίζεται µε 
απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ή συµβάλλεται 
µε το ∆ηµόσιο µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 
διάρκειας ενός έτους κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ∆ιευθυντή. Στην περί−
πτωση των ∆οµών Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων 
∆ιεθνή Προστασία η απόφαση διορισµού του προϊστα−
µένου λαµβάνεται κατόπιν εισήγησης του ∆ιευθυντή 
της ∆ιεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας 
Υποδοχής.

6. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στελεχώ−
νεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι 
µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπη−
ρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
(άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.∆.∆. 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 διενεργεί−
ται µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από 
τον ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας. Οι µετατάξεις, 

µεταφορές και αποσπάσεις πραγµατοποιούνται, κατά 
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, προκειµένου να 
καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Υπο−
δοχής και Ταυτοποίησης. Μετατάξεις προσωπικού που 
υπηρετεί σε καταργούµενες ή συγχωνευόµενες υπη−
ρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 
(άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. προς 
την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διενεργού−
νται κατά προτεραιότητα. Η µετάταξη πραγµατοποιείται 
σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, µε 
µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσε−
ται, µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, 
ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας. 
Η µετάταξη ενεργείται µετά από δηµόσια πρόσκληση 
που απευθύνει ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία 
προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κρι−
τήρια 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 Επι−
τροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς 
και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής 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 ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο−
ποίησης, 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 γενι−
κή ή ειδική διάταξη. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβά−
νουν 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 Ταυ−
τοποίησης. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
µπορεί να απασχολεί προσωπικό µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις προϋποθέ−
σεις 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 ∆ιοικητικού−Οικονοµικού
β. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
δ. 70 θέσεις κατηγορίας ΤΕ ∆ιοικητικού − Λογιστικού
ε. 10 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
στ. 160 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού − Λογιστικού
ζ. 60 θέσεις ΠΕ Ιατρών
η. 85 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών
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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 ∆ιεθνών 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 ∆οµικών Έργων
κβ. 2 θέσεις ΤΕ Ηλεκτρολόγων
κγ. 2 θέσεις ΤΕ Μηχανολόγων
κδ. 25 θέσεις κατηγορίας ∆Ε Τεχνικών διαφόρων ει−

δικοτήτων.
Με απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης τοποθετείται το προσωπικό στην 
Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κα−
θώς 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 Ταυ−
τοποίησης µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής 
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συµβάσεις εργασίας ορι−
σµένου χρόνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, µε διερ−
µηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα 
και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτί−
ζει 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
και του Υπουργού Οικονοµικών.

9. Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργί−
ας Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή ∆οµής Προ−
σωρινής Υποδοχής ή ∆οµής Προσωρινής Φιλοξενίας 
εξαιρουµένων αυτών που συνιστούν άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, η διεκπε−
ραίωση επιµέρους αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας αυτής 
µπορεί να ανατίθεται για ορισµένο χρόνο, σε φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνονται σε κατάλ−
ληλες 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 Ταυτο−
ποίησης 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 ∆ιευθυντής της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η επιλογή του 
φορέα υλοποίησης θα γίνεται από Επιτροπή οριζόµενη 
από τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ−
τοποίησης. 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 σύµ−
βασης 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 ελέγ−
χου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης 
της εντολής και η) οι πράξεις και ενέργειες της εντο−
λοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη 
έγκριση του κυρίου του έργου. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι ειδι−
κότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφά−
λειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών, για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού 
του άρθρου. Η δαπάνη της ανάθεσης µπορεί να καλύ−
πτεται από εθνικούς, συγχρηµατοδοτούµενους πόρους 
ή ιδίους πόρους των φορέων αυτών ή άλλους πόρους, 
κατ’ εφαρµογή και της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 8 
του ν. 4033/2011, όπως ισχύει. Στη ∆ιεύθυνση Υποδοχής 
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής καταρτίζεται και 
τηρείται Μητρώο διαπιστευµένων προς τούτο φορέων.

10. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ−
τοποίησης επιµορφώνονται για το αντικείµενο της 
αποστολής τους, µε µέριµνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία ή/και µε 
διεθνείς φορείς και οργανισµούς. Οι ιατροί που παρέ−
χουν υπηρεσίες στις ∆οµές της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, εκπαιδεύονται για την πιστοποίηση 
θυµάτων βασανιστηρίων, µε µέριµνα της Υπηρεσίας, 
σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσί−
ες, 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 Υπηρε−
σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα υπηρεσιακά 
συµβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά µέλη στα συµβούλια αυτά, 
όταν εξετάζονται θέµατα των υπαλλήλων των ανω−
τέρω υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίη−
σης. 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 
∆ιοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
των προϊσταµένων των ∆οµών Προσωρινής Υποδοχής 
και των ∆οµών 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 προ−
σωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
µπορεί να καλύπτονται µε µετατάξεις, µεταφορές ή 
αποσπάσεις προσωπικού του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α.. 
Σε περίπτωση αδυναµίας πλήρωσής τους µε προσω−
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πικό προσόντων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, οι 
ως άνω οργανικές θέσεις µπορούν να καλύπτονται µε 
µετατάξεις, µεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού προ−
σόντων ΠΕ µε γνωστικό αντικείµενο, νοµικών, πολιτικών, 
κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστηµών 
από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α.. Η κατά 
τα ανωτέρω, µετάταξη µόνιµου προσωπικού σε θέσεις 
ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Υπο−
δοχής και Ταυτοποίησης γίνεται σε συνιστώµενες µε 
τις πράξεις µετάταξης προσωποπαγείς θέσεις µονίµων 
υπαλλήλων, µε δέσµευση αντίστοιχου αριθµού κενών 
θέσεων ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες 
δεν καλύπτονται όσο οι ως άνω υπάλληλοι παραµένουν 
στις ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις.

14. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υπο−
δοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν όλο το εικοσιτε−
τράωρο, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας συµπεριλαµ−
βανοµένων των Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, και 
οι υπάλληλοι εργάζονται µε σύστηµα εναλλαγής βαρ−
διών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Γενικό Κανονισµό 
Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίη−
σης. Με το Προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 17 καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και 
υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδο−
χής 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 Ταυτοποίη−
σης εντός ή εκτός έδρας εφαρµόζονται οι διατάξεις 
της υποπαραγράφου ∆9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94). Επιτρέπεται δε η υπέρβαση του αριθµού ηµερών 
εκτός έδρας απασχόλησης, σύµφωνα µε την παράγρα−
φο 2 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου ∆9 του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 έως συνολικά 180 ηµέρες ετησίως.

16. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, µε απόφαση 
του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, µπορεί συγκεκριµένη 
Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
να ενισχύεται προσωρινά µε υπαλλήλους που υπηρε−
τούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη Περιφερειακή 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

17. Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσι−
ών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατα−
βάλλεται 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. 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 εξουσιοδο−
τήσεως εθνικού διαβαθµισµένου υλικού, για το προσω−
πικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ως 
υπεύθυνη διεύθυνση για θέµατα ασφαλείας, εφαρµογής 
του Εθνικού Κανονισµού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφο−
ρούν την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στην 
Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο προϊστάµενος 
του Τµήµατος Συντονισµού της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης.

19. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο−
ποίησης δύναται να φέρει ειδική ενδυµασία κατάλληλη 

για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Με από−
φαση του ∆ιευθυντή 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 ∆ιαχείριση

1. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ίδιο 
προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγ−
γράφονται οι αναγκαίες για την λειτουργία του φορέα 
πιστώσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνάδει 
µε την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, εγγρά−
φονται πιστώσεις που αφορούν ενδεικτικά: α) αποδοχές 
του προσωπικού που δεν µισθοδοτείται από τις υπηρε−
σίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αµοιβές υπερω−
ριακής απασχόλησης, αµοιβές υπηρεσιών διερµηνείας, 
οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζηµιώσεις,
β) καταβολή µισθωµάτων για τα οικήµατα ή τους χώ−
ρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της και δεν ανήκουν 
στο ∆ηµόσιο, γ) αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρη−
ση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού, δ) την ανά−
θεση 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 θεµά−
των αρµοδιότητας της Υπηρεσίας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης εγγρά−
φονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης πιστώσεις για κάθε άλλη έκτακτη 
δαπάνη, πέρα από όσες διαλαµβάνονται στην παρά−
γραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών της.

3. Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων εγγράφο−
νται οι πιστώσεις για την πληρωµή έργων που υλοποι−
ούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα οποία χρηµατοδοτού−
νται 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 κεφαλαι−
ουχικός εξοπλισµός, ζ) µελέτες και έρευνες, η) επιδο−
τήσεις− οικονοµικές ενισχύσεις και θ) λοιπές δαπάνες.

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποί−
ησης συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

5. Η οικονοµική διαχείριση της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
της και οι δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκ−
καθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
περί δηµοσίου λογιστικού και µπορούν να χρηµατοδο−
τούνται από χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ευρω−
παϊκής 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 
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είδους άλλους πόρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
δηµόσιου λογιστικού.

7. Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέ−
ντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να γίνεται 
και από τον εγκεκριµένο τακτικό προϋπολογισµό του 
φορέα 07−450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», πέραν του 
προϋπολογισµού του Π.∆.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 προ−
γραµµάτων που αφορούν τη διαχείριση των µετανα−
στευτικών και προσφυγικών ροών και εντάσσονται σε 
κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα Μέτρα Ευρωπαϊκών 
Ταµείων) ή χαρακτηρίζονται µε απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ως 
επείγοντα, δύνανται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδι−
κής 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 προϋπολο−
γισµού ή άλλων χρηµατοδοτούµενων δράσεων.

Άρθρο 13
∆ιοίκηση και διάρθρωση των Περιφερειακών

Υπηρεσιών

1. Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Κι−
νητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώ−
νονται σε λειτουργικά διακριτά κλιµάκια, ως εξής: α) 
κλιµάκιο διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο 
για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονά−
δας, 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 προ−
σωπικών 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 χω−
ρών και ανιθαγενών σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους, ε) κλιµάκιο εξωτερικής φύλαξης και 
ασφάλειας. Ο Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Κέ−
ντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης προβλέπει τις περι−
πτώσεις κατά τις οποίες το προσωπικό του κλιµακίου 
εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας δύναται να εισέλθει 
εντός του κέντρου για λόγους τήρησης της τάξης.

2. Ο ∆ιοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποί−
ησης 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 ∆ιοικητής του Κέ−
ντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται µε 
τον προϊστάµενο των κλιµακίων ταυτοποίησης και εξα−
κρίβωσης 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 ∆ιαχείριση της 

Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το οποίο δραστηριοποιείται 
εντός του Κέντρου.

3. Για τη λειτουργία των κλιµακίων ιατρικού ελέγ−
χου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τα Κέντρα και 
οι Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να 
διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια 
κυκλοφορίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Υγείας.

4. Οι ανοιχτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής και οι 
ανοιχτές ∆οµές Προσωρινής Φιλοξενίας διαρθρώνονται 
σε λειτουργικά διακριτά κλιµάκια, ως εξής: α) κλιµά−
κιο διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο για 
τη διοικητική υποστήριξη, τη στέγαση και σίτιση των 
παραµενόντων και τον καθαρισµό των χώρων, β) κλι−
µάκιο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινω−
νικής 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 Γε−
νικός Κανονισµός λειτουργίας των ∆οµών Προσωρι−
νής Υποδοχής και ο Γενικός Κανονισµός λειτουργίας 
των ∆οµών 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’ εξουσι−
οδότηση 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 εισέρ−
χονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα οδη−
γούνται άµεσα µε ευθύνη των αστυνοµικών ή λιµενικών 
αρχών που επιλαµβάνονται αρµοδίως, σε Κέντρο Υπο−
δοχής και Ταυτοποίησης. Η µεταφορά µπορεί να πραγ−
µατοποιηθεί και µε µέριµνα της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, σε περίπτωση αδυναµίας των αρµό−
διων 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 ει−
σέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
υπάγονται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 
9, τελώντας σε καθεστώς περιορισµού της ελευθερί−
ας τους εντός του Κέντρου, µε απόφαση του ∆ιοικητή 
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 ∆ι−
οικητής του Κέντρου µπορεί, υπό την επιφύλαξη της 
εφαρµογής του άρθρου 46, που εφαρµόζεται αναλογικά, 
να αποφασίζει την παράταση του περιορισµού της ελευ−
θερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών αυτών για επιπλέον διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι πέντε (25) ηµέρες από 
την είσοδο στο Κέντρο. Εναλλακτικά, ο ∆ιοικητής του 
Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της 
χώρας, λόγω επειγουσών αναγκών εξαιτίας αύξησης 
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αφίξεων ή για την προσήκουσα ολοκλήρωση των διαδι−
κασιών 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 
να ορίζει την παραµονή σε άλλες κατάλληλες δοµές, για 
τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπο−
δοχής και ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζο−
νται 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 παραµέ−
νοντες ενηµερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν. Κατ’ 
εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, όπως για λόγους 
υγείας του παραµένοντος στο Κέντρο ή συγγενή του, 
ο ∆ιοικητής δύναται να χορηγήσει άδεια προσωρινής 
εξόδου από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

4. Η απόφαση παράτασης του περιορισµού της ελευ−
θερίας για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των διαδικα−
σιών 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 ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, 
µπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης 
παράτασης του περιορισµού της ελευθερίας του ενώπι−
ον του Προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόµενου Πρωτοδίκη 
του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας. Για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε την 
παράγραφο αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής 
ενηµερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί. Εάν διαπιστω−
θεί ότι ο περιορισµός της ελευθερίας δεν είναι νόµιµος, 
µε την ίδια απόφαση διατάσσονται από το δικαστή τα 
κατάλληλα εναλλακτικά του περιορισµού της ελευθε−
ρίας µέτρα.

5. Σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια των δια−
δικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης ο ∆ιοικητής, 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 θεραπευ−
τική 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 συµ−
βουλή 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 Ευρω−
παϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Ευρω−
παϊκός Οργανισµός για τη ∆ιαχείριση της Επιχειρησι−
ακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν 
συνδροµή στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και σύµφωνα µε 
το Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η Ύπατη Αρµοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο ∆ιεθνής Οργανισµός 
Μετανάστευσης δύνανται να παρακολουθούν τις ως άνω 
διαδικασίες, να παρέχουν πληροφορίες στους υπαγό−
µενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και 
να παρέχουν κάθε συνδροµή, ανάλογα µε την εντολή 
και τις αρµοδιότητες του κάθε οργανισµού. Λεπτοµέ−
ρειες 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 κα−
θεστώς διεθνούς προστασίας και για τις διαδικασίες 
εθελούσιου επαναπατρισµού. Οι αιτούντες διεθνή προ−
στασία παραπέµπονται στο κατά τόπο αρµόδιο Περιφε−
ρειακό 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 διαδικα−
σίες ή/και δοµές φιλοξενίας. Η παραλαβή των αιτήσεων 
και οι συνεντεύξεις των αιτούντων µπορούν να πραγ−
µατοποιούνται 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 διαστή−
µατος δεν έχει περατωθεί η εξέταση της αίτησης, το 
αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον 
ενδιαφερόµενο, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Τρί−
του Μέρους του παρόντος, δελτίο αιτούντος διεθνή 
προστασία και αίρεται ο περιορισµός της ελευθερί−
ας υπό την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του 
άρθρου 46. Στη συνέχεια ο αιτών παραπέµπεται από 
την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κατάλ−
ληλες 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 ∆ιοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα 
από εισήγηση του προϊσταµένου του κλιµακίου ιατρικού 
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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 ελέγ−
χου και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται 
στον προϊστάµενο της ανοιχτής ∆οµής Προσωρινής 
Υποδοχής ή Φιλοξενίας ή στον κατά περίπτωση φο−
ρέα 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 εκµετάλλευσης, πρόσωπα µε σύν−
δροµο µετατραυµατικής διαταραχής, ιδίως επιζήσα−
ντες και συγγενείς θυµάτων ναυαγίων και ζ) τα θύµα−
τα 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 Ταυτοποίη−
σης 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 δια−
δικασίας ανακύπτει αµφιβολία σχετικά µε την ανηλικό−
τητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο ∆ιοικητής 
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 µεταχεί−
ρισης.

10. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και 
ταυτοποίησης, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, 
οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγη−
σης διεθνούς προστασίας ή άλλης µορφής προστασίας, 
και οι οποίοι δεν έχουν τίτλο νόµιµης διαµονής στην 
Ελλάδα, µε απόφαση του ∆ιοικητή του Κέντρου πα−
ραπέµπονται 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 Υπο−
δοχής και Ταυτοποίησης.

Άρθρο 15
∆ιοίκηση και καθεστώς παραµονής

στις ανοιχτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής
και Προσωρινής Φιλοξενίας

1. Ο Προϊστάµενος της ανοιχτής ∆οµής Προσωρι−
νής 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 ∆οµές αυτές µπορούν να 
εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα, υπό την προ−
ϋπόθεση 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 ∆οµών 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
καθορίζεται 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.

2. Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για 
τη διεξαγωγή των κατά περίπτωση προβλεπόµενων δια−
δικασιών ή οι υφιστάµενες δεν επαρκούν, επιτρέπεται η 
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων χρήση άλλων 
δηµόσιων εγκαταστάσεων, µετά από κατάλληλη διαρ−
ρύθµιση, καθώς και η µίσθωση ακινήτων µε κατάλληλη 
υποδοµή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η µίσθωση 
τουριστικών εγκαταστάσεων. Η χρήση των εγκαταστά−
σεων αυτών γίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

3. Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των 
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των ανοιχτών 
∆οµών Προσωρινής Υποδοχής, καθώς και των ανοιχτών 
∆οµών Προσωρινής Φιλοξενίας, επιτρέπεται η αλλαγή 
χρήσης υφιστάµενων κτηρίων σε εκτός σχεδίου πε−
ριοχές, 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 επιτρέπε−
ται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επείγουσας και 
επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συµφέροντος, είτε σε 
εκτός σχεδίου γήπεδα του ∆ηµοσίου είτε στα γήπεδα 
των προαναφερόµενων ιδιωτικών µισθούµενων ακινή−
των εφόσον διαθέτουν επαρκή έκταση, η τοποθέτηση ή 
ανέγερση προκατασκευασµένων εγκαταστάσεων, κατά 
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της εκτός σχε−
δίου πόλης και εκτός ορίων οικισµών δόµησης. Για την 
εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελά−
χιστο εµβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά µέτρα. 
Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν µπορεί 
να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντε−
λεστής 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 από−
φαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης καθορίζονται, για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση 
ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων, οι όροι και περιορι−
σµοί δόµησης και τυχόν ειδικότεροι όροι για τις εγκα−
ταστάσεις, 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 περιβαλλοντι−
κών 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 εγκατα−
στάσεις 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 Εσωτερι−
κών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε αντάλλαγµα 
(µίσθωµα), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προ−
γραµµάτων, ή άνευ ανταλλάγµατος και κατά παρέκ−
κλιση των διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε 
επιπέδου. Για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες 
πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά, εφαρµόζονται ανα−
λογικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός στρα−
τοπέδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι−
κών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζο−
νται οι προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες εφαρµογής των 
παραπάνω ρυθµίσεων. Ακίνητα του ∆ηµοσίου µπορεί 
επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση δωρεάν, από την 
Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις ισχύου−
σες 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 µετασκευ−
ών 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. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθµιση 
κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ηµοσίου όπου στεγά−
ζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτο−
ποίησης, γίνονται µε µέριµνα του Τµήµατος Τεχνικής 
Υποστήριξης κατόπιν ειδικής µελέτης όπου αυτό χρει−
άζεται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 17
Εξουσιοδοτικές ∆ιατάξεις

1. Με Προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρότα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, 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 καταρ−
γούνται οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπη−
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υγεί−
ας, θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των 
Κέντρων και των Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποί−
ησης, όπου καθορίζονται επί µέρους θέµατα εσωτε−
ρικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων και 
των Μονάδων αυτών και ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες 
των κατά περίπτωση ακολουθούµενων διαδικασιών και 
κάθε συναφές θέµα. Με όµοια απόφαση θεσπίζονται οι 
Γενικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των ∆οµών Προσωρινής 
Υποδοχής και των ∆οµών Προσωρινής Φιλοξενίας.

3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υπο−
δοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κα−
νονισµό Λειτουργίας. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανο−
νισµός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και 
των ∆οµών Προσωρινής Φιλοξενίας εκδίδεται από τον 
∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώµης των ∆ιοι−
κητών των Κέντρων ή των Προϊσταµένων των ∆οµών.
Ο Εσωτερικός Κανονισµός των ∆οµών Προσωρινής 
Υποδοχής εκδίδεται από τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, 
κατόπιν γνώµης της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Υποδοχής 
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικη−
τικής 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 ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζο−
νται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης εγγρά−
φονται 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 παραπο−
µπής των δικαιούχων σε δοµές υποστήριξης και φιλο−
ξενίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

8. Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυ−
νοµίας 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 Ταυτο−
ποίησης, ∆οµών Προσωρινής Υποδοχής και ∆οµών Προ−
σωρινής 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 Υποδο−
χής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν, µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 
κατά παρέκκλιση των κείµενων πολεοδοµικών διατάξε−
ων, δύναται να χρησιµοποιηθεί κάθε κατάλληλη προς το 
σκοπό αυτό εγκατάσταση, ή να δηµιουργούνται προσω−
ρινές 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 
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λειτουργίας της ως άνω εγκατάστασης, καθώς και τη 
δυνατότητα ανάθεσης ή συµµετοχής άλλων φορέων, 
δηµόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συµπράττει ο κατά περί−
πτωση αρµόδιος Υπουργός στη δηµιουργία, υποστήριξη, 
στελέχωση ή διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, 
καθώς και την εποπτεία και παρακολούθησή τους.

10. Με απόφαση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Υποδο−
χής 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 λει−
τουργούν από λοιπούς δηµόσιους φορείς ή φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών.

11. Με Προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρό−
ταση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Αν−
θρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Εσωτερικών και ∆ιοικητι−
κής 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 λεπτο−
µέρειες 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 υπη−
ρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης και κατανέµεται µε απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
σε Υπουργεία, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Ν.Π.∆.∆. και 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού 
που διαχειρίζονται θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής, 
υποδοχής και κοινωνικής ένταξης µεταναστών και δι−
καιούχων 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 
∆ιοικήσεις, Ν.Π.∆.∆. και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοί−
κησης 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 δα−
πάνης για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών».

Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)

και λοιπές διατάξεις

1. Η παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα Ν.Π.∆.∆., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, στα διοικητικά 
όρια των οποίων λειτουργούν Κέντρα Πρώτης Υπο−
δοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.) και Ανοιχτές ∆οµές Προσωρινής Υποδοχής και 
Φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών ή διαθέτουν 
χώρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης 
και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, 
καθώς 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 τρί−
τους συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, 
προµήθειας αγαθών ή µισθώσεων κινητών και ακινήτων 
σε ό,τι αφορά την υποδοχή και φιλοξενία νεοεισερ−
χόµενων 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 ανθρωπι−
στικής βοήθειας και κάθε προσφοράς σε χρήµα ή είδος, 
την διαχείριση, µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή αυ−
τής, καθώς και κάθε άλλη απολύτως αναγκαία για την 
εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών δαπάνη.

Για την αποθήκευση και διανοµή των ανωτέρω ειδών 
πρώτης ανάγκης οι Περιφέρειες, δύνανται να συστή−
νουν Κέντρα αποθήκευσης και διανοµής, σε συνεργα−
σία και µε άλλους δηµόσιους φορείς, µε απόφαση του 
Περιφερειάρχη ή µε κοινή απόφαση µε το αρµόδιο για 
τη διοίκηση του έτερου φορέα οργάνου, στην οποία 
θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας τους. Τα Κέντρα 
αυτά µπορούν να στελεχώνονται µε υπαλλήλους των 
ανωτέρω φορέων.

Η διαδικασία σύναψης των συµβάσεων του προηγού−
µενου εδαφίου, καθώς και των αντίστοιχων συµβάσεων 
των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης, λαµβανοµένων υπ’ όψιν και λόγων δηµόσιας 
τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται 
κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυ−
ξης διαγωνισµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης 
της εθνικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη εφαρµογής 
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δηµό−
σιες συµβάσεις.

Μέχρι 31.12.2016, οι συµβάσεις αυτές θεωρείται ότι κα−
λύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί 
συνδροµής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφει−
λόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες 
αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά 
παρέκκλιση του ν. 4013/2011 άρθρο 2 παράγραφος 2 
περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση δδ΄.

Οι ανωτέρω δαπάνες, καταβάλλονται από τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισµού των ανωτέρω κατά περί−
πτωση αρµόδιων φορέων ύστερα από αιτιολογηµένη 
απόφαση του οικείου οργάνου. Με αποφάσεις των 
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σµού, είναι δυνατή η κατανοµή ποσών στους ανωτέρω 
φορείς, από πιστώσεις είτε του Τακτικού Προϋπολογι−
σµού είτε του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
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είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηµατοδότησης για 
την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης, προκειµέ−
νου να καλυφθούν αποκλειστικά και µόνο οι δαπάνες 
για τις δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο της 
παραγράφου αυτής. Κατά την εφαρµογή της ανωτέρω 
διάταξης, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
26 και 30 του ν. 4251/ 2014».

2. 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 Ε.Ε. ή 
το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

3. Το Οικονοµικό Τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης δύναται να ασκεί τα καθήκοντα αρµόδιας Οι−
κονοµικής Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 79 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει για την πληρωµή έργων που 
χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλει−
ας ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και 
εντάσσονται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
Με απόφαση του ∆ιευθυντή ορίζονται οι δράσεις (έργα) 
και οι διαχειριστές λογαριασµών που διενεργούν τις 
πληρωµές.

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, αντικα−
θίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 4
∆ιάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί ενιαία Υπηρε−
σία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:

α) Γραµµατεία ∆ιευθυντή – Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέ−
σεων και Ενηµέρωσης

β) Τµήµα ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
γ) Τµήµα Νοµικό Τµήµα
δ) Τµήµα Συντονισµού
ε) Τµήµα Εθνικής Μονάδας ∆ουβλίνου
στ) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
ζ) Τµήµα Εκπαίδευσης, ∆ιασφάλισης Ποιότητας και 

Τεκµηρίωσης
η) Τµήµα Οικονοµικό Τµήµα
θ) Τµήµα ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής Προγραµµάτων
ι) Τµήµα ∆ιοικητικής 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 το−
πικής τους αρµοδιότητας την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα:

α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωµάτων των αι−
τούντων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο εφαρµογής 
του Κανονισµού 2725/2000 του Συµβουλίου της 11ης ∆ε−
κεµβρίου 2000 σχετικά µε τη θέσπιση του «EURODAC» 
και χορήγησης νοµιµοποιητικών και ταξιδιωτικών εγ−
γράφων, β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων 
διεθνούς προστασίας, γ) την παραλαβή των ενδικοφα−
νών 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 εφο−
διασµό 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 συναρµό−
διους 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 Περιφερει−
ών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Νάξου (∆ήµοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
και Αµοργού), Πάρου (∆ήµοι Πάρου και Αντιπάρου), Μή−
λου (∆ήµοι Μήλου, Κιµώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου 
(δήµος Σύρου − Ερµούπολης), Κέας − Κύθνου (∆ήµοι 
Κέας και Κύθνου), Τήνου (δήµος Τήνου), Μυκόνου (∆ήµος 
Μυκόνου), Άνδρου (∆ήµος Άνδρου) και Θήρας (∆ήµοι 
Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης µε 
τοπική αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Πε−
ριφερειών Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας.

γ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης µε τοπική 
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 το−
πική αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας.

στ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ∆υτικής Ελλάδας 
µε τοπική αρµοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των 
Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων 
Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

ζ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης µε τοπική 
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας 
Κρήτης.
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η) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου µε τοπική 
αρµοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων Λέσβου (∆ήµος Λέσβου) και Λήµνου 
(∆ήµοι Λήµνου και Αγίου Ευστρατίου) της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου.

θ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου µε τοπική αρ−
µοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου (∆ήµοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της 
περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ι) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάµου µε τοπική 
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερεια−
κών Ενοτήτων Σάµου (∆ήµος Σάµου) και Ικαρίας (∆ήµοι 
Ικαρίας και Φούρνων) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ια) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου µε τοπική 
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερεια−
κών Ενοτήτων Κω (∆ήµοι Κω και Νισύρου) και Καλύµνου 
(∆ήµοι Καλυµνίων Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτµου 
και Αγαθονησίου) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

ιβ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου µε τοπική 
αρµοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων Ρόδου (∆ήµοι Ρόδου, Σύµης, Χάλκης, 
Μεγίστης και Τήλου) και Καρπάθου (∆ήµοι 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, ανα−
κοίνωση 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 υλοποίη−
σης των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ταµείων Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταµείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραµµάτων που χρη−
µατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή 
ιδιωτικά κονδύλια τις οποίες υπογράφει ο Προϊστάµενος 
του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, ιβ. υπογράφει για 
λογαριασµό της Υπηρεσίας Ασύλου συµβάσεις χρησι−
δανείου που αφορούν ακίνητα για τη στέγαση των υπη−
ρεσιών 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/
2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθµείται µε την 
παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Στο Τµήµα ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού µε αντίστοιχη προϋπη−
ρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών 

υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ 
∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης 
προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρε−
σία και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ ∆ιοικη−
τικού − Οικονοµικού, ΠΕ ∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης και Προγραµµάτων προΐ−
σταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οι−
κονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρε−
σία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµικού, ΠΕ 
∆ιοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού µε διοικητικές ικανότητες 
και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

η) Στο Νοµικό Τµήµα προΐσταται υπάλληλος κλάδου 
ΕΕΠ ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού, 
πτυχιούχος νοµικής, µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και 
άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος 
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµικού, ΠΕ ∆ιοικητικού 
ή ΠΕ Οικονοµικού, πτυχιούχος νοµικής, µε διοικητικές 
ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

θ) Στο Τµήµα Εθνικής Μονάδας ∆ουβλίνου προΐσταται 
υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµι−
κού ή ΠΕ ∆ιοικητικού µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και 
άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος 
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµικού, ΠΕ ∆ιοικητικού 
ή ΠΕ Οικονοµικού µε διοικητικές ικανότητες και πολύ 
καλή γνώση αγγλικών.

ι) Στο Τµήµα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος 
κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Πληροφορικής, µε αντίστοιχη προϋ−
πηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών 
υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, µε διοικητικές 
ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.

ια) Στη Γραµµατεία ∆ιευθυντή και το Γραφείο ∆η−
µοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ 
ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ 
Επικοινωνίας και ΜΜΕ µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και 
άριστη γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλά−
δου ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµικού, ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ 
Οικονοµικού µε διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή 
γνώση αγγλικών και ελλείψει αυτών ∆Ε ∆ιοικητικού − 
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 10
Προϊστάµενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου

1. Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και στα Αυτο−
τελή Κλιµάκια Ασύλου προΐσταται υπάλληλος κλάδων 
ΕΕΠ ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού 
µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγ−
γλικών, ελλείψει αυτού υπάλληλος κλάδων ΠΕ ∆ιοικητι−
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κού − Οικονοµικού, ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού µε 
διοικητικές ικανότητες, ελλείψει αυτού ΤΕ ∆ιοικητικού −
Λογιστικού µε διοικητικές ικανότητες και ελλείψει αυτού 
∆Ε ∆ιοικητικού − Λογιστικού µε διοικητικές ικανότη−
τες. 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 Ασύ−
λου και των Αυτοτελών Κλιµακίων Ασύλου προΐστανται 
αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσµατική εκπλή−
ρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρµόδιοι 
για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του 
προσωπικού τους, καθώς και την κατανοµή των σχε−
τικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν και οργανώνουν 
σε γραφεία τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ή τα αυ−
τοτελή κλιµάκια ασύλου αντίστοιχα, γ. εξουσιοδοτούν 
ιεραρχικά υφιστάµενά τους όργανα να υπογράφουν, 
µε εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµο−
διότητάς τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και
δ. ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε 
αυτούς από το ∆ιευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονι−
σµό της Υπηρεσίας Ασύλου».

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

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 χαρακτη−
ριστεί 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 ανη−
λίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων 
(ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λό−
γους (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:

«Άρθρο 23
(Άρθρο 23 Οδηγίας)

∆ιατήρηση της οικογενειακής ενότητας

1. Οι αρµό διες αρχές µεριµνού ν ώ στε να λαµβάνονται 
όλα τα αναγκαία µέ τρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση 
της οικογενειακής ενό τητας.

2. Στα µέ λη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώ−
τος διεθνούς προστασί ας, εφόσον δεν πληρού ν ατοµι−
κά  τις προϋποθέ σεις για την αναγνώριση καθεστώ τος 
διεθνούς προστασίας, µετά από αίτησή τους και µε τις 
ί διες διαδικασί ες, χορηγούνται τα δικαιώµατα που ανα−
φέ ρονται στα άρθρα 24 έως και 36, εφόσον αυτ ό εί ναι 
συµβατό  µε ά λλο καθεστώ ς που τα µέλη αυτά τυχόν 
απολαµβάνουν. Τα δικαιώ µατα αυτά  πρέ πει να εξασφα−
λί ζουν ικανοποιητικό  βιοτικό  επί πεδο στο δικαιού χο και 
εφό σον χορηγηθούν, διατηρούνται αυτοτελώς και µετά  
την ενηλικίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγική ς 
σχέ σης συνέπεια διαζυγί ου, διά στασης ή  θανά του του 
δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας.

3. Τα ως ά νω δικαιώ µατα δεν χορηγού νται ή ανακα−
λού νται ό ταν το µέ λος της οικογέ νειας αποκλεί εται ή 
θα αποκλειό ταν από  το καθεστώ ς διεθνού ς προστασί ας, 
κατ’ εφαρµογή  των Κεφαλαί ων Γ΄ και Ε΄.

4. Ο προϊστάµενος του περιφερειακού  γραφεί ου 
ασύ λου µε από φασή  του αρνεί ται, περιορί ζει, ή ανακαλεί  
τα προαναφερό µενα ευεργετή µατα για λό γους εθνική ς 
ασφά λειας ή  δηµό σιας τά ξης.

5. Το παρό ν άρθρο έχει εφαρµογή  και στους γονείς 
του δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας, οι οποίοι συγκα−
τοικού σαν µε την οικογέ νεια ως τµή µα της κατά  το 
χρό νο αναχώ ρησης από  τη χώ ρα καταγωγή ς, ή ταν δε 
τό τε εξαρτηµέ νοι από  αυτό ν, εν ό λω ή  κατά  κύ ριο λό γο, 
εφό σον βρί σκονται στη χώ ρα και δεν πληρού ν ατοµικά  
τις προϋποθέσεις για την αναγνώ ριση καθεστώ τος δι−
εθνού ς προστασί ας».

3. Το άρθρο 24 του Π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 24
(Άρθρο 24 Οδηγίας) Άδειες διαµονής

1. Σε αλλοδαπό  ή ανιθαγενή  ο οποί ος αναγνωρίζεται 
ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας χορηγεί ται από  
την αρµό δια αρχή  παραλαβή ς, µε την επιφύ λαξη της 
παραγρά φου 3 του ά ρθρου 21, άδεια διαµονή ς τριετού ς 
διάρκειας. Η ά δεια ανανεώ νεται µε από φαση του Προϊ−
σταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου µετά  
από  αί τηση του ενδιαφερόµενου, η οποί α υποβά λλεται 
στην αρµό δια αρχή  παραλαβή ς, το αργότερο τριά ντα 
ηµερολογιακέ ς ηµέ ρες πριν τη λή ξη της. Η εκπρό θεσµη 
χωρί ς αιτιολογί α υποβολή  της αί τησης ανανέ ωσης δεν 
µπορεί  από  µό νη της να οδηγήσει σε από ρριψή  της.

2. Οι αναφερό µενες στην παράγραφο 1 άδειες διαµο−
νή ς δεν χορηγού νται ή δεν ανανεώ νονται µε από φαση 
του Προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, 
όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης 
ή εθνικής ασφάλειας.

3. Στην περίπτωση του ά ρθρου 23 παρά γραφος 2, στα 
µέλη της οικογένειας των δικαιού χων διεθνούς προ−
στασίας χορηγούνται ά δειες διαµονή ς για ό σο χρό νο 
ισχύ ει η ά δεια διαµονή ς του δικαιού χου. Στην περί πτωση 
που δικαιού χος διεθνού ς προστασί ας αποκτή σει τέ κνο 
στο πλαί σιο οικογέ νειας που υπή ρχε πριν την εί σοδο 
στη χώ ρα, στο τέ κνο αυτό  χορηγεί ται ά δεια διαµονή ς, 
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µετά  από  αί τηση 
του δικαιού χου, η οποί α υποχρεωτικά  συνοδεύ εται από  
τη ληξιαρχική  πρά ξη γέ ννησης του τέ κνου.

4. Σε µέ λη οικογέ νειας δικαιού χου διεθνού ς προ−
στασίας, η οποί α δηµιουργεί ται µετά  την εί σοδό  του 
στη χώ ρα και εντό ς αυτή ς, χορηγεί ται ά δεια διαµονή ς 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3, µετά  από  αί τηση του 
δικαιού χου και την προσκόµιση, για τους συζύγους, της 
σχετικής ληξιαρχικής πρά ξης γάµου µε κάτοχο άδειας 
διαµονή ς σε ισχύ , και για τους γονείς και τα τέκνα, 
ληξιαρχικής πρά ξης γέ ννησης ή πρά ξης αναγνώ ρισης 
τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν αυτό δεν είναι συµ−
βατό µε άλλο καθεστώ ς που τα µέλη της οικογένειας 
ή δη απολαµβά νουν.

5. Η ως άνω ά δεια διαµονή ς, η οποί α αποδεικνύ ει την 
ταυτοπροσωπί α των δικαιού χων διεθνού ς προστασί ας, 
εκτυπώ νεται από  τη ∆ιεύ θυνση ∆ιαβατηρί ων του Αρχη−
γεί ου Ελληνική ς Αστυνοµί ας».
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Άρθρο 22
Χορήγηση άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς

λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία.

1.α Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, όπως έχουν τροπο−
ποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας 
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς παραµονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προ−
στασίας, 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, 
ιδίως 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 ενός (1) έτους, καθώς και τα 
αδικήµατα της βαριάς σωµατικής βλάβης (ΠΚ 310), αρ−
παγής 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 πόρ−
νης (ΠΚ 350), ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής (ΠΚ 
351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).

2. Η άδεια παραµονής της παραγράφου 1 του παρό−
ντος, χορηγείται για δύο έτη και µπορεί να ανανεωθεί 
µε αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής 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 λόγους 
του ν. 4251/2014.

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρό−
ντος, 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 Επι−
τροπών Προσφυγών, περί εξέτασης της προσφυγής 
του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώ−
τος 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 προ−
τεραιότητα από την Επιτροπή Προσφυγών που απο−
φασίζει 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 περί−
πτωση 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 προ−
σφυγής».

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 οποί−
ος 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 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ως πρόεδροι, πρόσω−
πα 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.

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 παραγρά−
φων 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.δ. 114/2010, η αποφαι−
νόµενη 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 αλλοδα−
πού µέχρι την 31η Αυγούστου 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 ∆ιοικητικής ∆ικο−
νοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97)».

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ − ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Μετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας
Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής

1. Η Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού και Κοινωνικής 
Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
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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 Γραµµα−
τεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Άρθρο 26
Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής –

Συγκρότηση

1. Συνιστάται Γενική Γραµµατεία Υποδοχής, η οποία 
υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

2. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής υπάγεται η Υπη−
ρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του 
παρόντος και η ∆ιεύθυνση Υποδοχής που συνιστάται 
µε το επόµενο άρθρο.

3. Συνιστάται θέση µετακλητού Γενικού Γραµµατέα µε 
βαθµό 1ο Ειδικών Θέσεων. Για τη στελέχωση του Γρα−
φείου του Γενικού Γραµµατέα Υποδοχής εφαρµόζεται 
το άρθρο 55 του Π.δ. 63/2005, όπως ισχύει.

Άρθρο 27
Συγκρότηση και Αρµοδιότητες

∆ιεύθυνσης Υποδοχής

1. Στη Γενική Γραµµατεία Υποδοχής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστά−
ται ∆ιεύθυνση Υποδοχής, η οποία έχει ως στόχο τη 
µελέτη, το σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής 
υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνό−
δευτων ανήλικων.

2. Η ∆ιεύθυνση Υποδοχής συγκροτείται από τα ακό−
λουθα Τµήµατα:

α. το Τµήµα Στέγασης, το οποίο είναι αρµόδιο:
αα) για τη µελέτη, σχεδιασµό και παρακολούθηση της 

εφαρµογής της πολιτικής για την κάλυψη των στεγα−
στικών αναγκών των αιτούντων διεθνούς προστασίας 
και ασυνόδευτων ανήλικων,

ββ) για τη συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρω−
παϊκής 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 δο−
µών φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και 
ασυνόδευτων ανήλικων,

δδ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία των κέ−
ντρων υποδοχής και δοµών φιλοξενίας αιτούντων διε−
θνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων,

εε) για την ανάπτυξη συνεργασίας µε το τµήµα προ−
στασίας ευπαθών οµάδων της διεύθυνσης κοινωνικής 
αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η 
πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά 
τις ακολουθούµενες διαδικασίες, καθώς και η αποτε−
λεσµατική εποπτεία του συστήµατος διαχείρισης αι−
τηµάτων στέγασης αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων 
ανηλίκων.

β. το Τµήµα Υπηρεσιών Υποδοχής, το οποίο είναι αρ−
µόδιο:

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, συ−
µπεριλαµβανοµένων 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 ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρω−
παϊκής 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 υπηρε−
σίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νοµικής συνδροµής 
και κατάλληλης πρόσβασης στα συστήµατα υγείας και 
παιδείας, καθώς και στην αγορά εργασίας. Ειδική µέ−
ριµνα λαµβάνει για την ανάπτυξη και επεξεργασία του 
θεσµικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στις 
διαδικασίες πιστοποίησης, αποκατάστασης και κατάλ−
ληλης διαχείρισης ευάλωτων προσώπων που συµπε−
ριλαµβάνονται στις ανωτέρω οµάδες, όπως: πρόσωπα 
µε αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, εθισµένοι χρήστες 
ουσιών, ηλικιωµένοι, έγκυοι, άγαµοι γονείς ή µονογονε−
ϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα, γυναίκες σε κύηση ή 
λοχεία, πρόσωπα που υπήρξαν θύµατα βασανιστηρίων, 
βιασµού ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σω−
µατικής ή σεξουαλικής βίας, καθώς και θύµατα εκµε−
τάλλευσης, 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 εγγυή−
σεις, 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, µε−
ταξύ άλλων, θεσµικές εγγυήσεις ως προς την επάρκεια 
εκπροσώπησής τους, τις κατάλληλες συνθήκες διαµο−
νής, καθώς και την οικογενειακή ενότητα και τη δυνατό−
τητα 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 ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρω−
παϊκής 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 προ−
στασίας ευπαθών οµάδων της διεύθυνσης κοινωνικής 
αντίληψης και αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η 
πληρότητα και καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά 
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τις ακολουθούµενες διαδικασίες, καθώς και η αποτελε−
σµατική εποπτεία του συστήµατος διαχείρισης αιτηµά−
των στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων.

δ. Το Τµήµα Υλοποίησης Προγραµµάτων Υποδοχής, 
το οποίο είναι αρµόδιο για:

αα) Τη µελέτη εφαρµογής, το σχεδιασµό, την παρα−
κολούθηση του φυσικού αντικειµένου ή/και την υλοποί−
ηση του φυσικού αντικειµένου προγραµµάτων υποδο−
χής αιτούντων διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων 
ανήλικων.

ββ) Για την εξασφάλιση της συνοχής και της συµπλη−
ρωµατικότητας 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 σύ−
νολο της χώρας,

ββ) την υποβολή προτάσεων για τις αναγκαίες τρο−
ποποιήσεις και βελτιώσεις των διαδικασιών και της ορ−
γάνωσης 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 ∆ηµοσίου, µε Ανεξάρτητες 
Αρχές, µε ∆ιεθνείς 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 Ευ−
παθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης 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 που αφορά προγράµµατα κοινωνικής 
προστασίας αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, πλην αυτών που αφορούν ασυνόδευτα 
ανήλικα, ασκούνται από τα αρµόδια τµήµατα της ∆ιεύ−
θυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδοχής 
του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 28
Σύσταση ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Μεταναστευτικής Πολιτικής

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανα−
συγκρότησης, όπως οριοθετείται µε τις διατάξεις του 
ισχύοντος Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), συνιστάται αυτοτελής 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης αρµόδιο για θέµατα 
µεταναστευτικής πολιτικής.

2. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευ−
τικής Πολιτικής έχει ίδιο προϋπολογισµό ως Ειδικός 
Φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις για την 

αντιµετώπιση των αναγκών υλοποίησης της µετανα−
στευτικής πολιτικής. Αρµόδιος διατάκτης των σχετικών 
πιστώσεων είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και ∆ιοικητι−
κής Ανασυγκρότησης.

3. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευ−
τικής Πολιτικής έχει ως αρµοδιότητα την κατάρτιση και 
εκτέλεση του προϋπολογισµού, την παρακολούθηση 
και την εποπτεία των οικονοµικών µεγεθών, τη διενέρ−
γεια των προµηθειών και τη διοικητική µέριµνα των 
υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την εφαρµογή της 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

4. Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπη−
ρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί και τα καθή−
κοντα 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτι−
κής Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τµήµατα:

α. Τµήµα Προϋπολογισµού,
β. Τµήµα Προµηθειών και ∆ιοικητικής Μέριµνας και
γ. Τµήµα ∆ιαχείρισης και Πληρωµών Π.∆.Ε. και Λοιπών 

∆ράσεων.
6. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων που υπάγονται στην 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής 
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 τακτι−
κού προϋπολογισµού.

ββ. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρό−
θεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, κατά 
λόγο αρµοδιότητας.

γγ. Τον καθορισµό των ορίων διάθεσης πιστώσεων 
των µηνιαίων πληρωµών, την έγκριση, ανάληψη και ανα−
γνώριση 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 προ−

γράµµατος εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισµού 
και των τριµηνιαίων ανώτατων ορίων πληρωµών.

εε. Την καταβολή επιχορηγήσεων και εισφορών στον 
∆ιεθνή 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 αποστο−
λή των στοιχειών αυτών στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους.

ηη. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οι−
κονοµικών στοιχείων σχετικών µε τη µεταναστευτική 
πολιτική, κατά λόγο αρµοδιότητας.

θθ. Τη συλλογή, παρακολούθηση και επεξεργασία οικο−
νοµικών στοιχείων οικονοµικών στοιχείων που σχετίζο−
νται µε δαπάνες µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

β. Το Τµήµα Προµηθειών και ∆ιοικητικής Μέριµνας 
είναι αρµόδιο για:

αα. Τη διαχείριση των απαραίτητων διαδικασιών για 
τη σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων προµήθειας ειδών 
και παροχής υπηρεσιών.
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ββ. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε όλα τα 
στοιχεία για τους διαγωνισµούς, τις προσφορές και 
τους προµηθευτές και η ταυτόχρονη χρήση του Εθνι−
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).

γγ. Την κοστολόγηση των, προς προµήθεια, ειδών και 
υπηρεσιών, ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής 
στοιχείων, µε σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης οικονοµι−
κής αποτίµησης αυτών.

δδ. Την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρω−
µής.

εε. Τη µέριµνα για τις δαπάνες στέγασης, καθαριότη−
τας, 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 εκ−
προσώπηση και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών 
σε θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής.

ηη. Την οµαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων 
και υποδοµών, την απογραφή, αξιοποίηση και συντή−
ρηση όλων των συσκευών και µηχανών γραφείου, την 
διαχείριση υλικού, µηχανηµάτων, εφοδίων ή άλλου περι−
ουσιακού στοιχείου, καθώς και την αποµάκρυνση όσων 
χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες, πλην του 
εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.

θθ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαχείρι−
σης 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 ∆ιαχείρισης και Πληρωµών Π.∆.Ε. και Λοι−
πών ∆ράσεων είναι αρµόδιο για:

αα. Την κατάρτιση προγράµµατος δηµοσίων επεν−
δύσεων 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.∆.Ε. και λοιπών 
δράσεων για την πίστωση των λογαριασµών των έργων 
που τηρούνται στην οικεία Τράπεζα.

δδ. Τη µέριµνα για την κατάρτιση του συνολικού προ−
ϋπολογισµού του Π.∆.Ε. και λοιπών δράσεων, τον καθο−
ρισµό των ορίων των πιστώσεων, καθώς και την ανακα−
τανοµή των πιστώσεων του Π.∆.Ε. και λοιπών δράσεων.

εε. Τη διασφάλιση της εκτέλεσης του Προϋπολογι−
σµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων και λοιπών δράσεων εντός 
της διαθέσιµης πίστωσης.

στστ. Τη µέριµνα για τη συλλογή και εισαγωγή των 
στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολού−
θησης Πληρωµών και Οφειλών ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(ΠΣΥΠΠΟ∆Ε) για όλα τα έργα αρµοδιότητάς της.

ζζ. Την πληρωµή των δαπανών του συγχρηµατοδοτού−
µενου και εθνικού σκέλους Π.∆.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 καταγρα−
φής και αποθήκευσης των λογιστικών γεγονότων µέσω 
του Μητρώου δεσµεύσεων και πληρωµών και η απο−
στολή 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 άρθρου 107.1 της Συνθή−
κης 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 αρµοδι−
ότητάς της σε ό,τι αφορά στην τήρηση των κανόνων 
περί κρατικών ενισχύσεων κατά την υλοποίηση µέτρων 
ή/και προγραµµάτων που εµπεριέχουν στοιχεία κρατι−
κής ενίσχυσης.

ιαια. Την κατάρτιση και παρακολούθηση του Μεσοπρό−
θεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ).

ιβιβ. Την αξιολόγηση της δηµοσιονοµικής επίπτωσης 
κάθε πολιτικής προγράµµατος ή δράσης και την παρο−
χή 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 ∆ιεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας 
Υποδοχής, καθώς και στα Τµήµατα αυτών προΐστανται 
υπάλληλοι των κλάδων/ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού− Οι−
κονοµικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων.

2. Για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Υπο−
δοχής του άρθρου 27 του παρόντος συνιστώνται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, όπως ισχύει, οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

α. Έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικο−
νοµικού.

β. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων 
ή Ψυχολόγων ή Κοινωνικών Λειτουργών.

γ. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
δ. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – 

Λογιστικού.
ε. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογι−

στικού.
στ. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
3. Οι οργανικές θέσεις της προηγούµενης παρα−

γράφου 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Μετανα−
στευτικής Πολιτικής, καθώς και στα Τµήµατα αυτής 
προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ 
∆ιοικητικού− Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού − Λογιστικού.
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5. Για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης του 
άρθρου 28 του παρόντος Κεφαλαίου συνιστώνται στο 
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οι−
κονοµικού.

β. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
γ. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λο−

γιστικού.
δ. Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – 

Λογιστικού.
6. Οι οργανικές θέσεις της προηγούµενης παρα−

γράφου 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 σύµ−
φωνα 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 αρ−
µοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Π.δ. 105/2014 προ−
στίθεται 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 Μετανά−
στευσης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Με−
ταναστευτικής Πολιτικής.

β. Την υποστήριξη της ορθής λήψης και διαβίβασης 
βιοµετρικών δεδοµένων και συντήρησης του λογισµι−
κού συλλογής τους. Την παρακολούθηση της ασφαλούς 
φύλαξης των δακτυλικών αποτυπωµάτων και λοιπών 
βιοµετρικών δεδοµένων και την πρόταση για λήψη αντί−
στοιχων 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 φωτο−
γραφίας προσώπου της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής. 
Την καταγραφή των αποτελεσµάτων ελέγχων της φω−
τογραφίας και ενηµέρωση των αρµόδιων υπηρεσιών.

ε. Την ηλεκτρονική αυθεντικοποίηση στους χρήστες 
του Πληροφορικού Συστήµατος Ιθαγένειας και Μετα−
νάστευσης.

στ. Την παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονι−
κών παραβόλων των διαδικασιών των Πληροφοριακών 
Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης.

ζ. Την εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας και µετα−
γωγής δεδοµένων µε το φορέα εκτύπωσης των αδειών 
διαµονής και τη µέριµνα για τη διασύνδεση της Γενικής 
Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής µε άλλες υπη−
ρεσίες για την ανταλλαγή δεδοµένων.

η. Τη σχεδίαση, λειτουργία και οργάνωση του πλη−
ροφοριακού συστήµατος για τη διαχείριση ελέγχων 
πρόσβασης και επιβεβαίωσης αυτοτελούς εγγράφου 
της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής πολιτών τρίτων χω−
ρών. Την επιβεβαίωση των ελέγχων πρόσβασης στο 
αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαµονής 
πολιτών τρίτων χωρών.

θ. Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δε−
δοµένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής 
Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής.»

4. Στο άρθρο 35 του Π.δ. 105/2014 προστίθεται παρά−
γραφος 15 ως εξής:

«15. Στο Τµήµα Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγέ−
νειας και Μετανάστευσης προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.»

5. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Τµήµατος Πληρο−
φορικών Συστηµάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης 
συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητι−
κής Ανασυγκρότησης, όπως αυτό οριοθετείται από το
Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως ισχύει, οι παρακάτω οργα−
νικές θέσεις:

α. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.
β. Μια (1) θέση ΤΕ πληροφορικής.
γ. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ∆Ε Προσωπικού Ηλε−

κτρονικών Υπολογιστών.

Άρθρο 31
Σύσταση ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης

1. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευ−
τικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται ∆ιεύθυνση Κοι−
νωνικής 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 ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης συγκροτείται από 
τα ακόλουθα Τµήµατα:

α. Τµήµα Σχεδιασµού και Υλοποίησης πολιτικών και 
προγραµµάτων Κοινωνικής Ένταξης.

β. Τµήµα Ενηµέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοινω−
νικής Συνοχής.

γ. Τµήµα Μητρώου µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 
Συνεργασίας µε Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

3. Στα προβλεπόµενα υπό την παράγραφο 2 τµήµα−
τα κατανέµονται αρµοδιότητες ως εξής: α. Τµήµα Σχε−
διασµού και Υλοποίησης πολιτικών και προγραµµάτων 
Κοινωνικής Ένταξης είναι αρµόδιο για:

αα. Την υποβολή εισηγήσεων, για τη διαµόρφωση 
της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης δικαιού−
χων διεθνούς προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού 
καθεστώτος, ασυνόδευτων ανηλίκων και µεταναστών 
και ευάλωτων οµάδων µεταναστών και προσφύγων µε 
την προοπτική ένταξής τους.

ββ. Την υποβολή προτάσεων για το θεσµικό πλαίσιο 
συνεργασίας µε τα Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοί−
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κηση, καθώς και την πραγµατοποίηση διαλόγου µε τους 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους συλλόγους 
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. Το συντονισµό των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου 
βαθµού και δεύτερου βαθµού για την υποβολή προ−
τάσεων και την κατάρτιση ολοκληρωµένων προγραµ−
µάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
και µεταναστών, συµπεριλαµβανοµένων και ευάλωτων 
οµάδων πολιτών τρίτης χώρας, και την υλοποίησή τους 
σε συνεργασία µε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φο−
ρείς και την κοινωνία των πολιτών.

εε. Την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπα−
ϊκούς και διεθνείς οργανισµούς που ασχολούνται µε 
θέµατα ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, µε−
ταναστών, καθώς και τη διαµόρφωση σχετικών θέσεων 
επί των θεµάτων αυτών.

στστ. Τη συνεργασία µε άλλα κράτη για το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση δράσεων στον τοµέα της ένταξης 
και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, καθώς και 
για ανταλλαγή καλών πρακτικών.

ζζ. Το σχεδιασµό, την εποπτεία και τον έλεγχο δο−
µών και υπηρεσιών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προ−
στασίας και µεταναστών και ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής.

ηη. Τη µελέτη εφαρµογής, το σχεδιασµό, την παρακο−
λούθηση του φυσικού αντικειµένου ή/και την υλοποίηση 
του φυσικού αντικειµένου προγραµµάτων κοινωνικής 
προστασίας και κοινωνικής ένταξης αιτούντων διεθνούς 
προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και προ−
γραµµάτων κοινωνικής ένταξης των δικαιούχων των 
ανωτέρω µορφών προστασίας και µεταναστών, υπό τη 
χρηµατοδότηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων πόρων 
και εκτός των προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης (TAME −AMIF) και του Ταµείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA − ISF) που υλοποιούνται 
από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή και τις Εντεταλ−
µένες Αρχές.

β. Το Τµήµα Ενηµέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Κοι−
νωνικής Συνοχής είναι αρµόδιο για:

αα. Την οργάνωση δράσεων επικοινωνιακού και επι−
µορφωτικού 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 υπαλλή−
λων 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 καταγραφή επιµορφωµένων διαπολιτισµικών 
µεσολαβητών και την τήρηση, λειτουργία και συνεχή 
επικαιροποίηση σχετικού Μητρώου ∆ιαπολιτισµικών 
Μεσολαβητών.

δδ. Την προώθηση δράσεων διαπολιτισµικής µεσο−
λάβησης.

εε. Την προώθηση µέτρων για την ενίσχυση της συµ−
µετοχής των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν στη 
χώρα σε συλλογικές δράσεις, καθώς και µέτρων για 
την εκπροσώπησή τους στο πλαίσιο συλλογικοτήτων.

στστ. Τη συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, άλ−
λους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς και φορείς της 

κοινωνίας πολιτών για το σχεδίασµό και την υλοποίηση 
δράσεων ∆ιαθρησκευτικού ∆ιαλόγου.

ζζ. Τη δηµιουργία και υποστήριξη λειτουργίας ηλε−
κτρονικής πλατφόρµας ∆ιαθρησκευτικού ∆ιαλόγου µε 
στόχο την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και του 
φανατισµού.

ηη. Την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέ−
µατα διαφορετικότητας, µέσω ανταλλαγών, σεµιναρίων, 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία µε συλλόγους 
µεταναστών/προσφύγων, πρεσβείες, µουσεία και άλλα 
πολιτιστικά ιδρύµατα.

γ. Το Τµήµα Μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και Συνεργασίας µε Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, 
είναι αρµόδιο για:

αα. Την καταγραφή και την επικαιροποίηση των στοι−
χείων ελληνικών και ξένων µη κυβερνητικών οργανώσε−
ων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια 
στους τοµείς της διεθνούς προστασίας, της µετανά−
στευσης και της κοινωνικής ένταξης, σε συνεργασία 
µε τα συναρµόδια Υπουργεία, τις Αποκεντρωµένες ∆ι−
οικήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθµού.

ββ. Την πιστοποίηση των ελληνικών µη κυβερνητικών 
οργανώσεων σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουρ−
γεία και φορείς.

γγ. Την καταγραφή των υφιστάµενων µεταναστευ−
τικών κοινοτήτων και συλλόγων πολιτών λοιπών ευ−
παθών οµάδων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του 
Υπουργείου.

4. Οι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί στο Τµήµα 
Κοινωνικής Ένταξης της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης µετατάσσονται ή µεταφέρονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάτα−
ξης και µε ταυτόχρονη µεταφορά των οργανικών τους 
θέσεων στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης.

5. Για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Κοινω−
νικής Ένταξης συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αυτό οριοθετεί−
ται από το Π.δ. 105/2014 (Α΄ 172), όπως ισχύει, επιπλέον 
των υπαρχουσών, οι παρακάτω οργανικές θέσεις:

α. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οι−
κονοµικού.

β. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων.
γ. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων.
δ. ∆ύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογι−

στικού.
ε. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λο−

γιστικού.

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με Προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός έξι (6) 
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δηµιουρ−
γούνται, συγχωνεύονται ή τροποποιούνται ∆ιευθύνσεις 
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.

2. Με υπουργική απόφαση µπορούν να ρυθµισθούν 
θέµατα των αρµοδιοτήτων των ∆ιευθύνσεων και Τµη−
µάτων των Γενικών Γραµµατειών των άρθρων 25 και 
26 του παρόντος.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ)» (l 180/29.6.2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33
(Άρθρο 1 Οδηγίας)

Σκοπός

Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι 
η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδη−
γία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου «σχετικά µε τις κοινές διαδικασίες για τη 
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ−
στασίας (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 υπε−
γράφη 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 ανιθα−
γενής, µε την οποία ζητά την αναγνώριση στο πρόσω−
πό 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 προ−
στασία, 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 δεό−
ντως αποδεδειγµένη,

ββ. Τα ανήλικα, άγαµα και εξαρτηµένα τέκνα, ανε−
ξαρτήτως 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 προ−
φορικώς ή εγγράφως ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής 
αρχής, στα σηµεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια 
ή εντός αυτής, ότι ζητά άσυλο ή επικουρική προστασία 
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 προσδι−
ορισµό 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 βο−
ηθήµατος 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 χορη−
γείται κατόπιν της αναγνώρισης από την αρµόδια ελλη−
νική αρχή ενός αλλοδαπού ή ανιθαγενή ως πρόσφυγα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.δ. 141/2013.

η. «∆ικαιούχος επικουρικής προστασίας» είναι ο αλ−
λοδαπός ή ο ανιθαγενής που πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθ. 2 στοιχείο ζ΄ του Π.δ. 141/2013.

θ. «Καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι το καθε−
στώς 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. «∆ιεθνής προστασία» είναι το καθεστώς πρόσφυγα 
και το καθεστώς επικουρικής προστασίας, όπως ορίζο−
νται 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 εκπρόσω−
πος κατά το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί να οριστεί 
και ο νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου µη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα. Στην τελευταία περίπτωση, ο 
εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου µπορεί να εξου−
σιοδοτήσει 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.
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ιδ. «Αρµόδιες Αρχές Παραλαβής», «Αρµόδιες Αρχές 
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 ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης.

ιστ. «Χώρα καταγωγής» είναι η χώρα της ιθαγένειας 
ή, για τους ανιθαγενείς, η χώρα της προηγούµενης συ−
νήθους διαµονής τους.

ιζ. «Άδεια διαµονής» είναι κάθε άδεια, η οποία εκδίδε−
ται 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 Ελ−
ληνική Επικράτεια.

ιη. «Αποφαινόµενη Αρχή» είναι o υπάλληλος της αρ−
µόδιας Αρχής Παραλαβής, ο οποίος ορίζεται ως χειρι−
στής για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις 
του παρόντος. Στην περίπτωση του άρθρου 63 Απο−
φαινόµενη Αρχή είναι ο Προϊστάµενος του Περιφερει−
ακού 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 Αποφαινό−
µενη Αρχή και οι Επιτροπές Προσφυγών της Αρχής 
Προσφυγών.

κ. «Μεταγενέστερη αίτηση» είναι η αίτηση για παροχή 
διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται µετά από τε−
λεσίδικη 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 ανακα−
λέσει καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.δ. 141/2013. Σε περίπτω−
ση 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 έδα−
φος 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 υπο−
στηρίζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης 
της αίτησής του.

κδ. «∆ελτίο 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 εγ−
γυήσεων» 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 περι−
στάσεων 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 υποβάλλο−
νται στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, περιλαµ−
βανοµένων των συνόρων, ή στις ζώνες διέλευσης της 
χώρας, καθώς και στις διαδικασίες ανάκλησης χορηγη−
θέντος καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµό−
ζονται 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 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 36
(Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας)

Πρόσβαση στη διαδικασία

1.α. Κάθε αλλοδαπός ή ανιθαγενής έχει δικαίωµα υπο−
βολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση υπο−
βάλλεται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής, οι οποίες 
διενεργούν αµέσως πλήρη καταγραφή της. Η πλήρης 
καταγραφή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία ταυ−
τότητας, τη χώρα καταγωγής του αιτούντος, το όνο−
µα 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 κατα−
γραφή, σύµφωνα µε το στοιχείο α΄, µετά από απόφαση 
του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, οι Αρχές Πα−
ραλαβής µπορούν να προβαίνουν, το αργότερο εντός 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της αίτη−
σης, σε απλή καταγραφή των ελάχιστων απαραίτητων 
στοιχείων και στη συνέχεια να προβαίνουν στην πλήρη 
καταγραφή του στοιχείου α΄ µόλις αυτό καταστεί δυνα−
τό και κατά προτεραιότητα. γ. Η αίτηση διεθνούς προ−
στασίας 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 ηµεροµη−
νία ή παρότι έχει κληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο µε απόφαση 
του Προϊσταµένου του αρµόδιου Περιφερειακού Γρα−
φείου Ασύλου.

2. Οι αρµόδιες Αρχές Παραλαβής διασφαλίζουν την 
άσκηση του δικαιώµατος κατάθεσης αίτησης διεθνούς 
προστασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα παρου−
σιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιόν τους, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 42 παράγραφος 1 (α).

3. Σε περίπτωση που αλλοδαπός ή ανιθαγενής, ο οποί−
ος είτε βρίσκεται υπό κράτηση είτε σε διαδικασίες Υπο−
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δοχής και Ταυτοποίησης κατά την κείµενη νοµοθεσία, 
δηλώσει ότι επιθυµεί να καταθέσει αίτηση διεθνούς 
προστασίας, οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές µερι−
µνούν για την άµεση σύνταξη και υποβολή έγγραφης 
σχετικής δήλωσης. Στη συνέχεια η αίτηση διεθνούς προ−
στασίας 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 Παρα−
λαβής ηλεκτρονικό σύστηµα εντός έξι (6) εργάσιµων 
ηµερών. Οι αρχές κράτησης ή οι περιφερειακές υπη−
ρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε συνεργασία µε 
την Αρχή Παραλαβής, µεριµνούν για τη µεταγωγή του 
κρατουµένου ενώπιον της αρχής αυτής, το συντοµό−
τερο 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 εµφανι−
στεί, 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 σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34(δ) του παρόντος.

4. Αν η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβληθεί σε µη 
αρµόδια αρχή, αυτή υποχρεούται να ειδοποιήσει αµέ−
σως την αρµόδια Αρχή Παραλαβής µε τον προσφορό−
τερο τρόπο και να παραπέµψει σε αυτήν τον αιτούντα.
Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου µεριµνά για την ενηµέ−
ρωση και κατάρτιση των αρχών στις οποίες είναι πιθα−
νόν να απευθυνθεί όποιος επιθυµεί να υποβάλει αίτηση
διεθνούς προστασίας (ιδίως την Ελληνική Αστυνοµία, 
το Λιµενικό Σώµα και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυ−
τοποίησης 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 ενδι−
αφερόµενοι σχετικά µε τον τόπο και τρόπο κατάθεσης 
αίτησης διεθνούς προστασίας.

5. Όταν µεγάλος αριθµός ταυτόχρονων αιτήσεων δι−
εθνούς 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) ερ−
γάσιµων ηµερών.

6. Ο αιτών µπορεί να υποβάλει αίτηση εξ ονόµατος 
και των µελών της οικογένειάς του. Σε αυτές τις περι−
πτώσεις τα ενήλικα µέλη µε δικαιοπρακτική ικανότητα 
πρέπει να συναινούν εγγράφως στην κατάθεση της αί−
τησης εξ ονόµατός τους ή σε αντίθετη περίπτωση να 
έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτησή 
τους. Πριν ζητηθεί η συναίνεση, κάθε εξαρτώµενος ενή−
λικος 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 συνο−
δεύεται 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 ασυνό−
δευτος, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του 
παρόντος.

9. Ο ασυνόδευτος ανήλικος, κάτω των δεκαπέντε (15) 
ετών, υποβάλλει αίτηση διά εκπροσώπου, κατά τα ορι−
ζόµενα στο άρθρο 45.

10. Ο εκπρόσωπος του ανηλίκου, καθώς και ο εκπρό−
σωπος 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 ανή−
λικος 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)

∆ικαίωµα παραµονής αιτούντων − Εξαιρέσεις

1. Οι αιτούντες επιτρέπεται να παραµένουν στη χώρα 
µέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέ−
τασης της αίτησης διεθνούς προστασίας και απαγο−
ρεύεται 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 ευ−
ρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις 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 επα−
ναπροώθηση 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 ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα, του άρθρου 3 της ∆ιεθνούς Σύµβασης της 
Νέας Υόρκης κατά των Βασανιστηρίων, του άρθρου 
3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου, των άρθρων 4 και 19 του Χάρτη των Θεµελι−
ωδών ∆ικαιωµάτων 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.

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, συ−
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µπεριλαµβανοµένων των ζωνών διέλευσης, στα εξω−
τερικά 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 υποβο−
λής αίτησης διεθνούς προστασίας. Στα εν λόγω κέντρα 
κράτησης και σηµεία διέλευσης, παρέχεται δυνατότητα 
διερµηνείας στο µέτρο που είναι αναγκαίο για τη διευ−
κόλυνση 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 συ−
ντρέχουν 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 πρό−
σφυγα και, εφόσον δεν πληρούνται οι σχετικές προϋπο−
θέσεις, 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 συγκεκριµέ−
νες 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 αντίστοι−
χες αρχές κρατών−µελών Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών 
συµφωνιών ή από αξιόπιστες πηγές, όπως η Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και η Ύπατη Αρµο−
στεία 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 νοµοθε−
σία και τη νοµολογία περί διεθνούς προστασίας. Προς 
τούτο, οργανώνει την εκπαίδευση και φροντίζει για τη 
συνεχή επιµόρφωση του προσωπικού. Επίσης µεριµνά, 
ώστε το προσωπικό να µπορεί να συµβουλεύεται, όταν 
είναι αναγκαίο, εµπειρογνώµονες επί ειδικών ζητηµάτων 
όπως ιατρικών, πολιτισµικών, θρησκευτικών, γλωσσολο−
γικών 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 προστασί−
ας, 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 δηλω−
θέντα 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 καταστήµα−
τος ή εγκατάστασης, ο οποίος µεριµνά για την άµεση 
επίδοση της απόφασης, σύµφωνα µε τις κείµενες δι−
ατάξεις, 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 κρά−
τησης ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυ−
τοποίησης, ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια Αρχή Πα−
ραλαβής, στην οποία αποστέλλει την έκθεση επίδοσης.

5. Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυ−
νατόν 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 δι−
ερµηνέα σε γλώσσα που κατανοεί, µνεία δε του γε−
γονότος αυτού γίνεται στη σχετική έκθεση επίδοσης. 
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 επισυνάπτεται και 
έντυπο σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών που εξηγεί 
το περιεχόµενο του εγγράφου που επιδόθηκε, τις συ−
νέπειές του για τον ίδιο και τις ενέργειες στις οποίες 
δύναται να προβεί.
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7. Η απόφαση που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προ−
στασίας αναφέρει τους πραγµατικούς και νοµικούς λό−
γους της απόρριψης. Στην απορριπτική απόφαση γίνεται 
µνεία για την προθεσµία προς άσκηση προσφυγής, για 
το όργανο ενώπιον του οποίου ασκείται, για τις συνέ−
πειες 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 πρό−
σκλησης. ∆εν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον 
αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριµένη ηµεροµηνία ολο−
κλήρωσης 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 πρό−
σκληση ή κλήση του αιτούντος πραγµατοποιείται µε τα 
µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

9. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων διεθνούς προστα−
σίας, οι αποφάσεις διακοπής της εξέτασης της αίτη−
σης και οι αποφάσεις ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας κοινοποιούνται στον Κλάδο Αλλοδαπών 
και Προστασίας Συνόρων της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι αποφά−
σεις των Επιτροπών Προσφυγών κοινοποιούνται στον 
Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

10. Όταν έχει υποβληθεί αίτηση εξ ονόµατος των µε−
λών 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 γνωστο−
ποίηση 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 ∆΄ 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 παρέ−
χουν 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 συ−
νέπειες της ρητής ή σιωπηρής ανάκλησης της αίτησής 
τους. Επίσης, ενηµερώνονται για τις προθεσµίες και τα 
µέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να συµµορ−
φωθούν 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 τη−
λεφωνικά ή µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο.

β. Τους παρέχονται υπηρεσίες διερµηνέα για να υπο−
βάλουν 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 
∆ηµόσιο. 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 τεχνι−
κών 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 προ−
σκοµίζονται σε επίσηµη µετάφραση.

γ. Μπορούν να επικοινωνούν µε την Ύπατη Αρµοστεία 
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ή µε κάθε άλλη ορ−
γάνωση 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 δικαι−
ωµάτων 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 Ελλη−
νικής Επικράτειας, µετά από απόφαση του ∆ιευθυντή 
της Υπηρεσίας Ασύλου.

δδ) Το δελτίο έχει διάρκεια ισχύος µέχρι ένα έτος και 
ανανεώνεται έως την ολοκλήρωση της διοικητικής δια−
δικασίας 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 ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου 
µπορεί να µειώνεται η διάρκεια ισχύος των δελτίων 
αιτούντων από συγκεκριµένη χώρα καταγωγής, λαµβα−
νοµένης 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 περί−
πτωση αναβολής της προγραµµατισµένης προσωπικής 
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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 παραδίδε−
ται 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 βρί−
σκεται 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, πα−
ραπέµπεται εγγράφως στην αρµόδια Αρχή Παραλαβής, 
ενώπιον της οποίας οφείλει να παρουσιασθεί εντός 
δέκα (10) ηµερών για να δηλώσει τα στοιχεία επικοι−
νωνίας του και να του χορηγηθεί δελτίο. Το έγγρα−
φο 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 σχετι−
κής προθεσµίας. Η απόφαση επί της αίτησης διεθνούς 
προστασίας εκδίδεται και επιδίδεται στον αιτούντα το 
ταχύτερο δυνατόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ−
θρου 40. Σε περίπτωση που ο αιτών αναγνωρίζεται ως 
πρόσφυγας, γνωστοποιούνται στοιχεία από το διοικη−
τικό 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 άπτο−
νται 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.

Άρθρο 42
(Άρθρο 13 Οδηγίας)

Υποχρεώσεις των αιτούντων

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

α. Παρουσιάζονται ενώπιον των Αρχών Παραλαβής 
αυτοπροσώπως, χωρίς καθυστέρηση προκειµένου να 
υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και 
όποτε κληθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό−
ντος 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 συ−
ντρέχουν 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 περιπτώ−
σεις ανωτέρας βίας η αίτηση περιλαµβάνει δήλωση του 
αιτούντος, του επιτρόπου του, εκπροσώπου του ή του 
δικαστικού του συµπαραστάτη ότι γνωρίζει τις προϋπο−
θέσεις της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτω−
ση, η συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης µιας αίτησης 
διεθνούς προστασίας τελεί υπό την προϋπόθεση της 
διαπίστωσης της συνδροµής των ως άνω λόγων ανωτέ−
ρας 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 προσκο−
µίζουν 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 προέ−
λευσης και τον τόπο καταγωγής τους, καθώς και την 
οικογενειακή τους κατάσταση. Στις περιπτώσεις που 
παραδοθούν τα ανωτέρω έγγραφα συντάσσεται πρα−
κτικό 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 Παραλα−
βής 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 διενέρ−
γεια κάθε νόµιµης έρευνας σχετικά µε την αίτησή τους.

ε. ∆έχονται σωµατική έρευνα και έρευνα των αντικει−
µένων 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, τηρου−
µένων 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 αι−
τούντες σε γλώσσα που κατανοούν και συντάσσεται 
προς τούτο σχετικό αποδεικτικό, στο οποίο αναφέρεται 
η γλώσσα επικοινωνίας.

Άρθρο 43
Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων

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 ∆ιευθυντή της 
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Υπηρεσίας Ασύλου µπορεί να γίνεται δεκτή και άλλη 
κατηγορία εγγράφων.

2. Σε περίπτωση έλλειψης των εγγράφων αυτών, τα 
στοιχεία ταυτότητας καταγράφονται µε βάση τη σχε−
τική δήλωση του αιτούντος, κατά την καταγραφή της 
αίτησης διεθνούς προστασίας.

3. Τα στοιχεία ταυτότητας δύναται να τροποποιη−
θούν 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 αλφαβή−
των στο λατινικό αλφάβητο, οπότε αρκεί απλή αίτηση 
του ενδιαφερόµενου.

4. Κατ’ εξαίρεση το στοιχείο της ιθαγένειας και του 
τόπου γέννησης, µπορούν να τροποποιηθούν µε από−
φαση του Προϊσταµένου της Αρχής Παραλαβής, µετά 
από γνώµη του αρµόδιου χειριστή, εφόσον κατά τη 
συνέντευξη του άρθρου 52 ο αιτών προβεί σε σχετι−
κή 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 προσ−
διορισµού ηλικίας σύµφωνα µε το άρθρο 45, εκτός αν 
κατά τη συνέντευξη προκύψει ότι ο αιτών που έχει κα−
ταγραφεί 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 ανω−
τέρω, διαπιστωθεί κατά το στάδιο εξέτασης της προ−
σφυγής, 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 πληροφοριών −
Νοµική 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 εκ−
προσώπησή τους ενώπιον των αρχών του παρόντος 
Μέρους µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε απλό ιδιωτι−
κό 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 δια−
δικασιών του Κεφαλαίου Γ΄, δωρεάν νοµικές πληροφο−
ρίες 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 προηγού−
µενων εδαφίων µπορεί να παρέχονται από φορείς της 
κοινωνίας των πολιτών.

3. Στους αιτούντες παρέχεται δωρεάν νοµική συν−
δροµή 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 αι−
τούντες είναι δυνατόν να λαµβάνουν δωρεάν νοµική 
βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των δια−
τάξεων 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 πα−
ρεχόµενη συνδροµή. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Αρ−
χής 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 πληρο−
φορίες 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 ∆ικαστήριο, 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 κρά−
τησης και ζώνες διέλευσης, για να επικοινωνούν µε τους 
αιτούντες, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. Η δυνατότη−
τα 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. ∆ικηγόροι ή άλλοι σύµβουλοι δικαιούνται να παρέ−
χουν κάθε νόµιµη συνδροµή στον αιτούντα σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας. Οι αιτούντες δικαιούνται να πα−
ρίστανται 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 ενηµε−
ρώνεται αµέσως για το πρόσωπο του επιτρόπου. Ο 
επίτροπος εκπροσωπεί τον ανήλικο, µεριµνά για τη 
διασφάλιση των δικαιωµάτων του στο πλαίσιο της δι−
αδικασίας ασύλου, καθώς και για την εξασφάλιση κα−
τάλληλης 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 προ−
σωπικής 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 πα−
ρουσία του επιτρόπου ή του ασκούντος σχετική πράξη 
επιτροπείας.

2. Οι χειριστές που διεξάγουν προσωπικές συνεντεύ−
ξεις 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, λαµβάνο−
ντας 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 περί−
πτωση αµφιβολίας, να παραπέµπουν τους ασυνόδευτους 
ανήλικους σε διαδικασίες διαπίστωσης ανηλικότητας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής υπουργικής από−
φασης 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 ιδιαίτε−
ρων 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 αποτε−
λεσµάτων 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 προσ−
διορισµό της ηλικίας των συγκεκριµένων ανηλίκων.

δ. Απόφαση απόρριψης της αίτησης ασυνόδευτου 
ανηλίκου που αρνήθηκε να υποβληθεί σε διαδικασία 
προσδιορισµού της ηλικίας να µη βασίζεται µόνο στην 
άρνηση αυτή και

ε. µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιο−
ρισµού 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 ανη−
λίκων εξετάζονται πάντοτε µε την κανονική διαδικασία.

8. Η διασφάλιση του βέλτιστου συµφέροντος του παι−
διού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρ−
µογή 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 προ−
στασία, δεν κρατείται για µόνο το λόγο ότι έχει υποβά−
λει αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι εισήλθε 
παράτυπα ή/και παραµένει στη χώρα χωρίς νόµιµο τίτλο 
διαµονής.

2. Αλλοδαπός ή ανιθαγενής που υποβάλλει αίτηση διε−
θνούς προστασίας ενόσω κρατείται βάσει των σχετικών 
διατάξεων των νόµων 3386/2005 (Α΄ 212) και 3907/2011 
(Α΄ 7), όπως ισχύουν, παραµένει υπό κράτηση κατ’ εξαί−
ρεση, 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 χορή−
γησης ασύλου, ότι υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να θεωρεί−
ται ότι ο αιτών υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, 
προκειµένου να καθυστερήσει απλώς ή να εµποδίσει 
την εκτέλεση απόφασης επιστροφής, εφόσον πιθανο−
λογείται 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 στοι−
χείο ζ΄ του ν. 3907/2011, τα οποία εφαρµόζονται ανα−
λόγως, και προκειµένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση 
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της διαδικασίας µεταφοράς σύµφωνα µε τον ως άνω 
Κανονισµό.

3. Η απόφαση κράτησης λαµβάνεται από τον οικείο 
Αστυνοµικό ∆ιευθυντή και, προκειµένου περί των Γενι−
κών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλο−
νίκης, τον αρµόδιο για θέµατα αλλοδαπών Αστυνοµικό 
∆ιευθυντή, και περιέχει πλήρη και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄και ε΄της παρα−
γράφου 2 του παρόντος άρθρου, η απόφαση κράτησης 
λαµβάνεται κατόπιν εισήγησης του Προϊσταµένου της 
αρµόδιας Αρχής Παραλαβής.

4. α. Η κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία επι−
βάλλεται 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 επιβάλ−
λεται 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 ανωτέ−
ρω 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 πα−
ράτασης 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 επιβο−
λής 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 ζη−
τηθεί, 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 ανα−
λόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3 και επόµενες 
του άρθρου 76 του ν. 3386/2005. Η ανωτέρω διαδικα−
σία 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 προ−
ηγούµενες παραγράφους, έχουν τα δικαιώµατα προ−
σφυγής 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, λαµβανο−
µένης 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 συνεκτιµώ−
νται για την επιβολή ή την παράταση της κράτησης. Σε 
περίπτωση κράτησης αλλοδαπού ή ανιθαγενή ο οποίος 
υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας υπό κράτηση, 
ενηµερώνεται αµέσως ο Προϊστάµενος της αρµόδιας 
Αρχής Παραλαβής ή/και ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής της 
Αρχής Προσφυγών, ο οποίος µεριµνά για την κατά προ−
τεραιότητα 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 κα−
νόνων 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. Ανήλι−
κοι που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και 
ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά κανόνα δεν κρατούνται.
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, ασυνόδευτοι ανήλι−
κοι 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 πα−
ραποµπή τους σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας ανη−
λίκων. 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 ανή−
λικοι κρατούνται χωριστά από ενήλικους κρατουµένους. 
Σε περίπτωση κράτησης ανηλίκων, αυτοί έχουν τη δυνα−
τότητα να ασχολούνται µε δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου, συµπεριλαµβανοµένων των παιχνιδιών και των 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρµόζουν στην ηλι−
κία τους και απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

γ. Αποφεύγουν την κράτηση γυναικών κατά τη διάρ−
κεια της κύησης και για τρεις µήνες µετά τον τοκετό.

δ. Παρέχουν στους κρατούµενους την προσήκουσα 
ιατρική φροντίδα.

ε. ∆ιασφαλίζουν το δικαίωµα για νοµική εκπροσώπηση 
των κρατούµενων.

στ. Μεριµνούν ώστε οι κρατούµενοι να ενηµερώνο−
νται 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 αιτιολογηµέ−
νη απόφασή τους, αφήνουν ελεύθερο τον αιτούντα και 
ενηµερώνουν αµελλητί τις Αρχές Παραλαβής ή την Αρχή 
Προσφυγών, εφόσον η αίτηση εκκρεµεί σε β΄ βαθµό.
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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 
Αρχών Παραλαβής και εφόσον παραδώσει το δελτίο 
αιτούντος διεθνή προστασία. Για τη βεβαίωση της πα−
ραίτησης συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραίτησης 
το οποίο αναφέρει τις συνέπειες της πράξης αυτής.
Η παραίτηση γίνεται παρουσία διερµηνέα, ο οποίος επι−
βεβαιώνει 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, παραλαµβά−
νει 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 αι−
τών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του, οι Αρχές 
Απόφασης διακόπτουν την εξέταση της αίτησης µε σχε−
τική 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 δι−
απιστώνεται ότι ο αιτών, χωρίς να θεµελιώνει ότι αυτό 
οφείλεται σε συνθήκες ανεξάρτητες από τη θέλησή του:

α. δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήµατα για παροχή πλη−
ροφοριών µε ουσιώδη σηµασία για την αίτησή του κατά 
το άρθρο 4 του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226) ή

β. δεν παρέστη στην προσωπική συνέντευξη ή σε 
ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 52 και 62, παρότι κλήθηκε νό−
µιµα 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.

4. Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί πράξη διακοπής 
ή που η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο µετά από παραί−
τηση, 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 έκδο−
σης της πράξης διακοπής ή της παραίτησης εξετάζεται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µεταγενέστερων αιτή−
σεων 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. ∆ύναται 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 δι−
αδικασίας και τις αποφάσεις που λαµβάνονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αιτών συµφωνεί σχετικά.

γ. Έχει πρόσβαση, δια των εκπροσώπων της, στις πε−
ριφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, σε χώρους κράτησης και σωφρονιστι−
κά 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 αι−
τούντων 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 οργανώ−
σεις 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 Σύµβα−
σης 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 Πρόσφυ−
γες παρέχονται τα στατιστικά δεδοµένα που επιτρέ−
πουν 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 δύ−
ναται να παρακολουθεί συνεντεύξεις αιτούντων διεθνή 
προστασία, να υποβάλλει γνωµοδοτήσεις προκειµένου 
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να συνδράµει την Υπηρεσία Ασύλου στην άσκηση της 
αρµοδιότητάς της και να παρακολουθεί την ποιότη−
τα της διαδικασίας ασύλου σε πρώτο και δεύτερο δι−
οικητικό βαθµό εξέτασης. Λεπτοµέρειες της ως άνω 
συνεργασίας και συνδροµής ρυθµίζονται µε Μνηµόνια 
Συνεργασίας που συνάπτει ο ∆ιευθυντής της Υπηρεσί−
ας Ασύλου µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες.

Άρθρο 49
(Άρθρο 30 της Οδηγίας)

Τήρηση εµπιστευτικότητας

Για το σκοπό της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προ−
στασίας, όλες οι αρµόδιες αρχές οφείλουν:

α. Να µην αποκαλύπτουν τις πληροφορίες που αφο−
ρούν 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 βλά−
βης κατά τρόπο που θα είχε ως αποτέλεσµα να απο−
καλυφθεί 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 προ−
σώπων 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 διε−
θνούς προστασίας, ή σε όποιο σηµείο της διαδικασίας 
ανακύψουν οι σχετικές ανάγκες, αν ο αιτών χρήζει ει−
δικών διαδικαστικών εγγυήσεων, ιδίως λόγω ενδείξε−
ων ή ισχυρισµών ότι είναι θύµα βασανισµού, βιασµού 
ή άλλων σοβαρών µορφών ψυχολογικής, σωµατικής ή 
σεξουαλικής βίας.

2. Εφόσον κριθεί ότι αιτούντες χρήζουν ειδικών δια−
δικαστικών εγγυήσεων, τους εξασφαλίζεται επαρκής 
υποστήριξη, ώστε να µπορούν να απολαύουν των δικαι−
ωµάτων και να συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 
του παρόντος Μέρους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδι−
κασίας. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας προσώπων που 
χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων εξετάζονται 
πάντα µε την κανονική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ

Άρθρο 51
(Άρθρο 31 της Οδηγίας)
∆ιαδικασία της εξέτασης

1. Η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει τις αιτήσεις διε−
θνούς 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 δι−
αδικασία 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 ταχύ−
τερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών 
στις περιπτώσεις εφαρµογής της κανονικής διαδικασίας 
ή τριών (3) στις περιπτώσεις εφαρµογής της ταχύρ−
ρυθµης. 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 διαδι−
κασίας 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 αί−
τησης 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 κατα−
γράφουν 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 εγ−
γυήσεων,

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 Υπη−
ρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,

γ. άτοµα που ενδέχεται να υπαχθούν στις διαδικασίες 
του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συµβουλίου,

δ. άτοµα των οποίων οι αιτήσεις εύλογα πιθανολο−
γείται ότι είναι βάσιµες,

ε. άτοµα των οποίων οι αιτήσεις µπορούν να θεωρη−
θούν ως προδήλως αβάσιµες,

στ. άτοµα για τα οποία η Ελληνική Αστυνοµία µε αιτιο−
λογηµένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν κίνδυνο 
για την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια τάξη της χώρας,

ζ. άτοµα τα οποία υποβάλλουν µεταγενέστερες αι−
τήσεις διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο του πα−
ραδεκτού.

7. Η Αποφαινόµενη Αρχή εξετάζει µία αίτηση µε την 
ταχύρρυθµη διαδικασία, όταν:
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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 συνέ−
ντευξης, κάνει επίκληση λόγων που προδήλως δεν συ−
νάδουν µε την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας ή όταν ο αιτών έχει παρουσιά−
σει προδήλως ασυνεπείς και αντιφατικές πληροφορίες 
ή σαφώς ψευδείς ή προφανώς απίθανες πληροφορίες, οι 
οποίες έρχονται σε αντίθεση µε επαρκώς τεκµηριωµέ−
νες 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 καθυ−
στερήσει ή να εµποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης 
ή επικείµενης απόφασης απέλασης ή µε άλλο τρόπο 
αποµάκρυνσής του,

στ. ο αιτών αρνείται να συµµορφωθεί µε την υποχρέ−
ωση 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 διε−
νεργεί προσωπική συνέντευξη του αιτούντος, ο οποίος 
καλείται σε αυτήν κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 40. 
Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του Κα−
νονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και του άρθρου 59 του παρόντος, 
σε περίπτωση που από το διοικητικό φάκελο της αί−
τησης διεθνούς προστασίας προκύπτουν ενδείξεις ότι 
η αίτηση εµπίπτει στις περιπτώσεις απαράδεκτων αι−
τήσεων 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 σχε−
τικά. Σε περίπτωση που, µετά την πραγµατοποίηση της 
συνέντευξης, η Αποφαινόµενη Αρχή κρίνει απαραίτητη 
τη διερεύνηση της ουσίας της αίτησης διεθνούς προ−
στασίας, 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 (χει−
ριστή) από τον Προϊστάµενο του κάθε Περιφερειακού 
Γραφείου Ασύλου και Αυτοτελούς Κλιµακίου Ασύλου.

3. Η συνέντευξη διενεργείται µε τη συνδροµή διερµη−
νέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 41 παράγρα−

φος 1β, ικανού να εξασφαλίσει την αναγκαία επικοινω−
νία, 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, συµπεριλαµβα−
νοµένου του ιστορικού των οικείων συγγενών του, την 
ταυτότητα, την ηλικία του, την ιθαγένεια, τη χώρα και 
τον τόπο προηγούµενης διαµονής του, τυχόν προηγού−
µενες 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 κα−
τάλληλη ευκαιρία για να παρουσιάσει τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την κατά το δυνατόν πλήρη τεκµηρί−
ωση 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 διάρ−
κεια 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 των παραγράφων 
1 έως 3 του άρθρου 60 ή όταν αφορά αιτούντα που 
βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

6. Όταν η συνέντευξη αφορά γυναίκα, λαµβάνεται ειδι−
κή µέριµνα, ώστε να διεξάγεται από γυναίκα χειρίστρια, 
παρουσία γυναίκας διερµηνέα, εφόσον αυτό ζητηθεί. Σε 
κάθε περίπτωση, εφόσον ο αιτών έχει εκφράσει προτί−
µηση 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 διαθέ−
σιµα 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 τε−
λευταία 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 συ−
µπληρωµατικά στοιχεία.

10. Η παράλειψη προσωπικής συνέντευξης κατά τις 
προηγούµενες παραγράφους δεν επιδρά δυσµενώς 
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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 διε−
θνούς 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.

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 παρου−
σιάσει 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 εξα−
σφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία σε γλώσσα που 
κατανοεί ο αιτών.

14. Η συνέντευξη ηχογραφείται, ενώ για κάθε συνέ−
ντευξη συντάσσεται έκθεση στην οποία περιλαµβάνο−
νται οι βασικοί ισχυρισµοί του αιτούντος διεθνή προ−
στασία και όλα τα ουσιώδη στοιχεία της. Εάν δεν είναι 
δυνατή η αποµαγνητοφώνηση της συνέντευξης, τηρείται 
πλήρες πρακτικό. Ο αιτών καλείται στο τέλος της συνέ−
ντευξης 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 Αποφαι−
νόµενης 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 διερ−
µηνέα, εφόσον παρίσταται, που επίσης υπογράφει. Σε 
περίπτωση που ο αιτών αρνείται να επιβεβαιώσει το 
περιεχόµενο του πρακτικού, οι λόγοι άρνησης καταχω−
ρίζονται σε αυτό. Η άρνηση του αιτούντος να βεβαιώσει 
το περιεχόµενο του πρακτικού δεν εµποδίζει την Απο−
φαινόµενη Αρχή να λάβει απόφαση επί της αίτησής του.

16. Ο αιτών δικαιούται να λαµβάνει οποτεδήποτε αντί−
γραφο 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 διαδι−
κασίες 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 παρα−

πέµπουν τον αιτούντα σε ιατρική εξέταση ή/και ψυχο−
κοινωνική διάγνωσή του, όταν ανακύπτουν ενδείξεις 
ή ισχυρισµοί που ενδεχοµένως υποδηλώνουν διώ−
ξεις 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 συντοµό−
τερο δυνατό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτούντες 
ενηµερώνονται ότι µπορούν µε δική τους πρωτοβου−
λία 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 απορρί−
πτουν 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 Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου έχει ανα−
λάβει 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 αι−
τούντος 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 Αποφαινόµε−
νη Αρχή εκδίδει και τη σχετική πράξη µεταφοράς κατ’ 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπα−
ϊκού 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 πρό−
σφυγας από αυτή και απολαµβάνει ακόµη της σχετικής 
προστασίας, ή απολαµβάνει άλλης αποτελεσµατικής 
προστασίας στην εν λόγω χώρα, επωφελούµενος µε−
ταξύ 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:
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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 επαναπροώθη−
σης, σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης,

γ. δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης για τον αι−
τούντα 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 τιµω−
ρία, όπως ορίζεται στο διεθνές δίκαιο,

ε. υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το καθεστώς του 
πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών αναγνω−
ρισθεί 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 περί−
πτωση έκδοσης απόφασης που βασίζεται αποκλειστι−
κά 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 αι−
τούντα να εισέλθει στο έδαφός της, η αίτησή του εξετά−
ζεται επί της ουσίας από τις Αρµόδιες Αρχές Απόφασης.

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενηµερώνεται σε ετήσια 
βάση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξω−
τερικών 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 ασφα−

λών χωρών καταγωγής του Συµβουλίου Ε.Ε..
β. Οι χώρες, πέραν εκείνων του στοιχείου α΄, οι οποί−

ες 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 Εσω−
τερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερι−
κών, κατόπιν εισήγησης του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας 
Ασύλου µετά από αξιολόγηση του αρµοδίου τµήµατος 
Εκπαίδευσης, ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Τεκµηρίω−
σης 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 Αρ−
µοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και το 
Συµβούλιο της Ευρώπης. Η αξιολόγηση αυτή επαναλαµ−
βάνεται 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 ανιθα−
γενής 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 ίδιο, 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 πολιτεύ−
µατος και των γενικών πολιτικών συνθηκών, καταδει−
κνύεται σαφώς ότι τα πρόσωπα στις συγκεκριµένες 
χώρες δεν υφίστανται δίωξη, γενικά και µόνιµα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 9 του Π.δ. 141/2013, ούτε βασανιστή−
ρια 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 κακοµε−
ταχείρισης µέσω:

α. Των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών δια−
τάξεων 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 (ΕΣ∆Α − Ν.δ. 53/1974, Α΄ 256), 
στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δι−
καιώµατα (ν. 2462/1997, Α΄ 25), ιδίως δε των δικαιωµά−
των από τα οποία δεν χωρεί παρέκκλιση δυνάµει του 
άρθρου 15 παράγραφος 2 της ΕΣ∆Α, και στη Σύµβαση 
κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας 
(ν. 1782/1988, Α΄ 116) και της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα 
∆ικαιώµατα 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 προ−
σφυγής κατά των παραβιάσεων των εν λόγω δικαιωµά−
των 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 µεταγε−
νέστερης 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 
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τυχόν νέα στοιχεία που προσκοµίζει χωρίς να πραγµα−
τοποιηθεί συνέντευξη. Κατ’ εξαίρεση πραγµατοποιείται 
ακρόαση του αιτούντος, µετά από κλήση του σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, για τη διευκρί−
νιση 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 στά−
διο, δεν εκτελείται απόφαση έκδοσης εφόσον ο αιτών 
επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος.

4. Εάν κατά την προκαταρκτική εξέταση, που αναφέ−
ρεται στην παράγραφο 2, προκύψουν ή υποβληθούν από 
τον αιτούντα νέα ουσιώδη στοιχεία τα οποία επηρεά−
ζουν 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 αντί−
θετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου µπορεί να εφαρ−
µόζεται επίσης και στην περίπτωση µέλους της οικογέ−
νειας 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 προ−
γενέστερης 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 Περιφερεια−
κού Γραφείου Ασύλου ή Αυτοτελούς Κλιµακίου Ασύλου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.

8. Αν ο αιτών, έναντι του οποίου πρέπει να εκτελε−
στεί απόφαση µεταφοράς, σύµφωνα µε τον Κανονι−
σµό 604/2013, υποβάλει µεταγενέστερη αίτηση, αυτή 
εξετάζεται από το αρµόδιο κράτος, σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό αυτό.

Άρθρο 60

(Άρθρο 43 της Οδηγίας)
∆ιαδικασίες στα σύνορα

1. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις διε−
θνούς προστασίας στα σύνορα και τις ζώνες διέλευσης 
λιµένων ή αερολιµένων της χώρας, οι αιτούντες απο−
λαµβάνουν 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, 
στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, που απορρίπτε−
ται αίτηση διεθνούς προστασίας και εκδίδεται απόφαση 
απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής, η εκτέλεση της 
οποίας αναστέλλεται, µε σχετική δικαστική απόφαση 
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 υπο−
βάλλουν αιτήσεις διεθνούς προστασίας στα σύνορα ή 
σε ζώνη διέλευσης λιµένων ή αερολιµένων της χώρας 
ή ενόσω παραµένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτο−
ποίησης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικής Άµυνας 
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 ∆υνάµεων.

β. Στις διαδικασίες του στοιχείου α΄, στη συνέντευ−
ξη µε τους αιτούντες διεθνή προστασία, καθώς και σε 
κάθε άλλη διαδικασία, η Υπηρεσία Ασύλου µπορεί να 
επικουρείται από προσωπικό και διερµηνείς που διατί−
θεται 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 παράγρα−
φος 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 πραγµα−
τοποίησης 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 εντός δύο (2) ηµερών από την 
εξέτασή της ή την κατάθεση του υποµνήµατος και επι−
δίδεται το αργότερο την επόµενη ηµέρα της έκδοσής 
της. Κατά την περίπτωση της υποβολής σχετικής αί−
τησης ακρόασης από τον προσφεύγοντα, όπως αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο ε’ 
του παρόντος, η Επιτροπή Προσφυγών δύναται, κατά 
την κρίση της, να καλεί τον προσφεύγοντα σε ακρόαση.

στ. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται όσοι 
υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα 
που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 8 του άρθρου 14.

5. Με την κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού 
Εθνικής Άµυνας της προηγούµενης παραγράφου δύ−
ναται να ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στην 
εφαρµογή του παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ

Άρθρο 61
(Άρθρο 46 της Οδηγίας)

∆ικαίωµα άσκησης προσφυγής

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 διε−
θνούς προστασίας ως αβάσιµη µε την κανονική διαδι−
κασία 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 αι−
τούντος ως πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ηµερών από 
την επίδοση της απόφασης.

β. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διε−
θνούς προστασίας µε την ταχύρρυθµη διαδικασία ή ως 
απαράδεκτη κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 51 παράγρα−
φος 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 στρέ−
φεται 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 παρά−
γραφος 4, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση 
της απόφασης.

δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διε−
θνούς 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 επι−
φύλαξη 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 δελ−
τίου 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, επανεισ−
δοχής 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 απόφα−
σης, 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
∆ιαδικασία εξέτασης των προσφυγών

1. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών 
είναι κατά κανόνα έγγραφη και η εξέταση των προ−
σφυγών 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 ανάκλη−
σης 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 προσφεύγο−

ντα 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 προ−
σφυγής 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 κα−
θεστώς 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 ορι−
ζόµενα 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 Ταυ−
τοποίησης.

Ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει τυχόν συµπλη−
ρωµατικά στοιχεία ή υπόµνηµα έως και την προηγου−
µένη της ηµέρας εξέτασης της προσφυγής του.

3. Εφόσον ακολουθείται διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής µε προφορική ακρόαση, η Αρχή Προσφυ−
γών καλεί τον προσφεύγοντα ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής. Ο προσφεύγων ενηµερώνεται το αργότερο 
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία εξέ−
τασης 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 δι−
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ευκρινίσεις. Η απουσία του προσφεύγοντος δεν κωλύει 
την εξέταση της προσφυγής, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτός έχει κληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ−
θρο 40 του παρόντος. Μετά το πέρας της προφορικής 
εξέτασης, µπορεί να χορηγηθεί στον προσφεύγοντα, 
κατόπιν αιτήµατός του, εύλογος χρόνος, για την κα−
τάθεση 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 πάρο−
δο 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 στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 
του παρόντος.

5. Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής της Αρχής Προσφυγών 
µεριµνά για την επαρκή γραµµατειακή υποστήριξη των 
Επιτροπών, την παροχή κατάλληλης διερµηνείας και 
υπογράφει την ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε τα ορι−
ζόµενα στο νόµο και τον Κανονισµό της Αρχής Προ−
σφυγών. 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 ταχύ−
τερο 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 εξε−
τάζει 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 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63
(Άρθρα 44 και 45 της Οδηγίας)

Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

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 Πα−
ραλαβής 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. ∆ικαιούται 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 Εκπαίδευ−
σης, ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Τεκµηρίωσης της Υπη−
ρεσίας 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 πληροφορίες αυτές δεν λαµβάνονται από τους φο−
ρείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης κατά τρόπο που θα είχε 
ως αποτέλεσµα να πληροφορούνται απευθείας ότι ο 
ενδιαφερόµενος είναι πρόσφυγας ή δικαιούχος επικου−
ρικής προστασίας ή να τίθεται σε κίνδυνο η σωµατική 
ακεραιότητα του ενδιαφερόµενου και των προσώπων 
που εξαρτώνται από αυτόν και η ελευθερία ή η ασφά−
λεια των µελών της οικογένειάς του που τυχόν εξακο−
λουθούν να διαµένουν στη χώρα καταγωγής.

4. Η απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος επιδίδεται 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 40. Η απόφαση αναφέ−
ρει 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 προηγούµε−
νων παραγράφων, το καθεστώς του δικαιούχου διε−
θνούς 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 πα−
ράγραφος 1 ή αν ο δικαιούχος αποκτήσει την ελληνική 
ιθαγένεια.

Άρθρο 64
(Άρθρο 47 της Οδηγίας)

Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως

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 Επι−
τροπών Προσφυγών, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατά−
ξεις, µπορεί να ασκηθεί και από τον Υπουργό Εσωτε−
ρικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 65
(Άρθρο 48 της Οδηγίας)
Υποχρέωση εχεµύθειας

Το προσωπικό των αρµοδίων Υπηρεσιών που εφαρ−
µόζουν τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, καθώς και 
κάθε άλλο πρόσωπο που εµπλέκεται στην εφαρµογή 
του, υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια για όλα τα στοι−
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χεία 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 Ευρω−
παϊκή Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είναι απα−
ραίτητες για την κατάρτιση της έκθεσης, σχετικά µε 
την εφαρµογή του παρόντος Μέρους.

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 Μέ−
ρους πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαµονής για αν−
θρωπιστικούς 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 πε−
ρίπτωση αυτή οι αρµόδιες Αρχές Απόφασης χορηγούν 
σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόµενο.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, 
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 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19Α ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ΄ 

ΤΟΥ Ν. 4251/2014, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Άρθρο 68
Ορισµοί

1. «∆ικαιούχοι διεθνούς προστασίας», για τους σκοπούς 
του παρόντος Μέρους, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγε−
νείς, 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 προϊ−
σχύουσες διατάξεις για την αναγνώριση και το περιε−
χόµενο της διεθνούς προστασίας.

2. «Αιτούντες ∆ιεθνή Προστασία», για τους σκοπούς 
του παρόντος, είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς οι οποί−
οι 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 «πα−
ραµονής 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 ελλη−
νική νοµοθεσία, όπως ισχύει.

β. Τα ανήλικα, άγαµα και εξαρτηµένα τέκνα, ανεξαρτή−
τως 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 κα−
τέχουν 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 δρα−
στηριότητας, µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται 
για τους ηµεδαπούς.

2. Τα πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς 
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έν−
νοια της παραγράφου 3 του άρθρου 68, έχουν δικαίωµα 
πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία και την παροχή 
υπηρεσιών ή έργου, µε τους ίδιους όρους που προβλέ−
πονται για τους ηµεδαπούς.

3. ∆ικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία, την 
παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή στην άσκη−
ση 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 (Α΄ 152), 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 σχε−
τική 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. ∆ικαίωµα πρόσβασης στην εξαρτηµένη εργασία ή 
την παροχή υπηρεσιών ή έργου, έχουν και τα µέλη της 
οικογένειας κατόχων άδειας διαµονής για ανθρωπιστι−
κούς 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 πα−
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ραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατά την έννοια 
της παραγράφου 3 του άρθρου 68, και για όσο χρόνο 
ο γάµος εξακολουθεί να ισχύει. Η πρόσβαση στην απα−
σχόληση γίνεται µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για 
τους ηµεδαπούς.

5. Για την πρόσβαση των δικαιούχων στην απασχό−
ληση, σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους, µόνη 
προϋπόθεση είναι η κατοχή των απαιτούµενων, κατά 
περίπτωση, αδειών διαµονής.

Άρθρο 70
Επαγγελµατική Κατάρτιση δικαιούχων

διεθνούς προστασίας

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 οι−
κείες διατάξεις άδεια διαµονής σε ισχύ, εγγράφονται 
σε εκπαιδευτικά προγράµµατα για ενήλικες που σχε−
τίζονται 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, υπο−
βάλλεται δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Άρθρο 71
Εργασία και απασχόληση αιτούντων

διεθνούς προστασίας

Οι αιτούντες διεθνή προστασία, µετά την ολοκλήρω−
ση 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 (Α΄ 146) του άρθρου 41 πα−
ράγραφος 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 υπη−
ρεσιών ή έργου.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72
Λοιπές διατάξεις για τη διαχείριση των αναγκών 

λόγω των προσφυγικών και µεταναστευτικών ροών.

1. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρ−
θρου 39 του ν. 4369/2016 ως ακολούθως:

«Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης σε υπηρεσίες ευθύνης του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης αρ−
µόδιου για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής».

2. Κατ’ εξαίρεση της ρύθµισης του άρθρου 4 του Κε−
φαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου ∆΄ «∆απάνες µετακι−
νούµενων εντός και εκτός επικρατείας» του ν. 4336/2015 
οι αποφάσεις µετακίνησης οι οποίες αφορούν το προ−
σωπικό των υπηρεσιών αρµοδιότητας του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότη−
σης αρµόδιου για θέµατα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και πραγµατοποιούνται από 1η Μαρτίου 2016 µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2016 δύναται να εκδίδονται, µε µόνη προϋ−
πόθεση τη βεβαίωση από το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας 

Ασύλου ή τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον 
προϋπολογισµό του οικείου φορέα, προκειµένου να κα−
λυφθούν έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, 
οι οποίες θα αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς στις 
ως άνω αποφάσεις. Η δέσµευση πίστωσης κατά τις δι−
ατάξεις του ∆ηµοσίου Λογιστικού θα βεβαιώνεται από 
την αρµόδια Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της απόφασης µετακίνησης.

3. Για την αντιµετώπιση έκτακτων και κατεπειγου−
σών 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 ∆ηµοσίου 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 αορί−
στου χρόνου.

4. Για την πρόσληψη του προσωπικού της προηγού−
µενης παραγράφου εκδίδεται από την οικεία ∆ιεύθυνση 
των υπηρεσιών της προηγούµενης παραγράφου ανα−
κοίνωση, αναρτητέα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 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 κατό−
πιν εισήγησης της οικείας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών 
αναγκών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 
επιτρέπεται η διάθεση ή η πρόσληψη µε συµβάσεις 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, κατά πα−
ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της κείµενης νοµοθεσίας, 
πολιτών κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα−
θώς και πολιτών, που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπα−
ϊκούς 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.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρ−
µοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθµίζονται 
τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής των διατάξεων των 
παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου.

7. Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 
εφαρµόζονται µέχρι τις 31.12.2016.
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Άρθρο 73
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 ∆ηµόσιου 
Τοµέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠ∆∆ (όπως προσδιορίζονται 
στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014), στα εκκλησιαστικά ΝΠ, 
καθώς και στα ΝΠΙ∆ ή στις οντότητες που εποπτεύονται 
από τους παραπάνω φορείς, προκειµένου να διατεθούν 
για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρ−
τήτως 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 ρυθµί−
ζεται κατά περίπτωση η διαδικασία και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρ−
θρου 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 δραστη−
ριότητα 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 υπο−
κείµενο στο φόρο.

2. ∆εν εξοµοιώνεται µε παροχή υπηρεσιών εξ επα−
χθούς αιτίας η χωρίς αντάλλαγµα παροχή υπηρεσιών 
από υποκείµενο στο φόρο για λόγους ανθρωπιστικούς.

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών εξειδι−
κεύονται 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 φο−
ρείς 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 ∆ηµοσίου και σε πολεµικά πλοία των κρατών− 
µελών 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 74
Μεταφορές προσφύγων και µεταναστών

1. ∆απάνες που εκτελέστηκαν προς µεταφορά προ−
σφύγων και µεταναστών, που διενεργήθηκαν εντός των 
ορίων της Ελληνικής Επικρατείας από την 1η ∆εκεµ−
βρίου 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 χαρα−
κτήρα τους θεωρούνται νόµιµες και εξοφλούνται κατά 
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής η ειδικής διάταξης 
νόµου.

α. Από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι−
κτύων για το χρονικό διάστηµα από 1η ∆εκεµβρίου 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.

2. 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 συ−
γκοινωνιακού 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 τουρι−
στικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης, µεταξύ λιµένων, 
συνοριακών σταθµών, ανοικτών δοµών προσωρινής υπο−
δοχής 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 ∆ικτύων δύναται να παραταθεί η διάρκεια ισχύος 
της παρούσης.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ,
ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 75
Σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Συντονισµού

και ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σµού συστήνεται ενιαίος διοικητικός τοµέας µε τίτ−
λο «Ειδική Γραµµατεία Συντονισµού και ∆ιαχείρισης 
Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλ−
λων 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 
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εµπλεκοµένων φορέων, τη διαχείριση των πόρων που 
αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου, την 
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και τη νόµιµη µετανά−
στευση, την επιστροφή, τη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων και την κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και 
για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους τοµείς 
αυτούς. Επίσης, για την αξιοποίηση λοιπών πόρων, συ−
µπεριλαµβανοµένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, 
που αφορούν στη διαχείριση µεταναστευτικών ροών και 
σε λοιπά µεταναστευτικά ζητήµατα.

2. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σµού συστήνεται θέση µετακλητού Ειδικού Γραµµατέα 
Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Τα−
µείου 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 Υπουρ−
γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Άρθρο 76
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού

και ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσωτερικής

Ασφάλειας και άλλων πόρων

1. Στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σµού συστήνεται υπηρεσία µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισµού και ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Ταµείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταµείου Εσω−
τερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων» (εφεξής Ε.Υ.ΣΥ.∆. 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) η οποία υπάγεται στον Ειδικό Γραµµα−
τέα 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 σχε−
τικά 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 εγκλη−
µατικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. Τα εθνικά 
προγράµµατα καταρτίζονται σύµφωνα µε τους ειδι−
κούς Κανονισµούς (ΕΕ) 513/2014, 515/2014 και 516/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
τη χρηµατοδοτική στήριξη της αστυνοµικής συνεργα−
σίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικό−
τητας 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. ∆. 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 ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραµµά−
των Ασύλου, Υποδοχής και Ένταξης (Υ.∆Ε.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 ∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τοµέας εσωτερικών) που 
συστάθηκε δυνάµει της παρ. 5 (β) του άρθρου 5 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και της κοινής υπουργικής απόφα−

σης 131/18.4.2008 (Β΄ 887), όπως µετονοµάστηκε δυνά−
µει 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. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π..

3. Η Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. λειτουργεί σε επίπεδο 
∆ιεύθυνσης και διαρθρώνεται ως προς τις αρµοδιότητές 
της σε υπηρεσιακές µονάδες σε επίπεδο Τµήµατος.
Η Ε.Υ. ΣΥ. ∆. 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 αρµο−
διότητες διαχείρισης και υλοποίησης χρηµατοδοτικής 
βοήθειας που αφορά στην αντιµετώπιση εν γένει του 
µεταναστευτικού ζητήµατος.

4. α. Η στελέχωση της Ε.Υ. ΣΥ. ∆. 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 δη−
µόσιου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως 
ισχύει, συµπεριλαµβανοµένης και της ΜΟ∆ Α.Ε..

β. Η απόσπαση ή µετακίνηση προσωπικού στην Ε.Υ. ΣΥ. ∆
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 διάτα−
ξης, µε κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και 
στο αρµόδιο τµήµα περί αποσπάσεων και µετακινήσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης. 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 δη−
µόσιας πρόσκλησης είτε µετά από διαπίστωση σχετικής 
υπηρεσιακής ανάγκης.

δ. Ειδικά, για το προσωπικό που κατά την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης του παρόντος υπηρετεί στην Υ.∆Ε.Π.Α.Υ.Ε. 
και στη Μονάδα Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική 
∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητι−
κής Ανασυγκρότησης, όπως αναδιαρθρώθηκε µε την 
υπ΄αριθµ. κ.υ.α. 85334/ΕΥΘΥ 717/13.8.2015 (Β΄1825), η από−
σπαση γίνεται µε µόνη την αίτηση του ενδιαφεροµένου 
στην Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος και εκδίδεται σχετική συστα−
τική 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.∆Ε.Π.Α.Υ.Ε. για τη στελέχωσή της 
και κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος 
είχαν αξιολογηθεί θετικά, κατ’ εφαρµογή της οικείας 
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διαδικασίας, δύνανται να αποσπασθούν στην Ε.Υ.ΣΥ. ∆. 
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 κάλυ−
ψη θέσης της Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. ίδιας βαθµί−
δας, µε ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε αυτά 
για τα οποία αξιολογήθηκαν για την Υ.∆Ε.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 δυνατότη−
τα παράτασης για µία ή περισσότερες φορές για ίσο 
χρονικό διάστηµα.

στ. Στην Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συστήνεται µία 
θέση προϊσταµένου επιπέδου ∆ιεύθυνσης και θέσεις 
προϊστάµενων µονάδων επιπέδου Τµήµατος. Οι ανωτέ−
ρω 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.∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και 
των προϊσταµένων των µονάδων της και γίνεται µε από−
φαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σµού, µετά από ερώτηµα και σχετική κρίση της επιτρο−
πής 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 µετακι−
νούµενων υπαλλήλων του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµό−
σιου τοµέα θεωρείται χρόνος πραγµατικής δηµόσιας 
υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας του προϊσταµένου της 
Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυπολογίζεται ως χρό−
νος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης.
Ο χρόνος υπηρεσίας των προϊσταµένων µονάδων και 
του προσωπικού της Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. συνυ−
πολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊστα−
µένου Τµήµατος.

5. α. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που απο−
σπώνται ή µετακινούνται στην Ε.Υ.ΣΥ.∆. 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 ∆ιοίκησης, η συνολική προκαλούµενη δαπάνη 
των επιδοµάτων αυτών καλύπτεται µε επιχορήγηση από 
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργεί−
ου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
δύναται να καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής της 
παρούσα ρύθµισης.

6. Οι ενέργειες της τεχνικής βοήθειας − στήριξης 
της Ε.Υ.ΣΥ.∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. υλοποιούνται βάσει του
Π.δ. 4/2000 (Α΄ 3), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 77
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 Συµ−
βουλίου 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 κα−
ταστολής 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 
χρηµατοδοτική στήριξη της αστυνοµικής συνεργασίας, 
της πρόληψης και καταστολής της εγκληµατικότητας 
και της διαχείρισης των κρίσεων τη θέσπιση στο πλαί−
σιο 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 Κα−
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1042/2014 της Επιτροπής ορίζονται 
οι εξής:

α. Η Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου Οι−
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ως Υπεύθυνη Αρχή 
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα στο άρθρο 2 του παρόντος.

β. Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε.∆.ΕΛ.) 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων της 
Γενικής Γραµµατείας, ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονοµικών, ως Αρχή Ελέγχου για την πε−
ρίοδο 2014−2020. Οι αρµοδιότητες της Αρχής Ελέγχου 
ασκούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 
(ΕΕ) 514/2014, και τις διατάξεις του ν. 4314/2014, του 
άρθρου 9 παρ. 11β του ν. 4332/2015 και του Π.δ. 111/2014.

γ. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρί−
βωσης Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων (εφεξής 
Αρχή Πιστοποίησης) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
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 ∆ιαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξι−
ακών Προγραµµάτων (Υ.∆Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλµένη 
Αρχή, η οποία αναλαµβάνει την άσκηση αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για µέρος του προγράµµατος του Ταµεί−
ου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του προ−
γράµµατος του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την 
περίοδο 2014−2020.

ε. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών 
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλµένη Αρχή 
µέρους η οποία αναλαµβάνει την άσκηση αρµοδιοτήτων 
διαχείρισης για µέρος του προγράµµατος του Ταµείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραµ−
µατική περίοδο 2014−2020.

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση των προγραµµάτων 

του πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος

1. Για τις χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές των έργων 
που εντάσσονται στο πολυετές Εθνικό Πρόγραµµα ισχύ−
ουν 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 άλ−
λους έκτακτους πόρους, σε εφαρµογή του αντίστοιχου 
πολυετούς Εθνικού Προγράµµατος, αποτελούν έσοδα 
του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων και µετα−
φέρονται µε ευθύνη της ∆ιεύθυνσης Λογαριασµών του 
∆ηµοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε 
αντίστοιχους λογαριασµούς που τηρούνται στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος.
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Άρθρο 79
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού και των οικείων Υπουργών καθορίζονται 
τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής σχετικά µε την οργά−
νωση και τη λειτουργία της Ε.Υ. ΣΥ. ∆. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 
και των Εντεταλµένων Αρχών (εκτός της Αρχής Πι−
στοποίησης), 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 σχε−
τικά µε τη σύνταξη της αίτησης πληρωµής, σύµφωνα 
µε το άρθρο 44 του Κανονισµού 514/2014 και την πι−
στοποίηση 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 Ασύ−
λου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφά−
λειας σε εφαρµογή των διατάξεων των Κανονισµών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ταµεία αυτά.

ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 80
Μεταβατικές ∆ιατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα µετα−
ναστευτικής πολιτικής, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) 
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, πραγµατοποι−
είται η έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως 
συνιστάται µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυ−
γών, κατά την προηγούµενη παράγραφο, όπως συνι−
στάται µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος, 
εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 
3907/2011, όπως ίσχυαν κατά την δηµοσίευση του παρό−
ντος, αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς των πα−
ραγράφων 2 έως 9 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης 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 Προσφυ−
γών 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 Υπουρ−
γών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιµότητας των 
Προέδρων και των µελών τους. Στην περίπτωση που 
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 δια−
τηρούνται. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, 
δεν συγκροτείται το σύνολο των προβλεπόµενων στην 
ανωτέρω απόφαση Επιτροπών, λειτουργούν όσες Επι−
τροπές 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 ορίζο−
νται µε την υπ’ αριθµ. 9541 (Β΄ 2692/9.10.2014) απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, που έχουν δηλώσει τη διαθεσι−
µότητά 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 
∆ιευθυντή και παρουσία όλων των µελών που δήλωσαν 
διαθεσιµότητα.

4. Η διάρκεια της θητείας των προέδρων και µελών 
των Επιτροπών των προηγουµένων παραγράφων λήγει 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και δύναται να παραταθεί άπαξ 
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Οι όροι αµοιβής και απασχόλησής 
τους προβλέπονται σε σχετική σύµβαση έργου που συ−
νάπτουν µε τον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας 
της Αρχής Προσφυγών σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ. 1
του παρόντος οι σχετικές συµβάσεις λύονται αυτοδι−
καίως. Αρµοδιότητα των Επιτροπών και έργο των προ−
έδρων 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 ∆ιοικητικής 
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 πα−
ρόντος, µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή Προ−
σφυγών, όπως η υπηρεσία αυτή συνιστάται και διαρ−
θρώνεται 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 ∆η−
µοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του
ν. 3861/2010) ή Ν.Π.∆.∆..

6. Για το µεταβατικό στάδιο της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, τοποθετείται 
ως διευθυντής της Αρχής Προσφυγών, υπάλληλος της 
Αρχής Προσφυγών ή άλλος υπάλληλος του ∆ηµοσίου 
µε απόσπαση, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 
2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.∆.∆., 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 Ασύ−
λου, παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες διερµηνεί−
ας για τις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. 
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Οµοίως, παρέχονται από την Υπηρεσία Ασύλου οι εξου−
σιοδοτήσεις στο προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και 
τα µέλη των Επιτροπών για την πρόσβαση στο σύστη−
µα «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 δια−
ταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθµισµένου υλικού, 
για το προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και ως υπεύ−
θυνη 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 Υπηρε−
σίας Ασύλου.

9. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 5 του παρόντος για την επιλογή του ∆ιευθυντή 
και των µελών των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής 
Προσφυγών, η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας, συ−
µπεριλαµβανοµένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικη−
τικής Ανασυγκρότησης µπορεί να καθορίζεται η χρήση 
των υφιστάµενων χώρων προσωρινής φιλοξενίας πολι−
τών 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 υπεισέρ−
χεται αυτοδικαίως στις εκκρεµείς συµβάσεις που έχει 
συνάψει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, στη θέση της 
τελευταίας, την οποία διαδέχεται ως προς όλα τα δι−
καιώµατα 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 Ταυτο−
ποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 17.

14. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η Υπη−
ρεσία 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 πε−
ριφερειακές της υπηρεσίες, όπως συνιστώνται µε τον 
παρόντα νόµο.

15. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού 
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, µεταφέρονται αυτο−
δικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
από την έναρξη λειτουργίας της, σύµφωνα µε την παρά−
γραφο 16. Αντιστοίχως, µεταφέρεται αυτοδικαίως στην 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Πρώτης Υπο−
δοχής, µε οποιαδήποτε σχέση είτε µε µετάταξη είτε µε 

απόσπαση ή διάθεση, από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) 
ή Ν.Π.∆.∆., κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

16. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός 
µήνα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος πραγµατο−
ποιείται 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 Ταυτο−
ποίησης, έως την έκδοση των αποφάσεων και διαταγµά−
των που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.

18. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας που έχουν υπο−
βληθεί πριν από την 7η Ιουνίου 2013 εξετάζονται από 
τις αρχές και σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρο−
νται 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 αίτη−
σης και εξετάζονται από τις αρχές και µε τη διαδικασία 
του Π.δ. 114/2010.

19. Μεταγενέστερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί 
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, δι−
ατήρησης της οικογενειακής ενότητας, και οικογενεια−
κής 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 παρό−
ντος, οι αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας 
παραδίδουν αµελλητί στις αρµόδιες Αρχές Απόφασης 
του Μέρους Γ΄ του παρόντος τους φακέλους των αι−
τούντων που υποβάλλουν µεταγενέστερες αιτήσεις 
σύµφωνα µε την παράγραφο 19.

22. Από την 1.9.2016 παύουν οι αρµοδιότητες του Τµή−
µατος προστασίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αι−
τούντων Άσυλο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης 
και Αλληλεγγύης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης που προβλέπονται στις περιπτώ−
σεις αβ΄ έως αε΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του Π.δ. 113/
2014 (Α΄ 180), ως προς το σκέλος τους που αφορά προ−
γράµµατα κοινωνικής προστασίας αιτούντων άσυλο, 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, καθώς και ασυνό−
δευτων ανηλίκων, οι οποίες ασκούνται εφεξής από τα 
αρµόδια τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής 
Γραµµατείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής 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 Προ−
στασίας 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 
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παράγραφο του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με 
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Kοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και ∆ιοι−
κητικής 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 Προστα−
σίας Ευπαθών Οµάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο 
της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης 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 
∆ιεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραµµατείας Υποδο−
χής του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, διατηρώ−
ντας το βαθµό τον οποίο κατείχαν στην προηγούµενη 
θέση τους.

25. Από 1.1.2017, ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Οικο−
νοµικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, ασκεί 
τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της παραγράφου 4 
του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, για την Υπηρεσία 
Ασύλου, Αρχή Προσφυγών 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 έξι (6) µηνών και µπορεί να παραταθεί 
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα επιπλέον τριών 
(3) µηνών.

27. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προ−
σφυγών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι προσφυ−
γές 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 Προσφυ−
γών του προηγούµενου εδαφίου, διατίθεται προσωπικό 
της Αρχής Προσφυγών για γραµµατειακή υποστήριξη.

28. Μέχρι να καταστεί δυνατή η πλήρης µηχανογρα−
φική υποστήριξη των διαδικασιών του άρθρου 60 πα−
ράγραφος 4, ως αριθµός πρωτοκόλλου των εγγράφων 
που συντάσσονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών 
και για την επεξεργασία των αιτήσεων διεθνούς προ−
στασίας λογίζεται ο αριθµός ατοµικού φακέλου του 
αιτούντος διεθνή προστασία, όπως αυτός αποδίδεται 
από την Υπηρεσία Ασύλου.

29. Έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 καθήκοντα γενικής οικο−
νοµικής διεύθυνσης για τον τακτικό προϋπολογισµό του 
ειδικού φορέα «Υπηρεσία Ασύλου», της Αρχής Προσφυ−
γών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
ασκεί η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού 
Σχεδιασµού του πρώην Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη.

30. Το άρθρο 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), καθώς και οι 
διαδικασίες χρηµατοδότησης δαπανών που αναλαµβά−
νονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας εξακολουθούν 
να ισχύουν.

Άρθρο 81
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 
ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρό−
ντος 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) καταρ−
γούνται σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος.

3. Οι υποπαράγραφοι 6, 7, 8, 9, 10, 11 εκτός της υποπε−
ρίπτωσης 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 ∆ιοικητι−
κής Ανασυγκρότησης αρµόδιου για την µεταναστευτική 
πολιτική µε αριθµό 1493/20.8.2015 (Β΄ 1856), καταργείται.

5. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας, Υποδο−
µών, 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» κα−
ταργείται.

β. Η ενότητα «ΙΙ. Μονάδα Α2» του άρθρου 3 καταρ−
γείται.

γ. η παράγραφος xiv της ενότητας «V. Μονάδα Γ: ΟΡ−
ΓΑΝΩΣΗΣ − ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» του άρθρου 
3, καταργείται.

δ. Στο άρθρο 5 «Στελέχωση της Επιτελικής ∆οµής» 
το πρώτο και δεύτερο εδάφιο τροποποιούνται ως ακο−
λούθως:

«1. Το προσωπικό της Επιτελικής ∆οµής 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 διατά−
ξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα 
που αποτελούν αντικείµενό του.

Άρθρο 82
Τελικές διατάξεις

1. Η υπ’ αριθµ. 8000/20/45/119−δ κοινή υπουργική από−
φαση (Β΄ 1880) διάρθρωσης Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ευ−
ρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (Υ.∆.Ε.Α.Π.) 
και η υπ’ αριθµ. 12118/30.10.2015 κοινή υπουργική από−
φαση (Β΄ 2338) διάρθρωσης Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρό−
τησης παραµένουν σε 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.
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Άρθρο 83
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατά−
ξεων 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 παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόµου του Κράτους.

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Ν. ∆. ΜΠΑΛΤΑΣ
   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
 ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  
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Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: ∆ευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τµήµα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τµήµα Συνδροµητών:  (Ηµιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τµήµα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τµήµα A1 Παραλαβής ∆ηµοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραµµένων εγγράφων προς δηµοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική µορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται µε τα 
δηµοσιεύµατα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται µε τη συµπλήρωση ειδικής φόρµας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη µορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για µεµονωµένα φύλλα µε το ανάλογο κόστος από το 
τµήµα Πωλήσεων απευθείας ή µε ταχυδροµική αποστολή µέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό µορφή συνδροµής από το τµήµα Συνδροµητών.

Πληροφορίες σχετικά µε την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δηµοσίευση, την διαθεσιµότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιµοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα µπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά µε την πορεία δηµοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθµό ∆ηµοσιεύµατος (ΚΑ∆). 

Περισσότερες πληροφορίες για δηµοσιεύµατα και λοιπά θέµατα, µπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τµήµα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ∆ηµοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο µετά από σχετικό αίτηµα φορέα του ∆ηµοσίου αναλαµβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, µπλοκ, µηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δηµόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του ∆ηµοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).




