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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/
1-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 405/9-2-2018) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το
έτος 2018.

2

Σύσταση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

3

Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές αθλητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα τους
λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων, κατ’εφαρμογή
του άρθρου 95 του ν. 4547/2018.

4

Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή
προστασία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΦΠ 0002749 ΕΞ 2018
(1)
Τροποποίηση της με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/
1-2-2018 (ΦΕΚ Β’ 405/9-2-2018) απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό στόχων εσόδων για είσπραξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το
έτος 2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
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δ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116).
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η παράγραφος 3 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/1-2-2018 (ΦΕΚ
Β’ 405/9-2-2018), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
« 3. Καθορίζεται ο ποσοτικός στόχος επιστροφών που
πρέπει να πραγματοποιηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2018, όπως αυτός
έχει αποτυπωθεί στον πίνακα 3.4 της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2018, με τίτλο
«ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» (σελ. 58), και ο
οποίος είναι:
Πίνακας 3. Ποσοτικός Στόχος Επιστροφών (σε εκατ.
ευρώ)
Κατηγορία Εσόδου
Ετήσιος Στόχος 2018
Ε. Επιστροφές εσόδων
3.648
»
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. ΔΦΠ0000289ΕΞ2018/
1-2-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
Β’ 405).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ2β/οικ. 74896
(2)
Σύσταση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982
(Α΄/105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»
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όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του
ν. 2194/1994 (Α΄/34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄/143) «Εθνικό Σύστημα Υγείας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984
(Α΄/112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών
και άλλων συναφών διατάξεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992
(Α΄/123) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄/45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
6. Το π.δ. 73/2015 (Α΄/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 121/2017 (Α΄/148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
8. Την υπ’ αριθμ. Α3β/7343/22-6-1990 (Β’ 378) υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις συστάσεως και τρόπος
λειτουργίας Εξωτερικών Διαβητολογικών Ιατρείων και
Διαβητολογικών Μονάδων των Νοσοκομείων», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ.
Α3α/42/26-2-1992 (Β’ 231), Υ4α/9495/95/96/5-9-1996
(Β’874) και Υ4α/οικ. 118930/4-9-2009 (Β΄1909) όμοιες.
9. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/6-10-2015 (Β΄/2144) απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη», όπως ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της 31ης/27-07-2017
συνεδρίασης (θέμα 3ο) του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
11. Το υπ’ αριθμ. 35905/30-8-2017 έγγραφο της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας
12. Την υπ’αριθμ. 18 απόφαση της 270ης/6-7-2018
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ με θέμα: Σχετικώς με τη σύσταση
Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου (ΕΔΙ) στο Γ.Ο.Ν.Κ.
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
13. Το με αρ. 14961/14-9-2018 έγγραφο του Γ.Ο.Ν.Κ.
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» με θέμα: Διευκρινήσεις για σύσταση και λειτουργία Εξωτερικού διαβητολογικού Ιατρείου
στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
14. Την υπ’ αριθμ. Γ2β/69614/2-10-2018 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας περί αποδοχής της
υπ’αριθμ 18 απόφασης της 270ης/6-7-2018 Ολομέλειας
του ΚΕΣΥ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση και λειτουργία Εξωτερικού Διαβητολογικού Ιατρείου (Ε.Δ.Ι.) στο Β’ Παθολογικό Τμήμα του
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», με υπεύθυνη την Παθολόγο - Διαβητολόγο ιατρό, Άννα Κολώνια.
2. Σκοπός λειτουργίας του Εξωτερικού Διαβητολογικού
Ιατρείου είναι:
α. Η συστηματική, εξειδικευμένη και εκσυγχρονισμένη
περίθαλψη των διαβητικών ασθενών, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα.
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β. Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του σακχαρώδη
διαβήτη και των εκδηλώσεων του, καθώς και η παροχή
ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας στους
διαβητικούς ασθενείς.
γ. Η διασφάλιση της μακροχρόνιας παρακολούθησης
των ασθενών με την καταγραφή τους σε ένα εθνικό μητρώο διαβητικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη τους.
δ. Η εκτίμηση των αναγκών των διαβητικών ασθενών
με στόχο τον προγραμματισμό των παροχών προς αυτούς από τους αρμόδιους φορείς.
ε. Η συνεργασία, τόσο με τις επιστημονικές εταιρείες
που ασχολούνται με το αντικείμενο του σακχαρώδη διαβήτη , όσο και με τις Ενώσεις των διαβητικών ασθενών.
στ. Η προώθηση της έρευνας στον τομέα του σακχαρώδη διαβήτη.
3. Το Ε.Δ.Ι. θα στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό, θα διαθέτει εξοπλισμό και θα έχει επιστημονική
και εκπαιδευτική διασύνδεση με τις Διαβητολογικές Μονάδες (Κέντρα), ως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της
Α3β/7343/22-6-1990 απόφασης, όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/
479080/19559/10699
(3)
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές αθλητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα τους
λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων, κατ’εφαρμογή
του άρθρου 95 του ν. 4547/2018.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 95 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» με το
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 46 του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003.
β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α΄/22-04-2005), όπως ισχύει,
γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, {....}Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/
Α΄/22.09.2015).
δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/
05.11.2016).
ε) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-01-2018).
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Τεύχος Β’ 4427/05.10.2018

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016
(ΦΕΚ Β’/3672/11-11-2016), απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/
4796/434/325/28.02.18 (ΦΕΚ Β’/852/09.03.18) απόφαση,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε κατ’εφαρμογή του άρθρου 95 του
ν. 4547/2018, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα
οποία αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
οι αθλητές - μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν
παρακολούθησαν τα μαθήματα τους λόγω αγωνιστικών
υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων προετοιμασίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Α) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές αθλητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα τους λόγω
συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις κατά
τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α και β της παρ. 46 του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10.06.2003)
το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 95 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12.06.2018), ή λόγω συμμετοχής σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, αποδεικνύεται
με βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας με επισυναπτόμενα τα φύλλα αγώνων.
Β) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές αθλητές δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα τους λόγω
συμμετοχής σε προπονητική προετοιμασία αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία θα αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια και πλήρη αιτιολόγηση ο απαιτούμενος χρόνος
προετοιμασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 18984
(4)
Περιορισμός κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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. Τις διατάξεις 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».
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3. Τις διατάξεις 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.
4. Τις διατάξεις 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 (Α΄ 198) και το ν. 4375/2016
(Α΄ 51) και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2017 (Α΄149) «Οργανισμός
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91),
με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη
το άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ, το οποίο ορίζει: «1.
Οι αιτούντες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο
έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής ή στην περιοχή
την οποία τους ορίζει αυτό το κράτος μέλος. Η οριζόμενη περιοχή δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη σφαίρα της
ιδιωτικής ζωής και αφήνει αρκετά περιθώρια για την
εξασφάλιση της πρόσβασης σε όλα τα πλεονεκτήματα
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν σχετικά
με τη διαμονή του αιτούντος, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, δημόσιας τάξης ή, όταν είναι αναγκαίο, για
την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσματική παρακολούθηση της αίτησής του/της για παροχή διεθνούς
προστασίας.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνδέουν την παροχή
των υλικών συνθηκών υποδοχής με την πραγματική διαμονή των αιτούντων σε συγκεκριμένο τόπο, τον οποίο
καθορίζουν τα κράτη μέλη. Η σχετική απόφαση, η οποία
μπορεί να είναι γενικού χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνεται σε ατομική βάση και θεσπίζεται από το εθνικό δίκαιο.
4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα να παρέχεται στους αιτούντες προσωρινή άδεια απομάκρυνσης
από τον τόπο διαμονής που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 ή/και την οριζόμενη περιοχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε
ατομική, αμερόληπτη και αντικειμενική βάση και πρέπει
να αιτιολογούνται όταν είναι απορριπτικές.
Ο αιτών δεν χρειάζεται να ζητεί άδεια προκειμένου
να παρουσιασθεί στις αρχές ή να εμφανισθεί ενώπιον
δικαστηρίου, εφόσον η παρουσία του είναι αναγκαία.
5. Τα κράτη μέλη ζητούν από τους αιτούντες να γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές τη διεύθυνσή τους και
να τους κοινοποιούν οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης αυτής, το συντομότερο δυνατόν.»
7. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της από
18-3-2016 Κοινής Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας, και κατά τη
μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική, αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι έχουν εισέλθει στην Ελλάδα
από την Τουρκία και οι οποίοι δεν παραμένουν στα νησιά
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του Αιγαίου δεν γίνονται δεκτοί από την Τουρκία προς
επιστροφή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής τους.
8. Το γεγονός ότι παρίστανται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και λόγοι εξυπηρέτησης της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας ιδίως για:
α. την ταχεία επεξεργασία και την αποτελεσματική
παρακολούθηση των αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας,
β. τη διαχείριση του πληθυσμού των αιτούντων διεθνή προστασία εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς
επίσης και
γ. την υλοποίηση της από 18-3-2016 Κοινής Δήλωσης
ΕΕ - Τουρκίας,
για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η επιβολή περιορισμού της ελευθερίας κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίοι εισέρχονται, μέσω των νησιών
της Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου, στην
ελληνική επικράτεια μετά τις 20-3-2016, ημερομηνία που
τέθηκε σε εφαρμογή η ως άνω Κοινή Δήλωση.
9. Το γεγονός ότι ο περιορισμός της ελευθερίας κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία στα ανωτέρω αναφερόμενα νησιά δεν θίγει την αναπαλλοτρίωτη
σφαίρα της ιδιωτικής ζωής όσων υπόκεινται στο μέτρο
αυτό, ούτε εμποδίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που
προβλέπει ο ν. 4540/2018 (Α΄ 91) και η λοιπή εθνική, η
ευρωπαϊκή, αλλά και η διεθνής νομοθεσία για τους αιτούντες διεθνή προστασία.
10. Το γεγονός ότι το επιβαλλόμενο περιοριστικό μέτρο είναι αναλογικό, λόγω της φύσης και της έκτασής του
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και καθώς είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, ενώ
με την επιβολή του εξυπηρετείται υπέρτερο δημόσιο
συμφέρον, όπως αυτό εξειδικεύεται ανωτέρω.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στους αιτούντες διεθνή προστασία οι οποίοι εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών Λέσβου, Ρόδου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου επιβάλλεται
περιορισμός κυκλοφορίας στο νησί από το οποίο εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια. Ο ως άνω περιορισμός
αναφέρεται στα δελτία αιτούντων διεθνή προστασία.
2. Ο περιορισμός κυκλοφορίας δεν επιβάλλεται ή αίρεται στα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 604/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες,
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4375/2016.
3. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η με αριθμ.
οικ.8269/20.4.2018 απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου (Β΄1366).
4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018
Ο Διευθυντής
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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