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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2246
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και παροχή εξουσίας
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) καθώς και των άρθρων 13, 37, 41, 44 παρ. 3, 109, 111 παρ. 1γ και 4, αυτού,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
γ) του ν. 4375/2016 «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» (Α΄ 51), ιδίως τα
άρθρα 1, 4, 8 και 76 αυτού,
δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
ε) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(Α΄ 149),
στ) του π.δ. 119/2017 «Σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων
Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης
Μετανάστευσης» (Α΄ 145),
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ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),
η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),
θ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),
ι) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου» (Α΄ 34),
ια) της 7337/29.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός
Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 498).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με την εξαίρεση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2
της Υ4/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β΄ 70) οι
οποίες ασκούνται από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, μεταβιβάζεται
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
π.δ. 18/2020 και των υπαγόμενων σε αυτή Υπηρεσιών
καθώς και των υπηρεσιών του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020
για τη μεταβατική περίοδο που ορίζει η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019, ήτοι:
(α) Η μέριμνα για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και των υπηρεσιών
του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020, καθώς και για τη σύνταξη
και την υποβολή στον Υπουργό του Σχεδίου Δράσης
της Γενικής Γραμματείας της οποίας προΐσταται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την παράλληλη
παρακολούθηση της εφαρμογής του,
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(β) η αρχική γνωστοποίηση και η αρχική κατανομή των
στρατηγικών στόχων των υφιστάμενων υπηρεσιών για
το επόμενο έτος, η συζήτηση με τους προϊσταμένους
περί αυτών και η υποβολή τελικών προτάσεων στοχοθεσίας στον Υπουργό (άρθρο 22 ν. 4369/2016),
(γ) η διαμόρφωση και αποστολή εθνικών θέσεων για
θέματα της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
λοιπών διεθνών οργανισμών, στο πλαίσιο της γενικής
πολιτικής και των κατευθύνσεων του Υπουργείου,
δ) η έκδοση εγκυκλίων οδηγιών,
ε) η διαβίβαση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς το αρμόδιο για την ενταλματοποίηση
και τακτοποίηση των δαπανών όργανο ανεξαρτήτως
ποσού,
(στ) τα καθήκοντα αποφαινόμενου οργάνου αναφορικά με τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, συμβατικού
αντικειμένου μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων
(60.000,00) ευρώ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για
τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει αποφαινόμενο όργανο τον ίδιο ή άλλο όργανο, και ειδικότερα
της τελικής υπογραφής για τις παρακάτω κατηγορίες
διοικητικών πράξεων: (αα) διακήρυξης διαγωνισμών
και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, (ββ) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων, (γγ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δδ) κατακύρωσης, ανάθεσης,
σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, (εε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και
μονομερούς λύσης συμβάσεων, και (στστ) των λοιπών
πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.
(ζ) η δυνατότητα δυνάμει της παραγράφου 4 του
άρθρου 37 του ν. 4622/2019, να εκχωρεί με απόφασή
του αρμοδιότητες και δικαίωμα τελικής υπογραφής σε
διοικητικά όργανα που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις υπηρεσίες της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 109
ν. 4622/2019 και για τη μεταβατική περίοδο που ορίζει
η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 116 του ιδίου
νόμου μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου το δικαίωμα να υπογράφει «με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις:
(α) Τις αποφάσεις έγκρισης των περιγραμμάτων θέσεων ευθύνης του Υπουργείου,
(β) τις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων ευθύνης
και την κάλυψης θέσεων επιπέδου της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου,
(γ) τις αποφάσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων
και επιτροπών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων
διοίκησης και τη διαδικασία κινητικότητας του Υπουργείου,
(δ) τις αποφάσεις συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του
Υπουργείου,
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(ε) τις ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε
κάθε ζήτημα μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης
των υπαλλήλων του Υπουργείου, ανεξαρτήτως σχέσης
εργασίας,
(στ) τις ατομικές διοικητικές πράξεις που σχετίζονται
με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου,
(ζ) τις ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στη
βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή των υπαλλήλων
του Υπουργείου,
(η) τις αποφάσεις συγκρότησης πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου,
(θ) τις αποφάσεις χορήγησης αδειών στο πάσης φύσης
προσωπικό του Υπουργείου,
(ι) τις αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή του προσωπικού του Υπουργείου για την
απασχόληση του τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες,
τις αργίες και τις εξαιρέσιμες ημέρες,
(ια) τα έγγραφα που απευθύνονται στα δικαστήρια
και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και μέσα που
έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων των
απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 23 του
π.δ. 18/1989 (Α΄ 18), για όλες τις οργανικές μονάδες του
Υπουργείου,
(ιβ) τις αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων του Υπουργείου στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
(ιγ) τις προσκλήσεις σε διαβούλευση προς όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη,
(ιδ) τις αποφάσεις καθορισμού του τύπου και του
περιεχομένου (α) των αδειών διαμονής σε εφαρμογή
της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, (β) των ειδικών
βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, (γ) των αιτήσεων για
την χορήγηση άδειας διαμονής και (δ) των βεβαιώσεων
κατάθεσης αίτησης,
(ιε) τις αποφάσεις ορισμού εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας και των υπηρεσιών του άρθρου 1 του
π.δ. 9/2020 σε ομάδες εργασίας, επιτροπές, και άλλα
συλλογικά όργανα σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,
(ιστ) τις αποφάσεις έγκρισης τεχνικών δελτίων, μνημονίων ή άλλων προτάσεων συνεργασίας και που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση ή/και
την υλοποίηση δράσεων προστασίας αιτούντων διεθνή
προστασία και κοινωνική ένταξη,
(ιζ) τα μνημόνια κατανόησης ή συνεργασίας με τρίτους
επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής,
(ιη) τις αιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη
χρηματοδότηση του προγράμματος δράσεων του εθνικού σημείου επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης ως υπεύθυνος φορέας πρότασης,
(ιθ) τις αποφάσεις έγκρισης αιτημάτων για τη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής ένταξης από Διαχειριστικές
Αρχές και άλλες πηγές χρηματοδότησης.
3. Η εξουσία υπογραφής των πράξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας μπορεί να ασκείται
και από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.
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4. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής,
για τη μεταβατική περίοδο που ορίζει η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019, ορίζεται
διατάκτης του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξαιρουμένων: α) των δαπανών
για τις οποίες απόφαση του Υπουργού ορίζει διατάκτη
τον ίδιο, β) της ανακατανομής των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού μεταξύ ειδικών φορέων του
Υπουργείου και της εν γένει μεταβολής του μεγέθους
του προϋπολογισμού του Υπουργείου, οι οποίες παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου.
5. Όπου ειδική διάταξη τυπικού νόμου ορίζει ότι μέρος
ή το σύνολο των παραπάνω αρμοδιοτήτων ασκούνται
από συγκεκριμένα ιεραρχικά κατώτερα όργανα των
επί μέρους υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αυτές συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν
στο μέτρο που δεν προσκρούουν σε ρητή διάταξη του
ν. 4622/2019.
6. Για τα εισηγητικά σημειώματα ή άλλα υπηρεσιακά
έγγραφα των επί μέρους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ-

7957

ματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και των υπηρεσιών
του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 που σχετίζονται με την
άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 1
της παρούσας, αποφασίζον όργανο ορίζεται ο Γενικός
Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής.
7. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής
προσυπογράφει κάθε παραγόμενο διοικητικό έγγραφο
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής και των υπηρεσιών του άρθρου 1 του
π.δ. 9/2020.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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