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Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μετα-

ξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και 

Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
 α) Τις διατάξεις:
αα) των παρ. 4 του άρθρου 35 και 9 του άρθρου 111 

του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

ββ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 51/1975 «Περί ανα-
διοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» 
(Α΄ 125),

γγ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

δδ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),

εε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

στστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γε-
νικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ζζ) του π.δ 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων του - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),

ηη) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149).

β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

γ) Την υπ΄ αρ. 17/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το 

οποίο συστάθηκε με το π.δ. 4/2020 μεταφέρονται, ως 
σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού και με 
την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, 
οι ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη:

α) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, η οποία είχε συσταθεί με την παράγραφο 
2.α του άρθρου 2 του π.δ. 122/2017 και είχε μεταφερθεί 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δυνάμει της πα-
ραγράφου 9 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019.

β) Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είχε 
συσταθεί με την παράγραφο 2.α του άρθρου 2 του 
π.δ. 122/2017 και είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη δυνάμει της παραγράφου 9 του άρ-
θρου 111 του ν. 4622/2019.

γ) Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτα-
κτης Ανάγκης, το οποίο είχε συσταθεί με την παράγραφο 
2,α του άρθρου 2 του π.δ. 122/2017 και είχε μεταφερθεί 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δυνάμει της πα-
ραγράφου 9 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019.

δ) Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο είχε συσταθεί με 
την παράγραφο 2.α του άρθρου 2 του π.δ. 122/2017 
και είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη δυνάμει της παραγράφου 9 του άρθρου 111 του 
ν. 4622/2019.

ε) Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, το οποίο είχε συσταθεί με 
την περίπτωση η της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 
π.δ. 122/2017 και είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη δυνάμει του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019.

στ) Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σχέσεων, το οποίο είχε συσταθεί με την περίπτωση θ΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 122/2017 και 
είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
δυνάμει του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη σε θέματα των μεταφερό-
μενων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο 
Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

24 Ιανουαρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 10

43



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44 Τεύχος A’ 10/24.01.2020

3. Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρ-
χικών συμβουλίων του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρο-
νται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα 
υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπα-
γόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που μεταφέρονται στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι δαπάνες 
του Υπουργείου κατά το μέρος που αφορούν αυτές, 
εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2020 τον 
προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, οι αντίστοιχες πιστώσεις του 
οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος 
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ   
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