
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου 
Οργάνου και Διατάκτη.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Υπο-
δοχής Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 13428 (1)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου 
Οργάνου και Διατάκτη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 παρ. 6, 37, 41 παρ. 2 περ. ζ’, 44 παρ. 3, 

109 παρ. 4 και 9, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

β) του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

γ) του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσί-
ας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου "σχετικά με τις κοινές διαδικασίες 
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)" (L 180/29-6-2013), διατά-
ξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 51), ιδίως τα άρθρα 1, 4 και 76 αυτού,

δ) της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),

στ) του π.δ. 119/2017 «Σύσταση στο Υπουργείο Εσω-
τερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων 
Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης 
Μετανάστευσης» (Α’ 145),

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

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

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

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

ια) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου (Α’ 34)»,

ιβ) της υπ’ αρ. 7337/29.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 498),

ιγ) της υπό στοιχεία TT 12208/16-10-2020 απόφασης 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός 
Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 876),

ιδ) Την υπ’ αρ. 2246/05.03.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και 
παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714), 

ιε) της υπό στοιχεία οικ. 12869/2020 απόφασης του 
Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση 
εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και σε κατώτερα 
ιεραρχικά όργανα της Γενικής Διεύθυνσης.» (Β’ 1875).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019 
και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Με την επιφύλαξη ισχύος των άρθρων 37 παρ. 1 
και 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και με την εξαίρεση 
των αρμοδιοτήτων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Υ4/2020 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 70) οι οποί-
ες ασκούνται από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, και με την επι-
φύλαξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 41 και της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του 
ν. 4622/2019, μεταβιβάζεται δυνάμει της παραγράφου 6 
του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 στον Γενικό Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, η άσκηση των παρακάτω αρμο-
διοτήτων:

α) η υπογραφή των εγγράφων που απευθύνονται στα 
δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και 
μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων 
των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομέ-
νων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 
23 του π.δ. 18/1989 (Α’ 18), για τις οργανικές μονάδες 
που υπάγονται απευθείας σε αυτόν, με την επιφύλαξη 
ισχύος της περίπτωσης 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
οικ.12869/2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευ-
σης και Ασύλου «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και σε κατώτερα ιεραρχικά όργανα της Γενικής 
Διεύθυνσης.» (Β’ 1875),

β) η έκδοση των αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης 
για υπηρεσιακούς λόγους των υπαλλήλων της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό,

γ) η έκδοση προσκλήσεων σε διαβούλευση προς 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφω-
ση και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την 
Κοινωνική Ένταξη,

δ) η έκδοση των αποφάσεων καθορισμού του τύπου 
και του περιεχομένου (α) των αδειών διαμονής σε εφαρ-
μογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, (β) των ειδι-
κών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, (γ) των αιτήσεων για 
την χορήγηση άδειας διαμονής και (δ) των βεβαιώσεων 
κατάθεσης αίτησης,

ε) η έκδοση των αποφάσεων ορισμού εκπροσώπων 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής σε 
ομάδες εργασίας, επιτροπές, και άλλα συλλογικά όργανα 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,

στ) η έκδοση των αποφάσεων έγκρισης μνημονίων ή 
άλλων προτάσεων συνεργασίας που απαιτούνται για τον 
σχεδιασμό, την παρακολούθηση ή/και την υλοποίηση 
δράσεων που αφορούν τη μετανάστευση, την παροχή 
διεθνούς προστασίας (άσυλο ή επικουρική προστασία) 
και την κοινωνική ένταξη,

ζ) η υπογραφή των μνημονίων συναντίληψης ή συνερ-
γασίας με τρίτους επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής,

η) 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 στοχο-
θεσίας στον Υπουργό (άρθρο 22 ν. 4369/2016),

θ) η διαμόρφωση και αποστολή εθνικών θέσεων για 
θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής προς τα όργανα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών, στο 
πλαίσιο της γενικής πολιτικής και των κατευθύνσεων του 
Υπουργείου,

ι) η διαβίβαση όλων των απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών προς το αρμόδιο για την ενταλματοποίηση και 
τακτοποίηση των δαπανών όργανο ανεξαρτήτως ποσού.

Άρθρο 2
Λοιπές αρμοδιότητες

Για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Γε-
νικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής μπορεί:

α. με την επιφύλαξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019 να εκδίδει αποφάσεις ατομικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα,

β. να εκδίδει εγκυκλίους οδηγίες.

Άρθρο 3
Συντρέχουσα αρμοδιότητα

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στα 
άρθρα 1 και 2 μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό 
Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 4
Άσκηση αρμοδιοτήτων

1. Όπου ειδική διάταξη τυπικού νόμου ορίζει ότι μέρος 
ή το σύνολο των παραπάνω αρμοδιοτήτων ασκούνται 
από συγκεκριμένα ιεραρχικά κατώτερα όργανα των επί 
μέρους υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μετανα-
στευτικής Πολιτικής αυτές συνεχίζουν να ισχύουν ως 
έχουν στο μέτρο που δεν αντίκεινται σε ρητή διάταξη 
του ν. 4622/2019.

2. Για τα εισηγητικά σημειώματα ή άλλα υπηρεσιακά 
έγγραφα των επί μέρους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα-
τείας Μεταναστευτικής Πολιτικής που σχετίζονται με την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 της παρού-
σας, αποφασίζον όργανο ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
προσυπογράφει κάθε παραγόμενο διοικητικό έγγραφο 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής το οποίο φέρει τελική υπογραφή ανώτερου 
οργάνου.

Άρθρο 5
Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη

1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
ορίζεται ως αποφαινόμενο όργανο κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 στο πλαίσιο της διενέργειας 
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβά-
σεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου πο-
σού πεντακοσίων χιλιάδων ένα ευρώ (500.001 €) πλέον 
ΦΠΑ και άνω, που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά ή εν 
μέρει από πόρους του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας, των 
Μηχανισμών Έκτακτης Βοήθειας, του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης ή και άλλων ενωσιακών ή διεθνών πόρων. Σε αυτό το 
πλαίσιο μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Μετανα-
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στευτικής Πολιτικής η αρμοδιότητα της τελικής υπογρα-
φής για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: 
(α) διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, (β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδο-
τικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, (γ) επικύρωσης των 
πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, (δ) κατακύρω-
σης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, 
(ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου 
και μονομερούς λύσης συμβάσεων, και (στ) των λοιπών 
πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.

2. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
ορίζεται ως διατάκτης της παρ. 3, του άρθρου 37 ν. 4622/
2019, του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου για τις δαπάνες ποσού πεντακοσί-
ων χιλιάδων ένα ευρώ (500.001 €) πλέον ΦΠΑ και άνω, 
που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή/
και δράσεων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά ή εν 
μέρει από πόρους του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας, των 
Μηχανισμών Έκτακτης Βοήθειας, του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης ή και άλλων ενωσιακών ή διεθνών πόρων.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπό στοιχεία οικ. 2246/05.03.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και 
παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. 13429 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Υπο-
δοχής Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 παρ. 6, 41 παρ. 2 περ. ζ’, 44 παρ. 3, 

109, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

β) του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

γ) του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσί-
ας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά-

ξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες 
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς 
προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29-6-2013), διατά-
ξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 51), ιδίως τα άρθρα 1-17 αυτού,

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

ε) του π.δ. 119/2017 «Σύσταση στο Υπουργείο Εσω-
τερικών Γενικής Γραμματείας Συντονισμού θεμάτων 
Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης 
Μετανάστευσης» (Α’ 145),

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

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

η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

θ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων 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 υπ’ αρ. 1671/20.2.2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως με-
τακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 122),

ιβ) της υπό στοιχεία TT 12208/16-10-2020 απόφασης 
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός 
Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 876),

ιγ) της υπ’ αρ. 3586/14.04.2020 απόφασης του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (B΄ 1464).

2. Το γεγονός ότι των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου δεν προΐσταται Γενικός Διευθυντής, υπό την έν-
νοια της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 119 (περ. 22) του ν. 4622/2019 
και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Με την επιφύλαξη των άρθρων 37 παρ. 1 και 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και με την εξαίρεση των αρμοδι-
οτήτων του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ4/2020 από-
φασης του Πρωθυπουργού (Β’ 70) οι οποίες ασκούνται 
από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, και με την επιφύλαξη ισχύος των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 41 και της 
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παραγράφου 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019, μεταβι-
βάζεται δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 
4622/2019 στον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η 
άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων, που αφορούν 
στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο:

α) η υπογραφή των εγγράφων που απευθύνονται στα 
δικαστήρια και αναφέρονται σε ένδικα βοηθήματα και 
μέσα που έχουν ασκηθεί κατά πράξεων ή παραλείψεων 
των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομέ-
νων των απόψεων της Διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 
23 του π.δ. 18/1989 (Α’ 18), για τις οργανικές μονάδες που 
υπάγονται απευθείας σε αυτόν,

β) η έκδοση των αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης 
για υπηρεσιακούς λόγους των υπαλλήλων της Γενικής 
Γραμματείας Αιτούντων Άσυλο στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό,

γ) η έκδοση των αποφάσεων με τις οποίες δύναται 
να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για 
τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή 
παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να δημιουργούνται 
προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα 
ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το σκοπό αυτόν,

δ) η έκδοση απόφασης με την οποία θεσπίζεται ο 
Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων και των 
Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και των 
Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων, κατά τα οριζόμε-
να στην παρ. 2 του άρ. 17 του ν. 4375/2016 (Α΄51),

ε) η υπογραφή πρωτοκόλλων παράδοσης/παραλαβής 
αγαθών ή πρωτοκόλλων παροχής/λήψης υπηρεσιών, 
που παρέχονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευ-
σης ή άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
ή φορείς, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της προσφυγικής 
κρίσης, με αποδέκτες τις υπηρεσίες που υπάγονται 
στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1180/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματεία Δη-
μοσίων Εσόδων «Διαδικασία απαλλαγής Φ.Π.Α. των πα-
ραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης» (Β` 4086),

στ) η έκδοση των αποφάσεων ορισμού εκπροσώπων 
της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο σε 
ομάδες εργασίας, επιτροπές, και άλλα συλλογικά όργανα 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,

ζ) η έκδοση των αποφάσεων έγκρισης τεχνικών δελ-
τίων, μνημονίων ή άλλων προτάσεων συνεργασίας που 
απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση ή/
και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη υποδοχή 
και την προστασία αιτούντων διεθνή προστασία (άσυλο 
ή επικουρική προστασία),

η) η υπογραφή των μνημονίων συναντίληψης ή συνερ-
γασίας με τρίτους επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Αιτούντων Άσυλο,

θ) 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 στοχο-
θεσίας στον Υπουργό (άρθρο 22 ν. 4369/2016),

ι) η διαμόρφωση και αποστολή εθνικών θέσεων για 

θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδο-
χής Αιτούντων Άσυλο προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των λοιπών διεθνών οργανισμών, στο πλαί-
σιο της γενικής πολιτικής και των κατευθύνσεων του 
Υπουργείου,

ια) η διαβίβαση όλων των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών προς το αρμόδιο για την ενταλματοποίηση και 
τακτοποίηση των δαπανών όργανο ανεξαρτήτως ποσού.

Άρθρο 2
Λοιπές αρμοδιότητες

Για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Γε-
νικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο μπορεί:

α. με την επιφύλαξη ισχύος της διάταξης του άρθρου 
109 του ν. 4622/2019 να εκδίδει αποφάσεις ατομικού και 
κανονιστικού χαρακτήρα,

β. να εκδίδει εγκυκλίους οδηγίες.

Άρθρο 3 
Συντρέχουσα αρμοδιότητα

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στα 
άρθρα 1 και 2 μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό 
Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 4
Άσκηση αρμοδιοτήτων

1. Όπου ειδική διάταξη τυπικού νόμου ορίζει ότι μέρος 
ή το σύνολο των παραπάνω αρμοδιοτήτων ασκούνται 
από συγκεκριμένα ιεραρχικά κατώτερα όργανα των επί 
μέρους υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής 
Αιτούντων Άσυλο αυτές συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν 
στο μέτρο που δεν προσκρούουν σε ρητή διάταξη του 
ν. 4622/2019.

2. Για τα εισηγητικά σημειώματα ή άλλα υπηρεσιακά 
έγγραφα των επί μέρους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο που σχετίζονται με την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-4 της παρούσας, 
αποφασίζον όργανο ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Υπο-
δοχής Αιτούντων Άσυλο.

3. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 
προσυπογράφει κάθε παραγόμενο διοικητικό έγγραφο 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτού-
ντων Άσυλο το οποίο φέρει τελική υπογραφή ανώτερου 
οργάνου.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπ’ αρ. 3586/14.04.2020 απόφαση του Υπουργού Μετα-
νάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.» (B΄ 1464).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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