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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος.

2

Αντικατάσταση τίτλων εκδόσεως EFSF.

3

Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου Κρήτης και καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και
Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53997
(1)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α΄ 208),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (Α΄ 210).
4. Τη με αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
5. Το π.δ. 132/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος» (Α΄ 225).
6. Τη με αριθμ. 6792/13.1.2016 απόφαση (Β΄149).
7. Το με αριθμ. πρωτ. 1571/11.1.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με συνημμένη τη με αριθ.
167/28.12.2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-
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λίου Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Έγκριση πρόσληψης
ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος / Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε (έδρα) και Γραφείο Νομικής
Υπηρεσίας ΠΕ Αιτωλ/νίας για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής άσκησής τους, διάρκειας έξι μηνών
με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 13 παρ. 3 και 5 ν. 4194/2013)
όπως ισχύει» (ΑΔΑ: Ω07Φ7Λ6 - 3ΡΦ).
8. Τη με αριθμ.320388/9548/6.12.2016 βεβαίωση πίστωσης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικού της
Περιφέρειας.
9. Τις με αριθμ. 149521/5479/31.5.2017 και 149499/
5475/31.5.2017 αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης και
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους σαράντα τριών χιλιάδων
διακοσίων (43.200) ευρώ, η οποία για το τρέχον έτος
ανέρχεται σε 14.400 ευρώ περίπου και θα καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΚΑΕ 02.01.073.0355.01.1231 «Αποζημίωση σπουδαστών για πρακτική άσκηση σε δημόσιες υπηρεσίες»)
οικείου οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα
πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έδρα Πάτρα)
και στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σε έξι (6) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους σε έξι (6)
μήνες, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον διάστημα
έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου
και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13
του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η
Μαρτίου και 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται
σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος
κάθε μήνα. Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους
ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας, στη Διεύθυνση Διοίκησης,
Τμήμα Γραμματείας και, για το Γραφείο Νομικής Υπηρε-
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σίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, στη Διεύθυνση ΔιοικητικούΟικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, εντός δέκα (10)
ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης
στην ιστοσελίδα του τελευταίου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, β) αριθμό μητρώου ασκούμενου και,
γ) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό
των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας με την παρουσία των ενδιαφερομένων
και τα ονόματα των επιλεγέντων στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και
ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης τους, θα
είναι αντίστοιχα ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Δ.Ε και ο δικηγόρος του Γραφείου Νομικής
Υπηρεσίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας. Η αμοιβή των ασκούμενων
δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο,
ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο
δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Περιφέρειας, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος
του αρμόδιου δικηγόρου (Προϊσταμένου της Νομικής
Υπηρεσίας Π.Δ.Ε και δικηγόρου του Γραφείου Νομικής
Υπηρεσίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, αντίστοιχα).
Δ. Η με αριθμ. πρωτ. 6792/13.1.2016 κοινή υπουργική
απόφαση καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αναπληρωτής Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 846
Αντικατάσταση τίτλων εκδόσεως EFSF.

(2)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α/1994), όπως
ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990), όπως ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
2/60752/0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).
6. Την αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β/2014),
όπως ισχύει.
7. Την αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β/2014),
όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287 Α/2013).
9. Την με αρ. πρωτ. 2/37700/0023Α/10-05-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης
εσόδου ύψους €25 δισεκ., δανείου από το EFSF, για την
κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
εξαιτίας των απωλειών που υπέστησαν από τις ανταλλαγές ομολόγων μέσω της διαδικασίας PSI» (ΦΕΚ 1646
Β/2012).
10. Την με αρ. πρωτ. 2/694/0023Α/18-02-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Απόφαση εμφάνισης
εσόδου ύψους € 16 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»
(ΦΕΚ 335 Β/2013).
11. Την από 25.05.2016 Δήλωση του Συμβουλίου των
Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup).
12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
13. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).
14. Το 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α/2014).
15. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).
16. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168
Β/2015).
17. Την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.03.2012
Π.Ν.Π (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65)
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και τροποποιήθηκε (α) με την από 12-12-2012 Π.Ν.Π (Α΄
240) που κυρώθηκε με το ν. 4110/2013 (Α΄ 18), (β) με την
από 17-12-2014 Π.Ν.Π (Α΄ 262) που κυρώθηκε με το ν.
4316/2014 (Α΄ 270), (γ) με την από 27-02-2015 τρίτη τροποποίηση και συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις «Liability
Management Exercise Agreement» και «Bond Exchange
Agreement» την 16-3-2017.
18. Την αρ. πρωτ. 709/8-6-2017 απόφαση του Αν.
Υπουργού Οικονομικών «Ανταλλαγή τίτλων εκδόσεως
EFSF» (ΦΕΚ 2029 Β/2017).
19. Τα έγγραφα του EFSF "Supplemental Confirmation
Notice dated 19/04/2012" και "Supplemental Confirmation Notice dated 18/12/2012" με ημερομηνία 06-072017, αποφασίζουμε:
1. Την καταγραφή στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017, με ημερομηνία 05/07/2017, του
συνολικού ποσού των € 3.000.000.000,00 (τριών δισεκατομμυρίων ευρώ), που αποτελεί το προϊόν των δανείων
σταθερού επιτοκίου, που συνήψε το Ελληνικό Δημόσιο
στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως
συμπληρώθηκε με τις συμβάσεις «Liability Management
Exercise Agreement» και «Bond Exchange Agreement»
την 16-3-2017. Σκοπός του ανωτέρω δανείου είναι η αντικατάσταση υφιστάμενου δανείου σταθερού επιτοκίου
από το Ε.Τ.Χ.Σ. με ισόποσο δάνειο σταθερού επιτοκίου,
λόγω της επιστροφής αντίστοιχων τίτλων από την Εθνική
Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την Alpha Bank και τη
Eurobank προς το Ε.Τ.Χ.Σ., σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα:
Έναρξη
Λήξη
Κεφάλαιο
5/7/2017
19/4/2052
479.980.000,00 €
5/7/2017
20/4/2054
2.036.000.000,00 €
5/7/2017
19/12/2053
242.010.000,00 €
5/7/2017
21/12/2054
242.010.000,00 €
Σύνολο
3.000.000.000,00 €
Με βάση την παρούσα απόφαση το ποσό των €
3.000.000.000,00 θα εμφανισθεί στα πιστωτικά έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2017 με ΚΑΕ 5162 «Έσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης».
2. Τη μείωση του δημοσίου χρέους κατά το ποσό των
€ 3.000.000.000,00 (τριών δισεκατομμυρίων ευρώ) με
ημερομηνία 05-07-2017, μέσω της προεξόφλησης του
παρακάτω δανείου της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εξής:
Έναρξη
Λήξη
Κεφάλαιο
Επιτόκιο
8/6/2017 8/6/2047 3.000.000.000.00 € 1.653%
Η ανωτέρω προεξόφληση προέκυψε ως αποτέλεσμα της επιστροφής προς το Ε.Τ.Χ.Σ. ομολόγων στα-
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θερού επιτοκίου έκδοσης του, ονομαστικής αξίας €
3.000.000.000,00, ενώ για τους δεδουλευμένους τόκους
ποσού 3.668.301,37 που αφορούν το χρονικό διάστημα
από 08/06/2017 έως 05/07/2017 ισχύει η αναβολή καταβολής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συμβάσεις
με το Ε.Τ.Χ.Σ.
Για την αποτύπωση της ανωτέρω πράξης στα έξοδα
του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2017 το ποσό των € 3.000.000.000,00, το οποίο αποτελεί
την ονομαστική αξία του χρέους που μειώνεται, θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 23/200 του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2017 με ΚΑΕ 6269 «Προεξόφληση
δανείων εξωτερικού».
Το σχετικό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση την
παρούσα απόφαση.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2017, καθώς και για επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις
εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
I

Αριθμ. οικ.12634
(3)
Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης και καθορισμός αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής και Κρήτης.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
ισχύουν.
2. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
3. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4375/2016 (Α΄51)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 'σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)' (L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
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4. Του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ Α΄ 198), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο στις 28 Ιουλίου
2017.
2. Την αντικατάσταση της παρ. 1α του άρθρου 2 της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 9778/22.5.2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 1936) ως
ακολούθως:
«1α. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α. Αττικής)
με έδρα την Αθήνα έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική
περιφέρεια των περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας
και των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας -Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και
Θήρας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το
στοιχείο (Α΄) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».
3. Την αντικατάσταση της παρ. 1β του άρθρου 2 της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 9778/22.5.2017 απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 1936) ως
ακολούθως:
«Στην αρμοδιότητα του Π.Γ.Α. Αττικής υπάγονται
όλες οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας υπάγονται όλες
οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών, πλην αυτών που υπάγονται στα Αυτοτελή
Κλιμάκια Ασύλου Αμυγδαλέζας, Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνή Προστασία, Πειραιά, Ταχείας Εξέτασης
Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας, Εξέτασης Αιτήσεων
Διεθνούς Προστασίας υπηκόων Πακιστάν και Εξέτασης
Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας ποινικών κρατουμένων τα οποία ιδρύθηκαν δυνάμει των με αριθμ. πρωτ.
οικ. 5927/23.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2565), 11294/1.10.2015
(ΦΕΚ Β΄ 2225), οικ. 11643/29.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2415), οικ.
18739/11.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3786), οικ. 22511/21.12.2016
(ΦΕΚ Β΄4399) και οικ. 9778/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1936)
αποφάσεων της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου
αντίστοιχα.»
4. Την προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 2 της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 9778/22.5.17 απόφασης της Διευθύντριας της
Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 1936) ως ακολούθως:
«10. Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Κρήτης
με έδρα το Ηράκλειο έχει τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το
στοιχείο (ζ΄) της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 104/2012,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. »
5. Την αντικατάσταση του άρθρου 4 της με αριθμ.
πρωτ. οικ. 9778/22.5.17 απόφασης της Διευθύντριας
της Υπηρεσίας Ασύλου (ΦΕΚ Β΄ 1936) ως ακολούθως:

Τεύχος Β’ 2476/19.07.2017

«Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου
1. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου "Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζας", το οποίο εδρεύει και λειτουργεί στον Ειδικό Χώρο
Παραμονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) Αμυγδαλέζας είναι αρμόδιο για: α) την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρατουμένων που τελούν σε διοικητική κράτηση και κρατούνται
σε καταστήματα κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων
της περιφέρειας Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου,
Κέας - Κύθνου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της
περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και β) την παραλαβή και
εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή
ανιθαγενών που υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο
60 του ν. 4375/2016, σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της χώρας εντός των ορίων της περιφέρειας
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των περιφερειακών ενοτήτων Νάξου, Πάρου, Μήλου, Σύρου, Κέας - Κύθνου, Τήνου,
Μυκόνου, Άνδρου και Θήρας της περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
2. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου, το οποίο
εδρεύει και λειτουργεί εντός του Προαναχωρησιακού
Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) Κορίνθου, πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την με
αριθμ. πρωτ. οικ./11303/21.7.16 (ΦΕΚ Β΄2335) απόφαση
της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου είναι αρμόδιο
και για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς
προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που κρατούνται
στις δικαστικές φυλακές του Ναυπλίου, της Τίρυνθας και
της Τρίπολης.
3. Το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κω, το οποίο εδρεύει
και λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
στην Κω, πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την
αριθμ. πρωτ. οικ.8183/26.5.16 (ΦΕΚ Β΄ 1618) απόφαση
της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, είναι επιπλέον
αρμόδιο και για την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών που τελούν
σε διοικητική κράτηση και κρατούνται σε καταστήματα
κράτησης ή φυλακές εντός των ορίων της περιφερειακής
ενότητας Κω.»
6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
η με αριθμ. πρωτ. 20580/1.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4022) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς
και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην
παρούσα απόφαση.
7. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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