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Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), τροποποιήσεις του ν. 4251/2014 

(ΦΕΚ Α΄80), προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 

2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις 

κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 

προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013) και άλλες διατάξεις. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Κεφάλαιο Α΄ 

Τροποποίηση διατάξεων ν. 3907/11 

 

Άρθρο 1 

Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου 3907/2011 τροποποιείται ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΊΔΡΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» 

 

Άρθρο 2 

Υπηρεσία Ασύλου 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«1. Στo Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται 

αυτοτελής Yπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» που υπάγεται απευθείας στον 

Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, και έχει 

τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή 

λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της 

νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των 

αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη 

διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι 

αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 

1954 περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών». 

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, 

προστίθεται εδάφιο (ι) ως εξής:  

«ι. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επανεγκατάστασης προσφύγων από 

τρίτες χώρες.» 

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«3. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις 

Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου 

περιλαμβάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια 

Ασύλου. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία. 

Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη 

δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  
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Συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στο 

Βόρειο και Νότιο Έβρο, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, στη Δυτική Ελλάδα, στην 

Κρήτη, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο και στη Ρόδο. Με απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου 

για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, δύναται να ιδρυθούν πλείονα του ενός 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στις ως άνω περιοχές, για την κάλυψη των αναγκών 

της Υπηρεσίας Ασύλου.   

Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι δυνατή η ίδρυση 

Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, των οποίων η έδρα, η τοπική και η καθ΄ύλην 

αρμοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα ορίζεται στην ως άνω απόφαση, 

προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες, που συνδέονται με την αποστολή της 

Υπηρεσίας. Επιπλέον και προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες ανάγκες 

με προσωρινό χαρακτήρα είναι δυνατή με όμοια απόφαση, η σύσταση Κινητών 

Κλιμακίων Ασύλου, των οποίων η διάρθρωση, η αποστολή, η στελέχωση και κάθε 

άλλη λεπτομέρεια θα ορίζονται με την ως άνω απόφαση. 

Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, καθώς και η έδρα τους 

καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.» 

  

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«4. Η  Κεντρική Υπηρεσία διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: 

α) Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας: 

Παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου διεθνώς, 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) Τμήμα Νομικό: 

Προετοιμάζει και καταρτίζει τα απαραίτητα σχέδια νομοθετικών και εν γένει 

κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων και παρέχει νομική υποστήριξη στην 

Υπηρεσία για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της.  

γ) Τμήμα Συντονισμού: 

Συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και Αυτοτελών 

Κλιμακίων Ασύλου. Οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τα Κινητά Κλιμάκια 

Ασύλου, μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες της υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και με άλλες υπηρεσίες του 

Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών 

και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων και διερμηνέων και 

προΐσταται του Υπαρχείου ΕΤΝΑ.  

δ) Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου: 

Μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26
ης

 Ιουνίου 2013 και κάθε άλλης συναφούς 

νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.    

ε) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: 
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Χειρίζεται θέματα διορισμού, αποσπάσεων, μεταθέσεων, μετατάξεων, 

διαθεσιμοτήτων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, 

πειθαρχικών υποθέσεων, απολύσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό 

της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών 

πράξεων.         

στ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης: 

Μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Περιφερειακές 

Υπηρεσίες Ασύλου. 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 για το 

σκοπό αυτό ελληνικές αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 

οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών – 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο. Μεριμνά για την ποιότητα των αποφάσεων διεθνούς 

προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας 

εξέτασης του αιτήματος και τηρεί στατιστικά και άλλα στοιχεία των αποφάσεων 

διεθνούς προστασίας.  

ζ) Τμήμα Οικονομικό:  

Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την 

κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για τον χειρισμό 

θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του 

προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και 

έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. 

η) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων: 

Υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους 

και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και 

υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε α) Γραφείο Διαχείρισης, Προγραμματισμού, 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης και β) Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων. 

θ) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:  

Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης και κατάλληλης 

διαμόρφωσής τους, την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης, για 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, το οποίο φέρει κατάλληλη ενδυμασία με διακριτικά της 

Υπηρεσίας, και μεριμνά για την ασφάλεια των κτηρίων και εγκαταστάσεων της 

Υπηρεσίας. 

ι) Τμήμα Πληροφορικής:  

Υποστηρίζει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, μεριμνά για την 

κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου 
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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. Στο άρθρο 1 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Η Υπηρεσία Ασύλου ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής 

εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών.”  

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που διοριστεί δικηγόρος στη θέση του Διευθυντή αναστέλλεται η 

άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν 

επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων 

αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων 

μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως 

Διευθυντή. 

Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο 

τμήματος, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και 

Ενημέρωσης, το οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, 

ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων .» 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3907/11, όπως ισχύει αντικαθίσταται, ως 

εξής: 

«2.
 
α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι 

οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου, του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α'), Ν.Π.Δ.Δ. ή 

Ο.Τ.Α  ή από πρόσωπα που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας 

αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κατ΄ εξαίρεση τα Τμήματα Συντονισμού και Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της 

Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να στελεχώνονται και από προσωπικό που αποσπάται 

από την Ελληνική Αστυνομία. 

Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος 

από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. 

Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των 

κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας 

Ασύλου. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες 

υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, 

ΦΕΚ 112 Α'), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α  προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται κατά 

προτεραιότητα. 

Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με 

μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των 

συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η 

μετάταξη διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διευθυντής της 

Υπηρεσίας,  στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια 
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και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της 

διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α' 180). Η Υπηρεσία 

ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α' 

280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που 

καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό 

κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και 

συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Οι αποσπάσεις 

διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, κατά παρέκκλιση από 

κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Ασύλου, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και 

με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. 

Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή 

Προσφυγών και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορούν, με αίτησή 

τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και 

ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική 

θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή 

απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 

4002/2011 (Α' 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους 

θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της 

Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση 

που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης 

καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα 

καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.   

β. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να στελεχώνεται με προσωπικό αντίστοιχου κλάδου 

και ειδικότητας που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή 

φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και οι οποίοι 

δημοσιεύτηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2012 και το προσωπικό αυτό δεν έχει 

διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα 

αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η 

αίτησή του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο 

περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί με 

βάση τον πίνακα αυτόν. Η πλήρωση θα διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση 

του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήματος του 

αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η 

επιλογή θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ από τους περιλαμβανόμενους στους 

παλαιότερους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και με βάση τη σειρά κατάταξης 

των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της 

προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, 

απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.  
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Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, οι οργανικές θέσεις ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού μπορεί να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναμίας 

πλήρωσής τους με προσωπικό της κατηγορίας αυτής, με προσωπικό προσόντων 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, 

κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, σύμφωνα με την οικεία 

πρόσκληση, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (Α' 112) που περιλαμβάνεται σε 

οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν 

ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διορισθεί κατά την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια 

πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που συμπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού 

διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι 

που περιλαμβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Ο πίνακας των επιλεγομένων 

από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

ταυτόχρονα κοινοποιείται άμεσα στον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για διορισμό ή πρόσληψη.  

Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στην 

Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του 

Ν.4058/2012 διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο 

επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των 

συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται 

ως εκκρεμότητα. Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.4058/2012, παραιτήθηκαν 

και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, μπορούν να 

επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την 

επαναπρόσληψή τους στην Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου 

εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου 

και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του 

Ν.4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό 

φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε 

διοικητικώς, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και την 

Υπηρεσία και Ταυτοποίησης. 

γ. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο ν. 2190/94 (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το 

ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).» 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως 

εξής: 

«3. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και 

κλάδο είναι οι ακόλουθες: 
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α. 235 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού με 

πτυχίο νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και τεχνολογικών 

επιστημών. 

β. 74 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 

γ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

δ.4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής 

ε.20 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 

ζ. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής  

η. 182 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 

Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 2 

του π.δ. 50/2001. 

Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου τοποθετείται το προσωπικό στην 

Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, 

λαμβανομένης υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, τις κείμενες διατάξεις, καθώς 

και τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας.» 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«5. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών 

αναγκών και μετά από σχετική απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, να λειτουργεί 

όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των 

Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών, καθώς και με το σύστημα εναλλαγής βαρδιών. 

Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 5 καθορίζονται τα 

ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, το 

εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθμιση υπερωριακής 

απασχόλησης καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα.» 

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 3907/11 όπως ισχύει 

αντικαθίσταται, ως εξής: 

«Η αμοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των 

ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών.» 

 

 

Άρθρο 3 

 

Το άρθρο 3 του ν. 3907/2011, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 3  

Αρχή Προσφυγών – Ίδρυση – Αποστολή 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται 

αυτοτελής Υπηρεσία, με τίτλο «Αρχή Προσφυγών», η οποία υπάγεται απευθείας στον 
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Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για 

θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Η Αρχή Προσφυγών συγκροτείται από την 

Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Επιτροπές Προσφυγών και έχει ως κύρια 

αποστολή την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της 

Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του παρόντος. 

2. Η έδρα της Αρχής Προσφυγών καθορίζεται με απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Αρχής Προσφυγών 

περιλαμβάνει όλη την επικράτεια. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής, μπορεί να ιδρύονται Παραρτήματα της Αρχής 

Προσφυγών σε άλλα σημεία της Επικράτειας και να καθορίζεται η κατά τόπο 

αρμοδιότητά τους. Τα Παραρτήματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια Επιτροπή και 

την απαραίτητη διοικητική της υποστήριξη. 

3. Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις μήνες έκθεση πεπραγμένων για το έργο 

της κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, την οποία υποβάλλει στο Συνήγορο 

του Πολίτη. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα 

που αφορούν τη λειτουργία της, τον αριθμό των προσφυγών που υποβλήθηκαν, τις 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το ποσοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν με την 

προφορική ή την έγγραφη διαδικασία, το χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης της κάθε 

προσφυγής, το ποσοστό χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής 

προστασίας, τις αποφάσεις κατά των οποίων ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο 

αρμόδιο δικαστήριο, και τον αριθμό υποθέσεων στις οποίες ο προσφεύγων παρέστη 

με νομικό παραστάτη, καθώς και τον αριθμό των προσφευγόντων οι οποίοι 

αιτήθηκαν και επωφελήθηκαν από δωρεάν νομική συνδρομή. Οι εκθέσεις της Αρχής 

Προσφυγών υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη  κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο 

των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει κατά την κρίση του τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται ασκώντας τις αρμοδιότητές του κατά το νόμο 3094/2003, όπως 

ισχύει, καθώς και κατά κάθε άλλη ειδική διάταξη. Οι εκθέσεις πεπραγμένων 

δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προσφυγών, αμέσως μετά την 

υποβολή τους στο Συνήγορο του Πολίτη.» 

 

 

Άρθρο 4 

 

Μετά το άρθρο 3 του ν. 3907/2011, προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 3Α  

Συγκρότηση – Στελέχωση – Λειτουργία 

 

1. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής 

Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου 
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για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής της 

παραγράφου 10 και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής της παραγράφου 11 του 

παρόντος άρθρου. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με θητεία τριών ετών που 

μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για τρία ακόμη έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία του 

προηγούμενου εδαφίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου 

κύρους, με διοικητική ικανότητα, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση και 

εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του 

διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της 

Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, και των διοικητικών 

υπηρεσιών των Παραρτημάτων, β) είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση 

του προϋπολογισμού και την τήρηση και δημοσίευση των εκθέσεων και των 

στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, γ) 

αναφέρεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής σχετικά με την 

εκτέλεση των συμβάσεων των μελών των Επιτροπών. Ο Διοικητικός Διευθυντής 

εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής ο οποίος δύναται 

να τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω αδυναμίας ή ανικανότητας 

εκτέλεσης των καθηκόντων του, ή ανεπάρκειας κατά την άσκηση αυτών. Ο 

Διοικητικός Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν 

επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων 

αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων 

μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως 

Διοικητικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που ο διοριζόμενος ως Διοικητικός Διευθυντής 

έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του 

δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του 

Διοικητικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

2. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής συστήνονται στην 

Αρχή Προσφυγών μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών. Με την ίδια 

απόφαση καθορίζεται ο αριθμός τους. Τα μέλη των Επιτροπών κατέχουν τίτλο 

σπουδών Α.Ε.Ι., νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών και εξειδίκευση και 

εμπειρία στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή 

του διεθνούς ή διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής των 

παραγράφων 4 και 10 και 12 του παρόντος. 

3. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι αρμόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση 

αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας 

Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του παρόντος. 

4. Η Επιτροπή Επιλογής της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, κατόπιν δημόσιας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, επιλέγει τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών, σύμφωνα 
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με την διαδικασία της παραγράφου 12 του παρόντος, τα οποία στη συνέχεια 

διορίζονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Η θητεία των 

μελών των Επιτροπών είναι για πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με 

την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Τα μέλη των Επιτροπών, κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους, απολαμβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα μέλη 

των Επιτροπών συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από 

τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο 

για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου. Στα μέλη των Επιτροπών προβλέπεται ειδική πρόσθετη αμοιβή 

σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 4 του Ν. 3051/2002. Οι όροι εργασίας των μελών των 

Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, διέπονται από τις ανωτέρω συμβάσεις εργασίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας 

της Αρχής. Τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών υπάγονται στις πειθαρχικές 

διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλληλων 

και Υπάλληλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει. 

5. Τα μέλη των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, μπορεί να παύονται από τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για 

θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, πριν τη λήξη της θητείας τους, μετά από 

καταγγελία της σύμβασης τους για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον 

Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των 

Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος 

και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη 

άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή και η 

ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά τους. Σε 

περίπτωση που οι διοριζόμενοι ως μέλη των Επιτροπών έχουν την ιδιότητα του 

δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού 

λειτουργήματος. Τα μέλη των Επιτροπών είναι Έλληνες πολίτες. 

6. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον τρόπο διενέργειας 

κλήρωσης για τη συγκρότηση των διαφορετικών τριμελών Επιτροπών Προσφυγών, 

καθώς και για τον ορισμό του προέδρου κάθε Επιτροπής. Ως πρόεδροι της κάθε 

Επιτροπής ορίζονται, ανά έτος και διαδοχικά, όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της. Εφόσον είναι εφικτό, συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή 

τουλάχιστον ένα (1) μέλος με πτυχίο Νομικής. Στην Αρχή Προσφυγών λειτουργεί 

τριμελής άμισθη επιτροπή, η οποία εκλέγεται με θητεία ενός έτους από το σύνολο 

των μελών των Επιτροπών. Αρμοδιότητα της τριμελούς αυτής επιτροπής είναι η 

εκπροσώπηση της Αρχής Προσφυγών σε ζητήματα σχετικά με την αποφασιστική της 

αρμοδιότητα, 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. Ο Εσωτερικός 

Κανονισμός της Αρχής προβλέπει τις ειδικότερες λεπτομέρειες της συγκρότησης της 

ως άνω επιτροπής και της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. 
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7. Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής 

τμήματα: 

α) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, με αρμοδιότητα: 

αα) την παροχή νομικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήματα που 

άπτονται του αντικειμένου της, όπως η σύνταξη απόψεων σχετικά με ένδικα μέσα ή 

βοηθήματα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη 

συμβολή στην προετοιμασία και κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων νομοθετικών 

και εν γένει κανονιστικών κειμένων και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών 

οδηγιών, ββ) την οργάνωση και παροχή εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης στο 

προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και στα μέλη των Επιτροπών, γγ) την αναζήτηση, 

συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση πληροφοριών σχετικά με την πολιτική, κοινωνική 

και οικονομική κατάσταση στις χώρες καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους 

διαμονής των προσφευγόντων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας 

Ασύλου και άλλες αρχές της χώρας ή άλλων χωρών. 

β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα: αα) τη γραμματειακή 

υποστήριξη του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας, 

καθώς και των Επιτροπών Προσφυγών, το συντονισμό και τη μέριμνα για την 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών, τη συλλογή, 

επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την οργάνωση και παρακολούθηση 

του συστήματος μηχανοργάνωσης της Αρχής Προσφυγών, την τήρηση του 

πρωτοκόλλου και του Αρχείου της Αρχής Προσφυγών, τη μέριμνα για την 

επικοινωνία και συνεργασία της Αρχής Προσφυγών, ιδίως με άλλες συναρμόδιες 

υπηρεσίες του Δημοσίου και με ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και με φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών, τη διεκπεραίωση των ζητημάτων επικοινωνίας, ενημέρωσης 

του κοινού και δημοσίων φορέων, ββ) τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού 

της Αρχής Προσφυγών, την υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση από 

ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, τη διερεύνηση, σύνταξη προτάσεων και την υποβολή 

σε αρμόδιες διαχειριστικές αρχές προγραμμάτων χρηματοδότησης στον τομέα 

αρμοδιότητας της Αρχής Προσφυγών και τη διαχείριση των προμηθειών υλικού, την 

ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και την επισκευή τους, γγ) 

τη διαχείριση των θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας. 

8. Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών στελεχώνεται από 

δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή 

αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 

του ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α΄) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται 

ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της 

Αρχής Προσφυγών συνιστώνται: 

α) 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με 

πτυχίο Νομικών, Πολιτικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ 

Διοικητικού-Λογιστικού, οι οποίοι στελεχώνουν το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, 

Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης. 

β) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 8 θέσεις κατηγορίας ΔΕ 

Διοικητικού-Λογιστικού, 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και 1 θέση 
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κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής και 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 

για τη στελέχωση του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών και 

Ανθρωπίνου Δυναμικού.  Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι 

τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001. 

9. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος 

από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με 

κοινή απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική 

ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής 

Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. 

Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών. Στην Κεντρική 

Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών μπορεί να απασχολείται προσωπικό με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 και το π.δ. 164/2004. 

10. Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, του Αναπληρωτή 

Υπουργού αρμόδιου για θέματα διοικητικής ανασυγκρότησης και του Υπουργού 

Οικονομικών, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η 

εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της 

Κεντρικής Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών καθώς και η εξέταση των 

υποψηφιοτήτων και η επιλογή των μελών των Επιτροπών Προσφυγών. Η Επιτροπή 

Επιλογής αποτελείται: 

α) από τον Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), και 

τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, 

β) από έναν Σύμβουλο του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως μέλος, 

γ) από ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ΑΕΙ νομικών, 

πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών της χώρας ως μέλος και τον αναπληρωτή του με 

όμοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες. 

11. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, 

καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα κωλύματα των 

υποψηφίων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

η παραλαβή, ο έλεγχος των αιτήσεων υποψηφιοτήτων ως προς την πλήρωση των 

τυπικών προσόντων (προεπιλογή), και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα της 

διεξαγωγής της δημόσιας συνέντευξης των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής, 

κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και 

η προσωπικότητα των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στο Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η οργάνωση και 

διεξαγωγή της ως άνω διαδικασίας. 

12. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος ρυθμίζονται 

τα διαδικαστικά θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας εξέτασης των 

υποψηφιοτήτων και επιλογής των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, καθορίζονται 
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τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα και τα κωλύματα των υποψηφίων, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις για την τήρηση της μυστικότητας, του 

αδιάβλητου και της διαφάνειας της γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η 

κλίμακα βαθμολόγησης, οι λεπτομέρειες και τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 

που περιλαμβάνουν: α) την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων 

ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων (προεπιλογή), β) γραπτό διαγωνισμό 

για τις ενότητες «Διεθνής Προστασία» και «Εφαρμογές Διοικητικού Δικαίου», ο 

οποίος θα διενεργείται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής σε συνεργασία με το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) γ) δημόσια 

συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. Η 

δημόσια συνέντευξη αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και 

δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης, σε τριπλάσιο αριθμό 

του προκαθορισμένου αριθμού των θέσεων των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, 

εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθέμενων και των 

ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Η Επιτροπή Επιλογής 

συντάσσει τα θέματα και τις απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού. Η προκήρυξη του 

διαγωνισμού, η διεξαγωγή του και η βαθμολόγηση των γραπτών ανατίθενται με την 

ως άνω κοινή υπουργική απόφαση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). 

13. Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή και των μελών 

των Επιτροπών Προσφυγών, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνιστικών 

διαδικασιών, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών.    

  

 

Άρθρο 5 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, διαγράφεται η 

φράση «αποζημιώσεις μελών επιτροπής.» 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του ν. 3907/11, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

«7. Η Υπηρεσία Ασύλου και οι Περιφερειακές της Υπηρεσίες στεγάζονται σε κτήρια 

του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που 

παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες 

του Δημοσίου.» 

 

 

Άρθρο 6 

 

Μετά το άρθρο 4 του ν. 3907/2011, προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής: 

 

«Άρθρο 4Α  

Αρχή Προσφυγών – Προϋπολογισμός – Οικονομική – Διαχείριση – Προμήθειες –

Στέγαση Υπηρεσιών 
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1. Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για 

την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσωπικού της. 

Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν δαπάνες για: 

α) αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες 

έχει αποσπαστεί, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβές και αποζημιώσεις 

μελών των Επιτροπών Προσφυγών, αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, εφόσον δεν 

καλύπτονται από άλλους πόρους, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς 

αποζημιώσεις, β) αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτηριακών 

εγκαταστάσεων και κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γ) λειτουργικά έξοδα, 

έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και των μελών των Επιτροπών 

Προσφυγών. 

2. Στον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη 

δαπάνη, πέρα από όσες περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για 

τη λειτουργία των υπηρεσιών της, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

3. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 108 ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄). 

4. Η οικονομική διαχείριση της Αρχής Προσφυγών ασκείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και 

εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφόσον απαιτείται. 

6. Η Αρχή Προσφυγών δύναται να στεγάζεται σε κτήρια του Δημοσίου, φορέων του 

Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και ιδιωτικών φορέων που 

παραχωρούνται δωρεάν. 

 

 

Άρθρο 7 

 

Στο άρθρο 5 του ν. 3907/11, όπως ισχύει προστίθενται παράγραφοί 12 έως 14 ως 

εξής: 

«12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται οι διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος 

του ανιθαγενούς, το περιεχόμενο του καθεστώτος αυτού, καθώς και οιοδήποτε άλλο 

ζήτημα. 

13. Με κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, και Προστασίας 

του Πολίτη και των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι 
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και οι προϋποθέσεις για την επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες, στο 

πλαίσιο υλοποίησης  συστάσεων και αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής πράξης 

των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διεθνών οργανισμών.» 

 

 

Άρθρο 8 

 

Ο τίτλος του Κεφαλαίου Β’ του νόμου 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ΊΔΡΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 

Άρθρο 9 

 

Τα άρθρα 6 – 15 του ν. 3907/2011, καταργούνται, και προστίθενται άρθρα ως εξής: 

 

«Άρθρο 6 

Ίδρυση – Αποστολή – Διάρθρωση 

 

1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται 

αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η 

οποία υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Η Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις 

Περιφερειακές της Υπηρεσίες. 

2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και 

έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής 

και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη 

χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης είναι αρμόδια: α) για την πραγματοποίηση των διαδικασιών 

καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον 

εντοπισμό ευάλωτων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή 

άλλης μορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την 

προσωρινή διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη 

χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραπομπή τους σε 

κατάλληλες δομές υποδοχής ή προσωρινής φιλοξενίας,  

β) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων και Δομών για την 

πραγματοποίηση των ως άνω διαδικασιών,  

γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής 

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

δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι: αα) βρίσκονται σε διαδικασία 

επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρόντος ή 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30, ή ββ) 

τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 ή γγ) 

υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005. 
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3. Η σύσταση και η εσωτερική διάρθρωση των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 

1 του άρθρου 15. 

4. Οι Περιφερειακές  Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι: 

α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ), 

β) οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ), 

γ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι 

οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, 

δ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών: 

αα) που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 ή σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30, ή ββ) η απομάκρυνσή 

έχει αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 ή γγ) 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 αυτό, η Κεντρική Υπηρεσία μπορεί να αναπτύσσει διεθνή 

συνεργασία, ιδίως με αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, φορείς και 

υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών-μελών της, και να συμμετέχει 

αυτοτελώς ή από κοινού με άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών σε προγράμματα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ή άλλους φορείς. 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης 

 

1. Σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων 

χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα. 

Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαμβάνουν: α) την πλήρη καταγραφή 

των προσωπικών στοιχείων τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών 

αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την 

εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και 

την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) 

την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη 

διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας ή για τη διαδικασία 

υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη μέριμνα για όσους ανήκουν 

σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη 

διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα, στ) την παραπομπή για 

την εκκίνηση της διαδικασίας εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας για όσους 

επιθυμούν να υποβάλλουν, ζ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας 

επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για όσους 

απορρίπτεται η αίτηση διεθνούς προστασίας ή για όσους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 

περί προστασίας από την απέλαση ή την επιστροφή. 
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2. Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υπάγονται και οι πολίτες τρίτων 

χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα 

και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας 

αρχής. 

 

Άρθρο 8 

Δομές 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε 

συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένου 

υπόψη του αριθμού των εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή 

Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής, ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε 

περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και 

ταυτοποίησης. 

3. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται Κινητές 

Μονάδες  Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σημεία της επικράτειας, όπου κρίνεται 

αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση 

εισόδου μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η 

παραπομπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή 

σκόπιμη. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής 

Αιτούντων Διεθνή Προστασία. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις 

νόμιμες διατυπώσεις, οι οποίοι: α) βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με 

το άρθρο 22 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 

30, ή β) τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 ή 

γ) υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005. 

6. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές Δομές Προσωρινής 

Υποδοχής και στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται ξεχωριστές 

πτέρυγες με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών ή 

ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παραγράφου 8 του άρθρου 12. 

 

Άρθρο 9 
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Στελέχωση 

 

1. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διευθυντή. Ο 

Διευθυντής διορίζεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, με θητεία τριών ετών που μπορεί να 

ανανεωθεί μία φορά. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και στα 

δικαιώματα του ανθρώπου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, ήτοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, 

και ελέγχεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ο οποίος δύναται 

να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω αδυναμίας ή ανικανότητας 

εκτέλεσης των καθηκόντων του, ή ανεπάρκειας κατά την άσκηση αυτών. Ο 

Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η 

άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η 

άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων 

καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη 

αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του. Οι 

αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

2. Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διοικητή. Ο 

Διοικητής είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη 

διοίκηση ή και στα δικαιώματα του ανθρώπου. Διορίζεται με απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου 

για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της 

Υπηρεσίας, για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη 

και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, 

κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Διοικητής προΐσταται του Κέντρου Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιος 

για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας 

του, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή, λόγω αδυναμίας ή ανικανότητας εκτέλεσης 

των καθηκόντων του, ή ανεπάρκειας κατά την άσκηση αυτών. Οι αποδοχές του 

Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής 

και του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι δημόσιος 

υπάλληλος, καταβάλλεται επίδομα ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος 

της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης. 

3. Προϊστάμενος των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και 

εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας που προβλέπονται στα εδάφια β και ε της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 11, ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας 

(ΕΛ.ΑΣ.), τουλάχιστον με βαθμό Αστυνόμου Α, ο οποίος συνεργάζεται με τον 

Διοικητή για την εκπλήρωση των καθηκόντων αρμοδιότητας των ως άνω κλιμακίων 

και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 

Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των 

λειτουργιών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

4. Σε κάθε Κινητή Μονάδα Υποδοχής και Ταυτοποίησης ορίζεται επικεφαλής. Στον 

επικεφαλής καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου τμήματος, για όσο χρόνο ασκεί τα 

καθήκοντα αυτά και ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης 

καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Σε κάθε κινητή μονάδα υποδοχής και 

ταυτοποίησης συμμετέχει αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται από τις υπηρεσίες 

της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής αξιωματικό με βαθμό τουλάχιστον 

Υπαστυνόμου Α. 

5. Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία και οι 

ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας, λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος. Στις 

δομές αυτές προΐσταται υπάλληλος ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 

ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή και στα δικαιώματα του ανθρώπου, ο οποίος 

διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ή συμβάλλεται με το Δημόσιο 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους κατόπιν ανοικτής 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή. Στην περίπτωση των Δομών 

Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία η απόφαση διορισμού του 

προϊσταμένου λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του Τμήματος 

Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

6. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στελεχώνεται από προσωπικό που 

μετατάσσεται, μεταφέρεται ή αποσπάται από υπηρεσίες του Δημοσίου, του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α') ή Ν.Π.Δ.Δ. 

ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος ή προσλαμβάνεται με σύμβαση 

εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 

αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας διενεργούνται και 

ανανεώνονται με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και 

του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του Διευθυντή της, 

κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που 

υπηρετεί σε καταργούμενους ή συγχωνευόμενους φορείς του Δημοσίου και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

διενεργούνται κατά προτεραιότητα. 

7. Για τις ανάγκες Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μπορεί να συνάπτονται 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Υπηρεσία, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Η αμοιβή, η διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με 

κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
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Ανασυγκρότησης αρμόδιου για τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και του 

Υπουργού Οικονομικών. 

8. Σε περίπτωση που η αποτελεσματική λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κωλύεται λόγω έλλειψης επαρκούς ή 

κατάλληλου προσωπικού, η διεκπεραίωση επί μέρους διαδικασιών, εξαιρουμένων 

αυτών που συνιστούν άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών 

πράξεων, μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο με βάση τις κείμενες διατάξεις 

περί δημοσίου λογιστικού, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που 

ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η ανάθεση 

των διαδικασιών αυτών γίνεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, ύστερα από ειδική 

και αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητή ή του Προϊσταμένου της Περιφερειακής 

Υπηρεσίας Υποδοχής. Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και του Υπουργού 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 διαδικασίες που μπορεί να τους ανατίθενται. Στη Διεύθυνση Υποδοχής 

και Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής καταρτίζεται και 

τηρείται Μητρώο διαπιστευμένων προς τούτο φορέων. Η δαπάνη της ανάθεσης 

μπορεί να καλύπτεται από κρατικούς ή συγχρηματοδοτούμενους ή άλλους πόρους, 

κατ’ εφαρμογή και της διάταξης του άρθρου 28 παράγραφος 8 ν. 4033/2011 όπως 

ισχύει. 

9. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που δημιουργούνται 

από μαζική εισροή προσώπων που υπόκεινται σε διαδικασία υποδοχής και 

ταυτοποίησης, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 20 του ν. 2190/1994. 

10. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιμορφώνονται για το 

αντικείμενο της αποστολής τους, με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε 

συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στις 

Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εκπαιδεύονται για την 

πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων, με μέριμνα της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με 

διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, όπως η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά 

των Βασανιστηρίων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. 

11. Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν 

εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος 

εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για 

θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των 

εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 

3528/2007 (Α' 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά την πρώτη 

εφαρμογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως μέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών 

Υποδοχής, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική τους υπηρεσία και 
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καταλαμβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθμού 

που έχουν. 

12. Για τους δικηγόρους που διορίζονται στη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ή στη θέση Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, των προϊσταμένων των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και των Δομών 

Προσωρινής Φιλοξενίας, αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος 

καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις ως άνω θέσεις. 

13. Οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή 

αποσπάσεις προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ. Σε περίπτωση αδυναμίας 

πλήρωσής τους με προσωπικό προσόντων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι ως 

άνω οργανικές θέσεις μπορούν να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή 

αποσπάσεις προσωπικού προσόντων Π.Ε. με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, 

πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών από υπηρεσίες 

του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ. Η, κατά τα ανωτέρω, μετάταξη μόνιμου 

προσωπικού σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας  Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης γίνεται σε συνιστώμενες με τις πράξεις μετάταξης προσωποπαγείς 

θέσεις μονίμων υπαλλήλων, με δέσμευση αντίστοιχου αριθμού κενών θέσεων ειδικού 

επιστημονικού προσωπικού με σχέση 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 Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας 

συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, και οι υπάλληλοι 

εργάζονται με σύστημα εναλλαγής βαρδιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Γενικό 

Κανονισμό Λειτουργίας τους. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 15 καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το 

ωράριο απασχόλησης, η ρύθμιση υπερωριακής απασχόλησης και ειδικότερα 

ζητήματα για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. 

15. Για τις μετακινήσεις και την παροχή εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης εντός ή εκτός έδρας εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015. 

16. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, 

μπορεί συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης να 

ενισχύεται προσωρινά με υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε 

άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

 

Άρθρο 10 

Προϋπολογισμός – Οικονομική Διαχείριση 

 

1. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός 

φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου 

εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των 
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υπηρεσιών και αμοιβής του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που 

αφορούν σε δαπάνες για: α)  αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις 

υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, 

αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις, 

β) καταβολή μισθωμάτων για τα οικήματα ή τους χώρους που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της και δεν ανήκουν στο Δημόσιο, γ) αγορά, μίσθωση, επισκευή και 

συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δ) την ανάθεση σε φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ε) λειτουργικά έξοδα, 

έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού καθώς και τη διενέργεια 

μελετών ή ερευνών επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης πιστώσεις για κάθε άλλη έκτακτη δαπάνη, πέρα από όσες 

διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των 

υπηρεσιών της. 

3. Στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την 

ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμό υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, στο πλαίσιο των εγκρινόμενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται πάγια 

προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014. 

5. Η οικονομική διαχείριση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκείται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, 

εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού 

και μπορούν να χρηματοδοτούνται από χρηματοδοτικά προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών ή από κάθε είδους 

άλλους πόρους. 

6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών ή έργου, η δαπάνη των 

οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κάθε είδους άλλους πόρους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού. 

 

Άρθρο 11 

Διοίκηση και διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

 

1. Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) 

κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη 

του Κέντρου ή της Μονάδας, τη στέγαση και σίτιση των παραμενόντων εντός των 

χώρων τους και τον καθαρισμό των χώρων αυτών, β) κλιμάκιο ταυτοποίησης και 

εξακρίβωσης ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξακρίβωση της ταυτότητας 

και των λοιπών στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών, γ) κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου 

και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) κλιμάκιο ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο 
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για την ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και 

ασφάλειας. 

2. Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐσταται των κλιμακίων 

διοικητικής μέριμνας, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 

ενημέρωσης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο του προσωπικού που 

απασχολείται σε αυτά και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου σε 

συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς. Στο πλαίσιο των καθηκόντων 

του, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής κα Ταυτοποίησης συνεργάζεται με τον 

προϊστάμενο των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και 

εξωτερικής φύλαξης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες των αστυνομικών 

υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων που διατίθενται από τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά 

Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Ε.Ε.), οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός του 

Κέντρου. 

3. Για τη λειτουργία των κλιμακίων ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης τα Κέντρα και οι Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύνανται να 

διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείο Υγείας. 

4. Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και οι Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας 

διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής 

μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, τη στέγαση και 

σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό των χώρων, β) κλιμάκιο 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,  γ) κλιμάκιο 

ενημέρωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των φιλοξενούμενων σχετικά 

με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, δ) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και 

ασφάλειας. 

5. Οι αρμοδιότητες των κλιμακίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών ρυθμίζονται στις 

κανονιστικές που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος. 

 

Άρθρο 12 

Καθεστώς παραμονής και Διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και 

στις Κινητές Μονάδες 

 

1. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες 

διατυπώσεις στη χώρα οδηγούνται άμεσα με ευθύνη των αστυνομικών ή λιμενικών 

αρχών που επιλαμβάνονται αρμοδίως, σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η 

μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν διενεργηθεί από τις 

αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές. 

2. Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, υπάγονται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 7, τελώντας σε 

καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους εντός του Κέντρου, με απόφαση του 

Διοικητή του, η οποία εκδίδεται εντός τριών ημερών από την είσοδό τους. Εφόσον με 
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την παρέλευση του τριημέρου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω διαδικασίες, ο 

Διοικητής του Κέντρου μπορεί να αποφασίζει την παράταση του περιορισμού της 

ελευθερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών 

και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις εικοσιπέντε μέρες από την είσοδο στο 

Κέντρο ή τη Μονάδα. Εναλλακτικά, ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, μπορεί με απόφασή του να 

παραπέμπει τον πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες 

της μεταφοράς των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών μεταξύ των Περιφερειακών 

Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο των ως άνω 

διαδικασιών λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα οριζόμενα στην παρ. 8 ευάλωτα 

πρόσωπα και ειδικότερα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. 

3. Ο περιορισμός της ελευθερίας συνεπάγεται την απαγόρευση εξόδου από το Κέντρο 

ή την Μονάδα και την παραμονή στους χώρους του σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου, για το 

περιεχόμενο του οποίου οι παραμένοντες ενημερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν. 

Κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, όπως λόγους υγείας του παραμένοντος στο 

Κέντρο ή συγγενή του, ο Διοικητής δύναται να χορηγήσει άδεια προσωρινής εξόδου 

από τις παραπάνω εγκαταστάσεις. 

4. Η απόφαση παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας για τις ανάγκες της 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης περιέχει πραγματική και 

νομική αιτιολόγηση και είναι έγγραφη. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που 

τελεί υπό περιορισμό της ελευθερίας του, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει 

σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και 

αντιρρήσεις κατά της απόφασης παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας του 

ενώπιον του Προέδρου ή του υπ' αυτού οριζόμενου Πρωτοδίκη του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του Κέντρου. 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 του άρθρου 205 

παράγραφος 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για τα δικαιώματά του, σύμφωνα 

με την παράγραφο αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ενημερώνεται σε 

γλώσσα που κατανοεί. Εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας δεν είναι 

νόμιμος, με την ίδια απόφαση διατάσσονται από το δικαστή τα κατάλληλα 

εναλλακτικά του περιορισμού της ελευθερίας μέτρα. 

5. Σε κάθε περίπτωση, καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και 

ταυτοποίησης ο Διοικητής, και το προσωπικό του Κέντρου ή της Μονάδας 

μεριμνούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση, ώστε οι  πολίτες τρίτων 

χωρών ή ανιθαγενείς: α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, β) να 

διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα, γ) να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα 

υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική 

στήριξη, δ) να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης 
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κατά περίπτωση μεταχείρισης, με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες, ε) να 

ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στ) να έχουν 

πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με την 

κατάστασή τους, ζ) να διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχουν νομική ή κοινωνική συνδρομή, η) να έχουν 

δικαίωμα επικοινωνίας με τους συγγενείς και τα οικεία τους πρόσωπα. 

6. Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής 

Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) δύνανται να παρακολουθούν ή και να συμμετέχουν στις διαδικασίες υποδοχής 

και ταυτοποίησης, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η Ύπατη 

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 

δύνανται να παρακολουθούν τις ως άνω διαδικασίες και να παρέχουν πληροφορίες 

στους υπαγόμενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης. Λεπτομέρειες της 

συνεργασίας των προηγούμενων εδαφίων ρυθμίζονται με μνημόνια που συνάπτονται 

μεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ως άνω φορέων. 

7. Το κλιμάκιο ενημέρωσης του Κέντρου ή της Μονάδας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τις διαδικασίες υπαγωγής σε 

καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τις διαδικασίες εθελούσιου επαναπατρισμού. 

Οι αιτούντες διεθνή προστασία παραπέμπονται στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου, Κλιμάκιο του οποίου μπορεί να λειτουργεί στο Κέντρο. Σε κάθε 

στάδιο των διαδικασιών, η υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας υποχρεώνει στο 

διαχωρισμό του αιτούντος, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την ως άνω παραπομπή 

του. Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων μπορούν να 

πραγματοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, σε χώρο που να 

διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. Οι αιτούντες διεθνή προστασία δύναται να 

παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης του 

αιτήματος τους και για διάστημα μέχρι και διάστημα εικοσιπέντε ημερών από την 

είσοδό τους στο Κέντρο ή τη Μονάδα, υπό την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 12  

του π.δ 113/2013. Αν μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος δεν έχει 

περατωθεί η εξέταση του αιτήματος, το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, υπό 

την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 12  του π.δ. 113/2013του παρόντος, χορηγεί 

στον ενδιαφερόμενο δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και τον παραπέμπει σε 

κατάλληλες δομές. Εφόσον το αίτημα και η τυχόν υποβληθείσα προσφυγή 

απορριφθούν, ενόσω ο αιτών παραμένει στο Κέντρο ή τη Μονάδα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, παραπέμπεται στην αρμόδια αρχή για την υπαγωγή του σε 

διαδικασίες επιστροφής, επανεισδοχής ή απέλασης. 

8. Ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου 

του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραπέμπει τα 

πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα 

κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου και 

της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον προϊστάμενο της ανοιχτής 
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Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας ή στον κατά περίπτωση φορέα 

κοινωνικής στήριξης ή προστασίας στον οποίο παραπέμπονται. Σε κάθε περίπτωση 

διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό 

απαιτείται. Ως ευάλωτες ομάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος: α) οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή 

σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, ε) οι 

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού 

ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή 

εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως 

επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να παραμένουν στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερες πτέρυγες, μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών του άρθρου 7, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 2 του 

παρόντος. Ειδικότερα, σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή 

ανιθαγενούς, ο Διοικητής του Κέντρου, με σχετική απόφασή του, τον παραπέμπει σε 

διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε 

περίπτωση, μέχρι την έκδοση πορίσματος περί της ηλικίας του, θεωρείται ανήλικος. 

9. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, οι πολίτες 

τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις διεθνούς 

προστασίας ή άλλης μορφής προστασίας, και οι οποίοι δεν έχουν τίτλο νόμιμης 

διαμονής στην Ελλάδα, με απόφαση του Διοικητή του Κέντρου παραπέμπονται στην 

αρμόδια αστυνομική αρχή για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες απέλασης, 

επιστροφής ή επανεισδοχής, κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

Άρθρο 13 

Καθεστώς παραμονής στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής 

Φιλοξενίας 

 

1. Ο Προϊστάμενος της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής 

Φιλοξενίας, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων που 

απασχολούνται σε αυτή και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της σε συνεργασία 

με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον 

Κανονισμό Λειτουργίας της. 

2. Οι παραμένοντες στις Δομές αυτές μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται 

ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές 

προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Ειδικότερα, η παραμονή στις 

Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας μπορεί να είναι υποχρεωτική για συγκεκριμένες ώρες, 

εφόσον έχει τεθεί τέτοιος περιοριστικός όρος σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 

3. 

 

Άρθρο 14 

Φύλαξη – Εγκαταστάσεις 
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1. Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει η Ελληνική Αστυνομία. 

2. Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή των κατά 

περίπτωση προβλεπόμενων διαδικασιών ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, επιτρέπεται 

η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χρήση άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων, 

μετά από κατάλληλη διαρρύθμιση, καθώς και η μίσθωση ακινήτων με κατάλληλη 

υποδομή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η μίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων. 

Η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

3. Κατ' εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων ή Μονάδων Υποδοχής, 

και Ταυτοποίησης, των ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και των ανοιχτών 

Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Υπηρεσίας Ασύλου, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε εκτός 

σχεδίου περιοχές, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης. Σε περιπτώσεις 

ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων, η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα 

χρήση. Για τις ίδιες ως άνω ανάγκες εγκατάστασης επιτρέπεται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, λόγω επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συμφέροντος, 

είτε σε εκτός σχεδίου γήπεδα του Δημοσίου είτε στα γήπεδα των προαναφερόμενων 

ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων εφόσον διαθέτουν επαρκή έκταση, η τοποθέτηση ή 

ανέγερση προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών 

διατάξεων της εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών δόμησης. Για την 

εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 

4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να 

ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Και στην περίπτωση αυτή η 

παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση, οι δε εγκαταστάσεις θα έχουν 

προσωρινό χαρακτήρα και θα απομακρύνονται, δεν μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν 

για άλλο σκοπό. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές αυτές δεν απαιτείται η 

έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Με κοινή 

υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται, για κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και 

τυχόν ειδικότεροι όροι για τις εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής. Η απόφαση αυτή επέχει 

θέση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Επίσης, επέχει θέση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στις περιπτώσεις που 

οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών. Με την ίδια 

απόφαση εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι όταν οι εγκαταστάσεις δεν 

εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών. 

4. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται 

κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους φορείς του 

στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αντάλλαγμα 
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(μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή άνευ 

ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε 

επιπέδου. Για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις 

σε αυτά, εφαρμόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και 

εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες 

εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί επίσης να 

παραχωρούνται, κατά χρήση δωρεάν, από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών 

αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η επισκευή, συντήρηση, 

επέκταση ή διαρρύθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται 

υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γίνονται από τις τεχνικές 

υπηρεσίες των κατά τόπους Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας Υποδοχής. 

5. Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των δομών των προηγούμενων 

παραγράφων επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και 

η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών μετασκευών με την έκδοση έγκρισης 

εργασιών μικρής κλίμακας. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α' 254), όπως ισχύουν. 

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιων για θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής και προστασίας του πολίτη, και των Υπουργών Υγείας 

και Οικονομικών, δύναται να παραχωρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας, χώροι που ανήκουν στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, για την ίδρυση και λειτουργία Ειδικών Χώρων Παραμονής 

Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 81 ν. 3386/2005 ή ειδικών χώρων 

κράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31. 

 

Άρθρο 15 

Επιτροπές Συντονισμού 

 

1. Με απόφαση των Υπουργών Επικρατείας, Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών 

συνιστώνται Επιτροπές Συντονισμού για την διαχείριση των μεικτών 

μεταναστευτικών ροών, οι οποίες εδρεύουν στους δήμους στα όρια των οποίων 

λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η Επιτροπή 

Συντονισμού αποτελείται από: α) τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 

Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας 

εδρεύει το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με τον αναπληρωτή του, β) τον κατά 

τόπο αρμόδιο Λιμενάρχη, με τον αναπληρωτή του, γ) τον κατά τόπο αρμόδιο 

Αστυνομικό Διευθυντή με τον αναπληρωτή του, δ) έναν εκπρόσωπο της οικείας 

Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του,  οι οποίοι ορίζονται από το οικείο περιφερειακό 
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συμβούλιο, ε) έναν εκπρόσωπο του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει το 

Κέντρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στ) έναν εκπρόσωπο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) 

με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Διοικητή τους, ζ) έναν εκπρόσωπο 

της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στην περιοχή τοπικής 

αρμοδιότητας του Κέντρου ή της Μονάδας, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του που 

προτείνονται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το Κέντρο ή η 

Μονάδα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η) το Διοικητή ή Προϊστάμενο της 

περιφερειακής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και τον αναπληρωτή του που 

ορίζεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, θ) τον προϊστάμενο του περιφερειακού 

γραφείου ή του αυτοτελούς κλιμακίου της Υπηρεσίας Ασύλου, με τον αναπληρωτή 

του, που ορίζεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. 

2. Έργο της Επιτροπής είναι: α) ο συντονισμός των αρμόδιων εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών και φορέων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

αναγκών από την είσοδο πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών στα όρια της 

περιφερειακής ενότητας, β) η παρακολούθηση του έργου των αρμόδιων 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων γ. η εισήγηση μέτρων θεσμικού και τεχνικού 

χαρακτήρα στον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης 

σχεδίου δράσης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεικτών 

μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο και από τις υπηρεσίες που λειτουργούν στην 

περιφερειακή ενότητα. 

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει, σε χώρους που παραχωρεί ο Δήμος ή η οικεία 

Περιφέρεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν κρίνει 

τούτο αναγκαίο ή προσκληθεί από τον Ειδικό Συντονιστή ή από το ένα τρίτο των 

μελών της. 

4. Η Επιτροπή μπορεί στο πλαίσιο της αποστολής της να ζητήσει τη συνδρομή 

στελεχών και άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και εκπροσώπων διεθνών 

οργανισμών ή οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 

5. Της Επιτροπής Συντονισμού για την διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών 

ροών, προΐσταται  Ειδικός Συντονιστής, ο οποίος διορίζεται, ύστερα από δημόσια 

πρόσκληση ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, για θητεία ενός 

έτους. Ο Συντονιστής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα και εμπειρία στη διαχείριση 

κρίσεων. Ο Συντονιστής ελέγχεται από τον Υπουργό Επικρατείας και μπορεί να 

παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. Ο Συντονιστής 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 μη αμειβόμενων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του. Σε 

περίπτωση που ο διοριζόμενος ως Συντονιστής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί 

υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ όλη τη 
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διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του καθορίζονται με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Επικρατείας. Υπό τον Ειδικό Συντονιστή 

λειτουργεί γραμματεία που υποστηρίζει το έργο της Επιτροπής. 

6. Ο Ειδικός Συντονιστής είναι αρμόδιος για: α) την σύγκληση των τακτικών και 

έκτακτων συνεδριάσεων της Επιτροπής Συντονισμού, β) την κατάρτιση της 

ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής, γ) την παρακολούθηση 

εφαρμογής των αποφάσεων της Επιτροπής Συντονισμού, δ) τη σύνταξη ημερήσιων 

αναφορών ως προς την παρακολούθηση εφαρμογής του έργου των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών και φορέων από την Επιτροπή Συντονισμού, και την υποβολή τους στους 

αρμόδιους Υπουργούς ε. την καθημερινή επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και 

στη συνέχεια, την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς την Επιτροπή Συντονισμού 

και στις συναρμόδιες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεικτών 

μεταναστευτικών ροών στ. την άμεση επικοινωνία με τα αρμόδια Υπουργεία και στη 

συνέχεια, την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς την Επιτροπή Συντονισμού και 

στις συναρμόδιες υπηρεσίες για την διαχείριση έκτακτων και επειγουσών αναγκών. 

 

Άρθρο 15Α 

Εξουσιοδοτικές Διατάξεις 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί, και κατά 

τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, να ρυθμίζονται τα θέματα που 

αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις επί μέρους 

αρμοδιότητες και να συνιστώνται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού 

της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

2. Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, του Υπουργού 

Υγείας, και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα προστασίας του πολίτη, θεσπίζεται ο Γενικός 

Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, όπου καθορίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και 

λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων αυτών και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 

των κατά περίπτωση ακολουθούμενων διαδικασιών και κάθε συναφές θέμα. Με 

όμοια απόφαση θεσπίζονται  οι Γενικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Δομών 

Προσωρινής Υποδοχής και των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας. 

3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

διέπονται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός 

Κανονισμός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών Προσωρινής 

Φιλοξενίας εκδίδεται από τον  Διευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώμης των 

Διοικητών των Κέντρων ή των Προϊσταμένων των Δομών. Ο Εσωτερικός 

Κανονισμός των Δομών Προσωρινής Υποδοχής εκδίδεται από τον  Διευθυντή της 

Υπηρεσίας, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής 
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Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί 

να κατανέμονται μεταξύ Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται γι' αυτές. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό θέμα  

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη πέρα από όσες διαλαμβάνονται στο 

άρθρο 10, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της. 

7. Το πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης διαπίστωσης της 

ανηλικότητας και παραπομπής των δικαιούχων σε δομές υποστήριξης και φιλοξενίας 

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

8. Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που διατάσσονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003 (Α' 94)  στα σύνορα της 

χώρας ή για τη φύλαξη κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δομών Προσωρινής 

Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας ή εγκαταστάσεων όπου κρατούνται 

πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για όλες τις 

ημέρες της απόσπασής τους και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών συνολικά ανά 

ημερολογιακό έτος. 

9. Σε περίπτωση που οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών 

της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν, με απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για 

θέματα μεταναστευτικής πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται προσωρινά, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, κάθε κατάλληλη προς το σκοπό 

αυτό εγκατάσταση, ή να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις. Με την ίδια 

απόφαση ρυθμίζεται επίσης κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά ιδίως το διάστημα 

χρησιμοποίησης των άνω εγκαταστάσεων, το σκοπό λειτουργίας τους, τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας της άνω εγκατάστασης, καθώς και τη δυνατότητα ανάθεσης ή 

συμμετοχής άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συμπράττει ο κατά 

περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, στη δημιουργία, υποστήριξη, στελέχωση ή 

διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, καθώς και την εποπτεία και παρακολούθησή 

τους. 

10. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής κα Ταυτοποίησης, κατόπιν 

εισήγησης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, όταν οι 

υφιστάμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν επαρκούν, αιτούντες διεθνή προστασία ή 

πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής και ιδίως πρόσωπα που ανήκουν 

σε ευάλωτες ομάδες μπορούν να παραπέμπονται σε δομές οι οποίες λειτουργούν από 

λοιπούς δημόσιους φορείς ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών.» 

 

Άρθρο 10 

Μεταβατικές Διατάξεις 
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1. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία 

εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται η 

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως συνιστάται με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος. 

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, όπως συνιστάται με τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές 

διατάξεις του ν. 3907/2011, όπως ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος, 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των παραγράφων 2 έως 9 του παρόντος 

άρθρου. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και του Υπουργού 

Οικονομικών και προκειμένου να εξεταστούν προσφυγές που εκκρεμούν και ιδίως 

όσες εξετάζονται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

συστήνονται οι Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 3 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως 

ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος,  υπό τη σύνθεση που είχαν μέχρι την 25η 

Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 9541 (ΦΕΚ Β 2692/9.10.2014) 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη, υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των Προέδρων και των μελών τους. 

Στην περίπτωση που Πρόεδρος ή τακτικό μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του 

προηγούμενου εδαφίου ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη 

θέση του, ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωτής αυτού. Σε περίπτωση που, για 

οποιονδήποτε λόγο, ελλείπει και ο αναπληρωτής Προέδρου ή τακτικού μέλους 

δύναται για την κάλυψη των κενών θέσεων να ορισθεί αναπληρωτής του από άλλη 

Επιτροπή ή να μειωθεί ο αριθμός των Επιτροπών με διατήρηση των τυχόν 

υπολειπόμενων Προέδρων ή μελών σε θέση αναπληρωτών των Επιτροπών που 

διατηρούνται. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν συγκροτείται το σύνολο 

των προβλεπόμενων στην ανωτέρω απόφαση Επιτροπών, λειτουργούν όσες 

Επιτροπές από τις ανωτέρω δύναται να συγκροτηθούν και πάντως τουλάχιστον τρεις 

Επιτροπές. 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης τουλάχιστον τριών Επιτροπών κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2, μεταξύ των προέδρων και των μελών των Επιτροπών 

καθώς και των αναπληρωτών τους, όπως αυτοί ορίζονται με την υπ’ αριθμ. 9541 

(ΦΕΚ Β 2692/9.10.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη, που έχουν δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους, διενεργείται 

κλήρωση για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών, καθώς και για την ανάδειξη του 

Προέδρου κάθε Επιτροπής που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό. Η κλήρωση 

διενεργείται με ευθύνη του Διευθυντή και παρουσία όλων των μελών που δήλωσαν 

διαθεσιμότητα. 

4. Η διάρκεια της θητείας των προέδρων και μελών των Επιτροπών των 

προηγουμένων παραγράφων είναι πέντε μήνες και οι όροι αμοιβής και απασχόλησής 

τους προβλέπονται σε σχετική σύμβαση έργου που συνάπτουν με τον Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έργο των προέδρων και μελών των 

Επιτροπών είναι η εξέταση των προσφυγών που εκκρεμούν κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων τους, καθώς και όσων εξετάζονται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την 



33 
 

κείμενη νομοθεσία. Η έδρα των Επιτροπών και της γραμματείας ορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

5. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού της Αρχής Προσφυγών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του νόμου 3907/2011, όπως ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του 

παρόντος, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Αρχή Προσφυγών, όπως η υπηρεσία αυτή 

συνιστάται και διαρθρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από την 

έναρξη λειτουργίας της. Αντιστοίχως μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Αρχή 

Προσφυγών, από την έναρξη λειτουργίας της κατά τις διατάξεις του παρόντος, το 

προσωπικό που υπηρετεί σε αυτή, με οποιαδήποτε σχέση, είτε με μετάταξη, είτε με 

απόσπαση από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 

του ν. 3861/2010) ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

6. Για το μεταβατικό στάδιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, διορίζεται διευθυντής της Αρχής 

Προσφυγών, υπάλληλος του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του 

ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α΄) ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά προτίμηση με διοικητική εμπειρία, 

κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. 

7. Έως την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων από την Αρχή Προσφυγών, με 

μέριμνα της Υπηρεσίας Ασύλου, παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες διερμηνείας 

για τις διαδικασίες ενώπιον της Αρχής Προσφυγών και οι εξουσιοδοτήσεις στο 

προσωπικό της και τα μέλη των Επιτροπών για την πρόσβαση στο σύστημα «Police 

on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες διεκπεραίωσης των διαδικασιών 

ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. 

8. Στον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών του έτους 2016, εγγράφεται ποσό 

1.653.000 ευρώ το οποίο μεταφέρεται από τους αντίστοιχους ΚΑΕ της Υπηρεσίας 

Ασύλου.  

9. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 3Α του ν. 3907/2011, όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις του παρόντος, για την επιλογή του Διευθυντή και των 

μελών των Επιτροπών Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών, η δαπάνη διεξαγωγής της 

διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου.  

10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

μπορεί να καθορίζεται η χρήση των υφιστάμενων χώρων προσωρινής φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών είτε ως Ειδικών Χώρων Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) του 

άρθρου 81 του ν. 3386/2005 είτε ως εγκαταστάσεων του άρθρου 31 του παρόντος 

νόμου 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 

μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης που 

συνίσταται με τον παρόντα νόμο, από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την 

παράγραφο 16. 

12. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις 

εκκρεμείς συμβάσεις που έχει συνάψει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, στη θέση της 
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τελευταίας, την οποία διαδέχεται ως προς όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, από 

την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο 16. 

13. Τυχόν εκκρεμή προγράμματα χρηματοδότησης ή προμηθειών από εσωτερικούς, 

ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και κάθε άλλους πόρους, των οποίων δικαιούχος και 

εκτελεστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, εκτελούνται από την Υπηρεσία 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την 

παράγραφο 16. 

14. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ή  

Κέντρα Πρώτης Υποδοχής ή Κινητές Μονάδες, από την έναρξη λειτουργίας της, 

σύμφωνα με την παράγραφο  16, νοείται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

και οι αντίστοιχες περιφερειακές της υπηρεσίες, όπως συνιστώνται  με τον παρόντα 

νόμο. 

15. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

από την έναρξη λειτουργίας της, σύμφωνα με την παράγραφο  16. Αντιστοίχως, 

μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το σύνολο 

του προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, με οποιαδήποτε 

σχέση, είτε με μετάταξη, είτε με απόσπαση ή διάθεση, από υπηρεσίες του Δημοσίου, 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή Ν.Π.Δ.Δ., κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

16. Έως την ανάληψη των σχετικών αρμοδιοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, φορέας υλοποίησης για 

τη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και για την 

πραγματοποίηση έργων, προμηθειών  είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία 

εκδίδεται ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται η ημερομηνία 

έναρξης λειτουργίας Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση 

καταργείται η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 

18. Όλες οι αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα και τα προεδρικά διατάγματα κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3907/2011, οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία της 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, εφαρμόζονται αναλογικά για τη λειτουργία της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έως την έκδοση των αποφάσεων και 

διαταγμάτων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος. 

 

Άρθρο 11 

Τροποποιήσεις του ν. 3907/2011 (Α’ 7) και συναφείς διατάξεις 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής 

αναβάλλεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που: α) παραβιάζεται η αρχή της μη 

επαναπροώθησης ή β) έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 ή γ) 
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εφόσον εκκρεμεί η εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

2. Στο άρθρο 24 του ν.3907/2011 προστίθεται η κάτωθι παράγραφος: 

«5. Σε περίπτωση προστασίας από την επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 21 ή ειδικές 

διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αναβολή απομάκρυνσης.» 

3. Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) τροποποιείται 

και αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ποσοστό 75% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της 

παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισμό της κεντρικής υπηρεσίας 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανέμεται με 

αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 

Οικονομικών σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και 

κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.» 

4. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), στην οποία είχε προστεθεί η 

παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015, τροποποιείται ως εξής: 

«Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η κατανομή ποσών από το ίδιο ποσοστό σε 

Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την 

είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να 

διατίθενται για την αντιμετώπιση κάθε σχετικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των 

αναγκών αυτών.» 

5. Η παρ.10 του άρθρου 14 του Ν. 4332/2015 (Α’76) αντικαθίσταται ως εξής: 

« Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και φορείς αυτών δύνανται, 

για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών και κατά παρέκκλιση κάθε 

αντίθετης διάταξης, να συνάπτουν συμβάσεις για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, 

όπως προσωρινή στέγαση, σίτιση, άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έξοδα 

ταφής, εξασφάλιση ειδών πρώτη ανάγκη και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς 

τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων 

τους, νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη. 

Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των 

οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων τους ύστερα από 

απόφαση του οικείου οργάνου η οποία στοιχειοθετεί τον έκτακτο επείγοντα 

χαρακτήρα των σχετικών συμβάσεων. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, 

δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του Ν. 4251/2014.» 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

Άρθρο 12 
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Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής 

 

Η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που συστάθηκε με το πδ 11/2010 

(ΦΕΚ Α΄15), όπως μετονομάσθηκε με την υποπερίπτωση αα της περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 του πδ 96/2010 (ΦΕΚ Α΄170) μετονομάζεται σε Γενική 

Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

 

Άρθρο 13 

Σύσταση Διεύθυνσης Υποδοχής και Κοινωνικής Ένταξης - Μεταφορά αρμοδιοτήτων 

 

Στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Υποδοχής και Κοινωνικής 

Ένταξης, η οποία έχει ως στόχο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

πολιτικής υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, ασυνόδευτων ανήλικων και  την 

ομαλή ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών  στην ελληνική 

επικράτεια. 

 

 

Άρθρο 14 

Συγκρότηση - Αρμοδιότητες 

 

1. Η Διεύθυνση Υποδοχής και Κοινωνικής Ένταξης συγκροτείται από τα ακόλουθα 

Τμήματα: 

α. Το Τμήμα Φιλοξενίας, το  οποίο είναι αρμόδιο: αα) Για τη μελέτη, σχεδιασμό και 

παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την κάλυψη των στεγαστικών 

αναγκών των αιτούντων διεθνούς προστασίας και δικαιούχων ανθρωπιστικού 

καθεστώτος, καθώς και ασυνόδευτων ανήλικων, ββ) Για τη  συνεργασία με 

συναρμόδια υπουργεία, τη γενική διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη 

και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής, γγ) Για την εξασφάλιση της συνοχής και της 

συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων των  ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών, 

κοινοτικών και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων, δδ) Για τη μελέτη, ανάπτυξη και 

επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στην ίδρυση και 

λειτουργία των κέντρων φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας και 

ανθρωπιστικού καθεστώτος, καθώς και ασυνόδευτων ανήλικων, εε) Για την ίδρυση, 

λειτουργία και εποπτεία των κέντρων φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας, 

ανθρωπιστικής προστασίας & ασυνόδευτων ανήλικων, στστ) Για την ανάπτυξη 

συνεργασίας με το τμήμα προστασίας ευπαθών ομάδων της διεύθυνσης κοινωνικής 

αντίληψης & αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και καταλληλότητα 

των προδιαγραφών κατά τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και η 
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αποτελεσματική εποπτεία του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων στέγασης 

αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων ανηλίκων. 

β. Το Τμήμα Υπηρεσιών Υποδοχής, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) Για τη μελέτη, 

σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής υποδοχής αιτούντων 

διεθνούς προστασίας, κατά την έννοια της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ, σχετικά με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνούς προστασίας, για την 

υποδοχή των αιτούντων διεθνούς προστασίας, των δικαιούχων ανθρωπιστικού 

καθεστώτος και των πολιτών τρίτων χωρών. Η πολιτική υποδοχής αφορά στην 

παροχή πλήρους δέσμης μέτρων για την υποδοχή των αιτούντων, 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνθηκών υποδοχής, καθώς και στη θέσπιση των 

απαιτούμενων διαδικασιών, πρωτοκόλλων και κριτηρίων χορήγησης των εν λόγω 

συνθηκών υποδοχής. ββ) Για τη συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, τη γενική 

διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ύπατη 

Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και 

άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση των ως άνω 

πολιτικών. γγ) Για την εξασφάλιση της συνοχής και της συμπληρωματικότητας 

μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκείνων που 

προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών ή άλλων και  ιδιωτικών 

χρηματοδοτικών μέσων. δδ) Για τη μελέτη, ανάπτυξη και επεξεργασία του θεσμικού 

πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών υποδοχής 

αιτούντων διεθνούς προστασίας και ανθρωπιστικού καθεστώτος, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής 

και κατάλληλης πρόσβασης στα συστήματα υγείας και παιδείας, καθώς και στην 

αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη και επεξεργασία του 

θεσμικού πλαισίου προδιαγραφών που αφορούν στις διαδικασίες πιστοποίησης, 

αποκατάστασης και κατάλληλης διαχείρισης ευάλωτων προσώπων που 

συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω ομάδες, όπως: πρόσωπα με αναπηρία ή σοβαρή 

ασθένεια, εθισμένοι χρήστες ουσιών, ηλικιωμένοι, έγκυοι, άγαμοι γονείς ή 

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, πρόσωπα 

που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών 

ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, καθώς και θύματα εκμετάλλευσης, 

εμπορίας και διακίνησης. 

γ. Το Τμήμα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων, το οποίο είναι αρμόδιο: αα) Για 

τη μελέτη, σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την 

υποδοχή και την κοινωνική προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, στο πλαίσιο των 

οποίων παρέχονται οι απαιτούμενες εγγυήσεις, με ειδική μέριμνα ως προς τη θεσμική 

κατοχύρωση της νομιμότητας παραμονής τους στη χώρα, τη νομική τους 

εκπροσώπηση και την ανάπτυξη συμπληρωματικών πλαισίων προστασίας, στη βάση 

των καταγραφόμενων αναγκών επί του πεδίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, θεσμικές εγγυήσεις ως προς την επάρκεια εκπροσώπησής, τις κατάλληλες 

συνθήκες διαμονής, καθώς και την  οικογενειακή ενότητα και τη δυνατότητα 

επανένωσης, κατά την έννοια της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, σχετικά με τις απαιτήσεις για 

την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων 

διεθνούς προστασίας, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και ισχύει. ββ) Για 
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τη  συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, τη γενική διεύθυνση εσωτερικών 

υποθέσεων της ευρωπαϊκής επιτροπής, την ύπατη αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους 

πρόσφυγες, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και άλλους κατά περίπτωση αρμόδιους 

φορείς, για τη χάραξη και υλοποίηση της ως άνω πολιτικής. γγ) Για την εξασφάλιση 

της συνοχής και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων των  

εθνικών & ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο 

άλλων εθνικών, κοινοτικών και ιδιωτικών χρηματοδοτικών μέσων. δδ) Για την 

ανάπτυξη συνεργασίας με το τμήμα προστασίας ευπαθών ομάδων της διεύθυνσης 

κοινωνικής αντίληψης & αλληλεγγύης, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα και 

καταλληλότητα των προδιαγραφών κατά τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και 

η αποτελεσματική εποπτεία του συστήματος διαχείρισης αιτημάτων στέγασης 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

δ. Το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης που συστάθηκε με την περίπτωση γ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 20 του πδ 105/2014 (ΦΕΚ Α172) και  το οποίο υπάγεται 

πλέον με τις αρμοδιότητές του στη Διεύθυνση Υποδοχής και Κοινωνικής Ένταξης 

που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, είναι αρμόδιο για: αα) Την υποβολή εισηγήσεων, 

για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών ένταξης δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος, ασυνόδευτων ανηλίκων και 

μεταναστών,  αιτούντων άσυλο και ευπαθών ομάδων με την προοπτική ένταξή τους,  

και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα και την 

υλοποίηση τους σε συνεργασία με φορείς, Υπουργεία και την κοινωνία των πολιτών, 

μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων. ββ) Την υποβολή 

προτάσεων για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τα Υπουργεία και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, 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 Διοικήσεων και των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για την υποβολή προτάσεων και την κατάρτιση 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων ένταξης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 

μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων και την υλοποίηση τους σε συνεργασία με 

άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών. εε) Την 

καταγραφή και πιστοποίηση μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της διεθνούς προστασίας, της μετανάστευσης και της κοινωνικής 

ένταξης, καθώς και την καταγραφή των υφισταμένων μεταναστευτικών κοινοτήτων 

και συλλόγων πολιτών λοιπών ευπαθών ομάδων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

του Υπουργείου. στστ) Το σχεδιασμό, την κατάρτιση κανονιστικού πλαισίου 

λειτουργίας και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για θέματα κοινωνικής 

ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μεταναστών και άλλων ευπαθών ομάδων, 

καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συνεργασία με φορείς που 

αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων στα προγράμματα αυτά. ζζ) Την 

εκπροσώπηση του Υπουργείου σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που 

ασχολούνται με θέματα ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας, μεταναστών και 

άλλων ευπαθών ομάδων καθώς και τη διαμόρφωση σχετικών θέσεων και την παροχή 
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οδηγιών προς τις ελληνικές αντιπροσωπείες στην αλλοδαπή επί των θεμάτων αυτών. 

ηη) 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. θθ) Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

υπαλλήλων των δημόσιων φορέων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 

θέματα ένταξης και τη διαπολιτισμική εκπαίδευσή τους στον τομέα αυτό. ιι) Την 

οργάνωση και την εποπτεία ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας, καθώς 

και άλλων δράσεων επικοινωνιακού χαρακτήρα, με στόχο την πληροφόρηση και 

ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης στους τομείς της ένταξης και της 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. ιαια) Το σχεδιασμό, την εποπτεία και τον έλεγχο 

δομών και υπηρεσιών ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας και μεταναστών και 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

ε. Το Τμήμα Υλοποίησης Προγραμμάτων Υποδοχής και Κοινωνικής Ένταξης, το 

οποίο είναι αρμόδιο για: αα) Τη μελέτη εφαρμογής, τον σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου ή/και την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης 

αιτούντων διεθνούς προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος και 

ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης των 

δικαιούχων των ανωτέρω μορφών προστασίας και νομίμων μεταναστών, υπό τη 

χρηματοδότηση εθνικών πόρων, ββ) τη μελέτη εφαρμογής, το σχεδιασμό, την 

παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου ή/και την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης 

αιτούντων διεθνούς προστασίας, δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος και 

ασυνόδευτων ανήλικων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης των 

δικαιούχων των ανωτέρω μορφών προστασίας και νομίμων μεταναστών εντός των 

προγραμμάτων του AMIF και του ISF που υλοποιούνται από την αρμόδια 

Διαχειριστική Αρχή και τις Εντεταλμένες Αρχές. 

 

 

Άρθρο 15 

 

1. Από την 1.4.2016 παύουν οι αρμοδιότητες του Τμήματος προστασίας Ευπαθών 

Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης 

και Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας που 

προβλέπονται σις περιπτώσεις αβ έως αε της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του πδ. 

113/2014 (ΦΕΚ Α180), ως προς το σκέλος τους που αφορούν προγράμματα 

κοινωνικής προστασίας αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων ανηλίκων, ευάλωτων 

ομάδων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών καθώς και δικαιούχων διεθνούς 

προστασίας, οι οποίες πλέον ασκούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της 

Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

2. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι στο Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, 

Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και 

Αλληλεγγύης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, 
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μετατάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους στο τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής 

Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως μετονομάζεται με το παρόν, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διατηρώντας το βαθμό τον οποίο 

κατείχαν στην προηγούμενη θέση τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4251/2014 (Α΄ 80),  ΤΟΥ Ν. 

3907/2011 (Α΄7) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

 

Άρθρο 16 

 

1. Το στοιχείο λγ) του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«λγ) Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας: 

α. Ο έτερος των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας του, καθώς και τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα με 

δικαστική απόφαση ή με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως 

εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην 

Ελλάδα. 

β. Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των 

συζύγων ή συντρόφων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα 

ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν 

τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στον σύζυγο 

αυτόν. 

2.Το στοιχείο λε) του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 

εξής:  

«λε) Μέλος οικογένειας Έλληνα: 

(α) ο (η) σύζυγος, (β) ο (η) σύντροφος με τον (την) οποίο(-α) ο Έλληνας  έχει 

συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, (γ) ανεξαρτήτως ιθαγένειας: οι κατιόντες, συγγενείς εξ 

αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων ή των συντρόφων, οι οποίοι είναι κάτω των 

21 ετών ή ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενοι, καθώς και εκείνοι 

του/της συζύγου ή του (της) συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο β) κατά την 

ανωτέρω διάκριση, ως προς την ηλικία, καθώς και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, 

επίσης κατά την ανωτέρω διάκριση, (δ) οι συντηρούμενοι απευθείας ανιόντες καθώς 

και εκείνοι του (της) συζύγου ή του (της) συντρόφου, όπως ορίζεται στο στοιχείο β), 

(ε) κάθε άλλου µέλους της οικογένειας του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας, το οποίο δεν εμπίπτει στα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 

(α), (β) και (γ) πρόσωπα, εφόσον το µέλος τούτο συντηρείται από τον Έλληνα ή τον 

έτερο των συζύγων ή ζει υπό τη στέγη του στη χώρα προέλευσης ή εφόσον σοβαροί 
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λόγοι υγείας καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του εν λόγω 

µέλους της οικογένειας από τον Έλληνα.» 

3. Προστίθεται άρθρο 13Α στο ν. 4251/2014, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως 

εξής: 

 

«Άρθρο 13Α 

Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική 

οικονομία 

 

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εποχική απασχόληση 

εργαζομένων στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία του άρθρου 

12 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση 

απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην 

χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής 

εκμετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας 

σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά 

εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του 

άρθρου 11 του παρόντος, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών 

τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση 

συνοδεύεται από α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση 

Εκτροφής του άρθρου 9 ν. 3877/2010 β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι 

αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας καθ’ ο μέρος αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως 

νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής 

του, και γ) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του παρόντος νόμου 

δικαιολογητικά. 

2. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την 

κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις 

ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζομένων που προβλέπει η κοινή υπουργική 

απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος. Η χορηγηθείσα έγκριση 

για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο 

αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 3907/2011. 

Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποστέλλει στην κατά τόπον 

αρμόδια  Αστυνομική Διεύθυνση την χορηγηθείσα  πράξη έγκρισης. Σε περίπτωση 

που έχει ήδη εκδοθεί απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει 

βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή  της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 

3907/2011, εφόσον δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος δημόσιας τάξης και ασφάλειας 

σύμφωνα με το άρθρο 6 περίπτωση γ του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που δεν έχει 

εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια 

αστυνομική αρχή και, ακολούθως, εκδίδεται βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Οι βεβαιώσεις αναβολής 

απομάκρυνσης κοινοποιούνται υποχρεωτικά από την αρμόδια αστυνομική αρχή στον 
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κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο κατά τόπον αρμόδιο τμήμα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. 

3. Εργοδότης που λαμβάνει έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα 

διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών δεν υπόκειται στις κυρώσεις  των άρθρων 85, 87 

και 88 του ν. 4052/2012. 

4. Οι παράτυπα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται σε εργασίες 

πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 

4331/2015 ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, 

κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010. 

5. Οι περιπτώσεις α,β,γ,δ,ε, του άρθρου 17 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«α. Μέλη διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι και 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη ημεδαπών εταιρειών, καθώς και θυγατρικών εταιρειών 

και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ασκούν νόμιμα εμπορική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια προξενική αρχή 

αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσίευσης του 

διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του 

καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου οργάνου της 

εταιρείας για την ιδιότητα τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή 

νόμιμων εκπροσώπων ή γενικών διευθυντών ή διευθυντών. Η είσοδος και διαμονή 

πολιτών τρίτων χωρών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν ή να απασχοληθούν, 

υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε ημεδαπές εταιρείες, επιτρέπεται μόνο εάν η ημεδαπή 

εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον  πέντε (5) εργαζόμενους. 

β. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, βάσει ειδικών διακρατικών συμφωνιών ή 

εισηγήσεων αρμοδίων ελληνικών αρχών, εφόσον προσκομίσουν στην αρμόδια 

προξενική αρχή τη σχετική συμφωνία ή την εισήγηση των αρμοδίων αρχών και τη 

σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση. 

γ. Διευθυντές, επιχειρησιακά και τεχνικά στελέχη εταιρειών του Ν. 2289/1995 (Α΄ 

27), όπως ισχύει  που ασχολούνται στη θαλάσσια έρευνα, γεώτρηση και εξόρυξη 

υδρογονανθράκων. 

δ. Υπαλληλικό προσωπικό και νόμιμοι εκπρόσωποι που απασχολούνται αποκλειστικά 

σε εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3427/2005 (Α 312), του ν. 

378/1968 (Α 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α 77), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α 142), καθώς και σε επιχειρήσεις του ν.δ. 

2687/1953 (Α 317), εφόσον προσκομίζουν τίτλο σπουδών ή έγγραφα που 

αποδεικνύουν διετή εργασιακή εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης 

στην εταιρεία, όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση εργασίας. 

Από την ανωτέρω υποχρέωση προσκόμισης τίτλου σπουδών ή εγγράφων απόδειξης 

διετούς εργασιακής εμπειρίας, απαλλάσσεται το υπαλληλικό προσωπικό που 

απασχολείται αποκλειστικά σε εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η 

εταιρεία απασχολεί τουλάχιστον πενήντα ημεδαπούς εργαζόμενους. 

ε. Τεχνικοί που απασχολούνται σε βιομηχανίες ή μεταλλεία υπό τους όρους, πλην του 

χρόνου διαμονής, που προβλέπονται στον α.ν. 448/1968 (Α 130).» 
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6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«2. Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση απόφασης χορήγησης ή 

ανανέωσης άδειας διαμονής των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου είναι η 

αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής των 

ενδιαφερομένων.» 

7. Το άρθρο 19 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

 

«Άρθρο 19 

 

1. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί 

άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην 

Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η 

άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από 

τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα. Αίτημα χορήγησης άδειας για 

εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης 

χώρας προσκομίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική 

προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο 

διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει 

κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης και (γ) έγγραφα που 

στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι 

καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατ’ 

εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α΄ ή β΄ εγγράφων, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός 

της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη ή είναι γονέας ανήλικου 

ημεδαπού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης,  καθορίζονται τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν 

την επταετή συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα. Με όμοια απόφαση  μπορούν 

να ορίζονται περιοριστικά οι λόγοι παραπομπής στις Επιτροπές του άρθρου 134 του 

παρόντος. 

2. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων από πολίτες τρίτων χωρών που πληρούν τις 

προϋποθέσεις των περιπτώσεων (α) και (γ) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 τ, η 

αρμόδια για την παραλαβή υπηρεσία ελέγχει τις τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης 

αυτών. Σε περίπτωση, που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής της 

αίτησης, η κατάθεση αυτής αποτελεί λόγο προστασίας από την επιστροφή σύμφωνα 

με την παρ. 5 του  άρθρου 21 του Ν. 3907/2011 (Α` 7). Η αρμόδια υπηρεσία 

παραλαβής χορηγεί σχετική απόδειξη, με την οποία βεβαιώνεται ότι κωλύεται η 

έκδοση απόφασης επιστροφής για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του 

αιτήματος. Η κατάθεση της αίτησης σε περίπτωση, που πληρούνται οι τυπικές 

προϋποθέσεις εξέτασης, συνιστά  λόγο αναβολής απομάκρυνσης και εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Σε περίπτωση που δεν 

πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης, μόνη η κατάθεση αίτησης 

για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν 

παρέχει προστασία από την επιστροφή. 
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3. Στην περίπτωση που ο αιτών κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την 

περίπτωση β΄ του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται 

βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 

7 του άρθρου 8 του παρόντος. 

4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι: α) η κατοχή 

διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις 

περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του 

ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης 

αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4251/2014, β) η καταβολή παραβόλου ύψους 

τριακοσίων (300) ευρώ, γ) η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με την 

περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του παρόντος κώδικα, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε 

από ασφάλιση του συζύγου. Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι 

ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων 

ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας, και η μη 

συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων λόγων που τους καθιστούν επικίνδυνους για 

την δημόσια τάξη και ασφάλεια. Τυχόν εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ και επιβολή μέτρου  

απαγόρευσης εισόδου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 3907/2011, για 

λόγους προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής ή εξαιτίας μη συμμόρφωσης σε απόφαση 

επιστροφής που εκδόθηκε για τον ίδιο λόγο,  δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για 

την έκδοση της άδειας διαμονής. Με την  έκδοση της άδειας διαμονής η  εγγραφή 

παύει αυτοδικαίως να ισχύει. 

5. Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου, χορηγούνται άπαξ και παρέχουν στον 

πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή 

υπηρεσιών ή έργου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας 

παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής κατείχε 

προηγουμένως άδεια διαμονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης 

οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. 

Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγουμένου εδαφίου θα εξετάζεται η 

συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη 

οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 138 

παρ. 7 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80). 

6. Σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγείται άδεια διαμονής από 

τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του παρόντος, όταν δεν πληρούνται οι 

οριζόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις 

και οι αιτούντες με κίνδυνο της ζωής τους, προέβησαν σε πράξεις κοινωνικής αρετής, 

προσφοράς και αλληλεγγύης που προάγουν τις αξίες του ανθρωπισμού. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, εφόσον αιτιολογημένα 

συντρέχει δημόσιο συμφέρον, το οποίο δύναται να προκύπτει κατά τεκμήριο από 

διμερείς συμφωνίες ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που αφορούν ιδίως τομείς 

εξωτερικής πολιτικής, άμυνας, εσωτερικής ασφάλειας, οικονομίας και ανάπτυξης, 

επενδύσεων, εκπαίδευσης, πολιτισμού κατόπιν εισήγησης του κατά περίπτωση 
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αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης 

χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Η άδεια διαμονής χορηγείται για 

χρονικό διάστημα έως δύο ετών και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα. 

Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της 

οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια 

διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.» 

8. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 Α του ν. 4251/2014 όπως ισχύει 

καταργείται. 

9. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, 

τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή τη γέννηση τέκνου.» 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει αντικαθίστανται ως 

εξής: 

 

«Άρθρο 45 

Συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα 

 

1. Πολίτες τρίτων χωρών, που μετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών στο πλαίσιο 

διακρατικών συμφωνιών και σε προγράμματα συνεργασίας με χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται δεκτοί για διαμονή στη χώρα εφόσον έχουν λάβει 

εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, για το σκοπό αυτό. Η 

εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική 

προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα πραγματοποίησης του αντίστοιχου 

προγράμματος. 

2. Η θεώρηση εισόδου χορηγείται για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα 

εκτέλεσης του προγράμματος και παρέχει πρόσβαση στην εργασία για τους σκοπούς 

του προγράμματος. 

3. Πολίτες τρίτων χωρών υπότροφοι υπουργείων, οργανισμών, κοινωφελών 

ιδρυμάτων και του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί για διαμονή στη χώρα εφόσον έχουν λάβει 

εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτό. 

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια ελληνική 

προξενική αρχή βεβαίωση του φορέα  χορήγησης της υποτροφίας. 

4. Στους πολίτες τρίτων χωρών της παρ. 3 χορηγείται άδεια διαμονής  για χρονικό 

διάστημα ίσο με το διάστημα διάρκειας της υποτροφίας. 

5. Οι πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.» 

11. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ─ παροχή υπηρεσιών ή έργου». 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 όπως 

ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«Το παραπάνω Δελτίο Διαμονής χορηγείται και σε πολίτες τρίτων χωρών που ήταν 

κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Ομογενούς, 
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σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και σε αιτούντες 

διεθνή προστασία υπό τον όρο της προηγούμενης παραίτησής τους από την αίτηση 

διεθνούς προστασίας και της προηγούμενης σταθερής διαμονής τους στη χώρα επί 

ένα τουλάχιστον έτος προ της σύναψης της οικογενειακής σχέσης καθώς και στους 

κατόχους άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  

28 του π.δ. 114/2010.» 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«3. Το μέλος της οικογένειας Έλληνα, που επιθυμεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, 

κατά την παράγραφο 1, οφείλει να καταθέσει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του παρόντος στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 

Χώρας, σε διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία εισόδου στη Χώρα ή εντός 

δύο μηνών από την ημερομηνία σύναψης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. Σε 

περίπτωση μη υποβολής της αίτησης εντός διαστήματος ενός έτους από την 

ημερομηνία εισόδου ή σύναψης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, επιβάλλεται 

χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία: 

α. Αποδεικνύει εγγράφως την οικογενειακή του σχέση με τον Έλληνα. 

β. Αποδεικνύει στις περιπτώσεις γ και δ της περίπτωσης λε της παρ. 1 του άρθρου 1 

του παρόντος ότι συντρέχει η προϋπόθεση του συντηρούμενου μέλους, δηλαδή ότι 

υποστηρίζεται υλικά από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων που 

είναι πολίτης τρίτης χώρας. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι θα συντηρείται από τον Έλληνα και ότι 

συντηρούνταν ή ζούσε υπό τη στέγη του ετέρου των συζύγων ή των συντρόφων που 

είναι πολίτης τρίτης χώρας στη χώρα καταγωγής ή ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι 

υγείας που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική φροντίδα του μέλους της 

οικογένειας από τον Έλληνα.» 

14. Οι περιπτώσεις  β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 4251/2014 

όπως ισχύει αντικαθίστανται ως εξής: 

«β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, πριν την 

υποβολή αίτησης αγωγής διαζυγίου, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η 

επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νομίμως σε έναν από τους συζύγους/συντρόφους 

που είναι πολίτης τρίτης χώρας ή λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης. 

«γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος 

της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος ή το 

σύμφωνο συμβίωσης. 

«δ. Ο ένας εκ των συζύγων/συντρόφων  απολαύει νομίμως του δικαιώματος 

επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή 

την έγγραφη συμφωνία των συζύγων/συντρόφων  προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει 

να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστημα απαιτείται.» 

15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 84 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«6. Πολίτες τρίτων χωρών που διέμεναν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους 

λόγους του παρόντος Κώδικα και μετά τη σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης   με 
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έτερο πολίτη τρίτης χώρας ή Έλληνα πολίτη μετέβαλλαν το καθεστώς διαμονής τους 

και έλαβαν είτε άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είτε δελτίο 

διαμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο 

προηγούμενο καθεστώς διαμονής τους, εφόσον: 

α. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή 

προσωποπαγές αντίστοιχα δικαίωμα διαμονής. 

β. Εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης του 

συμφώνου συμβίωσης  και δεν δικαιούνται αυτοτελές ή προσωποπαγές αντίστοιχα 

δικαίωμα διαμονής. 

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα μέλη της οικογένειας τους 

διέμεναν νόμιμα στη χώρα και μετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαμονής τους.» 

16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 85 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«2. Ο (η) σύζυγος/σύντροφος ανεξαρτήτως ιθαγένειας και οι κατιόντες, συγγενείς εξ 

αίματος σε ευθεία γραμμή, των συζύγων/συντρόφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 82, που κατέχουν Δελτίο Διαμονής έχουν πρόσβαση σε 

εξαρτημένη εργασία ─ παροχή υπηρεσιών ή έργου και επαγγελματική 

δραστηριότητα. 

17. Οι περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του ν. 4251/2014 όπως 

ισχύει αντικαθίστανται ως εξής: 

«α. Αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο Ελληνικής Αρχής ή τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι 

χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα 

έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα παράνομα μέσα και γενικά ότι στοιχειοθετείται κατάχρηση δικαιώματος ή 

απάτη, 

«γ. Διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση, ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία, η αναγνώριση 

τέκνων ή το σύμφωνο συμβίωσης, έχει συναφθεί με κύριο σκοπό την 

καταστρατήγηση των διατάξεων του Κώδικα αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί το 

Δελτίο Διαμονής ή Μόνιμης Διαμονής. 

Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για το σκοπό αυτόν ιδίως όταν δεν 

υπάρχει συμβίωση των μελών της οικογένειας ή δεν υφίσταται δυνατότητα 

επικοινωνίας τους ή όταν ο ένας σύζυγος/σύντροφος αγνοεί στοιχεία της ταυτότητας  

του ετέρου συζύγου/συντρόφου.» 

18. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«α. Διαθέτει εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και 

της οικογένειας του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής 

αρωγής της Χώρας. Το ετήσιο ελάχιστο εισόδημα δεν απαιτείται να είναι μεγαλύτερο 

από τον κατώτατο μισθό σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υπολογιζομένου σε αυτό 

και ποσού προερχόμενου από επίδομα τακτικής επιδότησης ανεργίας. Στον 

υπολογισμό του εισοδήματος λαμβάνονται επίσης υπόψη οι συνεισφορές των λοιπών 

μελών της οικογένειας. Ο τακτικός χαρακτήρας του ανωτέρω εισοδήματος 

αποδεικνύεται ιδίως από την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών.» 
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19. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) εφόσον διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για δέκα  (10) έτη» 

20. Η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«2. Το παράβολο, το οποίο καταβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης για την 

υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, ανέρχεται στο ποσό των 

τριακοσίων (300) ευρώ. Δεν υπόκεινται στην καταβολή του ανωτέρω παραβόλου 

όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαμονής αόριστης, δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του 

άρθρου 108 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.» 

21. Η παράγραφος 46 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«46. Σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου στην Ελλάδα έως την έναρξη ισχύος του 

παρόντος από γονείς, ο ένας εκ των οποίων είναι κάτοχος  άδειας διαμονής η οποία 

είναι σε ισχύ, στον έτερο γονέα, εφόσον διαμένει στη χώρα, χορηγείται άδεια 

διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 70 του Κώδικα.  

Άδεια διαμονής, βάσει των διατάξεων του παρόντος, χορηγείται σε μονογονεικές 

οικογένειες καθώς και σε γονέα που απόκτησε τέκνο εκτός γάµου, εφόσον ο έτερος  

γονέας έχει προβεί σε αναγνώριση του τέκνου µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 

4332/2014. 

Οι άδειες διαμονής του δευτέρου εδαφίου χορηγούνται για δύο έτη, παρέχουν 

πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου και 

ανανεώνονται για έναν από τους λόγους του νόμου.» 

22. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των αδειών διαμονής των 

πολιτών τρίτων χωρών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λεπτομέρειες, καθώς και ειδικότερα 

ζητήματα για την εφαρμογή της.» 

23. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών διαμονής  που υποβλήθηκαν και εκκρεμούν στο 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή στις Διευθύνσεις 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, μέχρι 

τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται από την αρχή στην οποία υποβλήθηκαν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

24. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος καταργείται η αριθ. 

23443/2011(2225 Β) ΚΥΑ. 

 

 

Άρθρο 17 

Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή 

προστασία 
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1. (α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του π.δ. 

114/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 

Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί 

καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, 

που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ,  των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί 

έως και 5 έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεμεί σε β’ 

βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της 

χώρας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού 

εγκλήματος. 

(β) Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα ή πλημμέλημα που 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και τα αδικήματα της 

βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας 

απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), 

αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), 

πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους 

(ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με 

ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385). 

2. Η άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του παρόντος, χορηγείται για δύο έτη  και 

μπορεί να ανανεωθεί με αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 19
 
Α 

παρ. 1 περ. στ’ 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 παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν 

εξετάζονται κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 114/2010 και η διοικητική διαδικασία 

καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής, 

του άρθρου 2 παρ. ιδ του π.δ 114/2010, αίτηση περί εξέτασης της προσφυγής του ως 

προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, ενώπιον των 

Επιτροπών Προσφυγών, 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. 

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ.114/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ 167/14, αντικαθίσταται ως εξής: 

α. έναν υπάλληλο  Υπουργείου  ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από  

Υπουργείο, περιλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο 

ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, ως Πρόεδρο ο οποίος ορίζεται 

με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό.  Στους Προέδρους των Επιτροπών 

Προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται επίδομα ευθύνης 

Προϊσταμένου Τμήματος, ο δε χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως χρόνος άσκησης 

καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος. 
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β. Στις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 μπορεί να 

ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου  Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ως πρόεδροι, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, κατηγορίας ΠΕ 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. 

5.Η παρ.1.α.  του άρθρου 7 του π.δ. 167/14, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του 

π.δ.114/2010, η αποφαινόμενη αρχή του άρθρου 2 σημείο ιθ΄ του π.δ. 114/2010 

διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων 

διεθνούς προστασίας τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν 

απορριφθεί σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β΄  βαθμό, εφόσον ο αιτών 

δεν είχε εμφανισθεί για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού 

μέχρι την 30 Ιουνίου 2015.  Για τη διακοπή αυτή η αποφαινόμενη αρχή εκδίδει 

σχετική πράξη, η οποία επιδίδεται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α" 97).» 

 

 

Άρθρο 18 

 

Στο άρθρο 25 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι 

τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, που αποσπώνται στην Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου ─ Υποδοχής και Ένταξης (Υ.Δ.Ε.Π.Α.Υ.Ε.), 

που συστάθηκε με το άρθ. 9 παρ. 6 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α΄76), βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ανήκει ο 

αποσπώμενος υπάλληλος.» 

 

 


