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Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις:
αα) των παρ. 2 και 4 του άρθρου 35 και της παρ. 4 

του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

ββ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

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

δδ) 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),

εε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

στστ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

ζζ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),

ηη) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5) και

θθ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α’ 149).

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

γ) Την ιδιαίτερη εθνική και κυβερνητική σημασία της 
αποτελεσματικής προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων 

προσώπων που βρίσκονται στη χώρα, ως αποτέλεσμα 
της έξαρσης των μεταναστευτικών και προσφυγικών 
ροών, όπως επίσης του συντονισμού των εμπλεκομένων, 
δημοσίων και ιδιωτικών, φορέων για την αντιμετώπιση 
του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος, 
λαμβανομένης υπόψη ιδίως της διάταξης του άρθρου 
191 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

δ) Την αριθμ. 41/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, με πρόταση του Πρωθυπουργού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετονομασία και σύσταση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου που συστάθηκε με το άρθρο 4 
του π.δ. 84/2019 και μεταφέρθηκε ως σύνολο αρμοδι-
οτήτων, θέσεων και προσωπικού στο Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου με το π.δ. 4/2020 «Σύσταση 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτή-
των μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4) μετονομάζεται σε Γενική 
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής.

2. Συνιστάται Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο, στην οποία μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτή-
των, θέσεων και προσωπικού με την ίδια μισθολογική κα-
τάσταση και σχέση εργασίας, καθώς και εποπτευόμενων 
φορέων, η Ειδική Γραμματεία Υποδοχής που συστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019. Η ως 
άνω Ειδική Γραμματεία Υποδοχής καθώς και η αντίστοιχη 
θέση Ειδικού Γραμματέα καταργείται. Της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο προΐσταται μετα-
κλητός Γενικός Γραμματέας με βαθμό Α’ της κατηγορίας 
ειδικών θέσεων.

3. Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνό-
δευτων Ανηλίκων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό 
Μετανάστευσης και Ασύλου. Της Ειδικής Γραμματείας 
προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Β΄ της κα-
τηγορίας ειδικών θέσεων.

4. Συνιστάται Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλε-
κομένων Φορέων, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό 
Μετανάστευσης και Ασύλου. Της Ειδικής Γραμματείας 
προΐσταται μετακλητός υπάλληλος με βαθμό Β΄ της κα-
τηγορίας ειδικών θέσεων.
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Άρθρο 2
Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πει-
θαρχικά συμβούλια στο Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, το προσωπικό των υπηρεσιών του άρθρου 1 
εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά 
συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος.

Άρθρο 3
Δαπάνες

Οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο, της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευ-
των Ανηλίκων και της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού 
Εμπλεκομένων Φορέων, βαρύνουν έως 31.12.2020 τις 
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1055-201 0000000 «Γενική 

Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 
Ασύλου» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 4
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, 19 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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