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   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

   Με την 3013/26-03-2020 απόφαση του Υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 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», όπως ισχύει, β) του Κε-
φαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων», όπως ισχύει, γ) των άρθρων 8,11 και 13 του 
ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης […] και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
δ) του άρθρου 111 παρ. 4 και 9 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ε) του άρθρου 25 του 
π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής», όπως ισχύει, στ) του άρθρου 
2 παρ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, μεταξύ Υπουργείων», 
ζ) των άρθρων 4 και 19 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», 
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 αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(Α΄10), ια), του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση 
Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 34), την 11.1/1076/21.12.2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου Πρώτης 

Υποδοχής στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. 
Έβρου» (Β΄ 3543), την ΤΠ8/14424/3.11.2016 (ΦΕΚ 601/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2016) κοινή υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός αποδοχών και Διοικητών Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης», την 1/7433/15.4.2019 (Β΄ 2219) κοινή 
υπουργική απόφαση «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας 
Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μο-
νάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την αριθ. πρωτ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./21/40339/π.ε./30-01-2020 «Έγκριση 
για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης πέντε (5) Διοι-
κητών επί θητεία στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης», την 
8087/28.08.2019 (ΦΕΚ  662/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υποδοχής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», την αριθ. πρωτ. 
1671/19-02-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευ-
σης και Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 122/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-02-2020) 
(ΑΔΑ: ΩΣ3246ΜΔΨΟ-ΤΔΟ), την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.1076/ 
05-02-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου «Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την 
πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία διάρκειας 
ενός (1) έτους, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 
Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(AΔΑ: 9ΟΔΒ46ΜΔΨΟ-Ψ9Γ), την υπ’ αριθ. πρωτ. 16.1/ 
3143/ 05-03-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανά-
στευσης και Ασύλου «Σύσταση, συγκρότηση και ορι-
σμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
ενόψει της επιλογής πέντε (5) Διοικητών των Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου», το Πρακτικό της Συνεδριάσεως της 
ανωτέρω Επιτροπής, κατόπιν των συνεντεύξεων που 
διενεργήθηκαν στις 07-03-2020 και 08-03-2020, στην 
έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Θη-
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βών 196-198, την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1705/10-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής 
Πολιτικής «Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διοικητή 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου» για την ανάθεση της άσκησης κα-
θηκόντων αναπληρωτών Διοικητών στα Κέντρα Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτού-
ντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, από 17.02.2020 και μέχρι τον διορισμό Διοικητών 
σε αυτά, την από 13-02-2020 αίτηση του Δημητριάδη 
Κωνσταντίνου του Γεωργίου, τις υπηρεσιακές ανάγκες 
για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υπο-
δοχής στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, 
τοποθετείται στη θέση Διοικητή στο Κέντρο Πρώτης 
Υποδοχής στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. 
Έβρου ο Δημητριάδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου με 
Α.Δ.Τ.: AH 813464, για θητεία ενός έτους.

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1211141221/26.03.2020).

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: 51/26.03.2020). 

   Με την 3012/26-03-2020 απόφαση του Υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη-
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμ-
μα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β) του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων», όπως ισχύει, γ) των άρθρων 8,11 και 13 του 
ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης [...] και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
δ) του άρθρου 111 παρ. 4 και 9 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ε) του άρθρου 25 του 
π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής», όπως ισχύει, στ) του άρθρου 2 
παρ. 1, 2, 3 και 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων, μεταξύ Υπουργείων», ζ) των 
άρθρων 4 και 19 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», η) του 
π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανα-
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4), 
θ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού» (Α΄ 5), ι) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσι-

ών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστα-
σίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10), 
ια) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου.» (Α΄ 34), την 6634/1-147524/8.1.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδο-
χής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυ-
λο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στις 
νήσους Χίο και Σάμο» (Β΄ 10), την ΤΠ8/14424/3.11.2016 
(ΦΕΚ 601/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2016) κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός αποδοχών και Διοικητών Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης», την 1/7433/15.4.2019 
(Β΄ 2219) κοινή υπουργική απόφαση «Γενικός Κανονι-
σμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την 
αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΓΚΡ./21/40339/π.ε./30-01-2020 
«Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης πέ-
ντε (5) Διοικητών επί θητεία στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης», την 8087/28.08.2019 (ΦΕΚ 662/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υποδοχής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», την αριθ. πρωτ. 
1671/19-02-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευ-
σης και Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη 
ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 122/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-02-2020) 
(ΑΔΑ: ΩΣ3246ΜΔΨΟ-ΤΔΟ), την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.1076/ 
05-02-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου «Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, 
κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την 
πλήρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία διάρκει-
ας ενός (1) έτους, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της 
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπο-
δοχής και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου» (ΑΔΑ: 90ΔΒ46ΜΔΨΟ-Ψ9Γ), την υπ' αριθ. πρωτ. 
16.1/3143/05.03.2020 απόφαση του Υπουργού Μετα-
νάστευσης και Ασύλου «Σύσταση, συγκρότηση και ορι-
σμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
ενόψει της επιλογής πέντε (5) Διοικητών των Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου», το Πρακτικό της Συνεδριάσεως της 
ανωτέρω Επιτροπής, κατόπιν των συνεντεύξεων που 
διενεργήθηκαν στις 07-03-2020 και 08-03-2020, στην 
έδρα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Θη-
βών 196-198, την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1705/10-03-2020 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής «Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διοικητή 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσί-
ας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματεί-
ας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» για την ανάθεση της άσκησης 
καθηκόντων αναπληρωτών Διοικητών στα Κέντρα Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτού-
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ντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, από 17-02-2020 και μέχρι τον διορισμό Διοικητών 
σε αυτά, την από 13-02-2020 αίτηση του Αξιώτη Δημή-
τριου του Γεωργίου, τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και 
προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευ-
άλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Σάμου, τοποθε-
τείται στη θέση Διοικητή στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής 
και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 
και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Σάμου, ο 
Αξιώτης Δημήτριος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. : ΑΝ 438439 
για θητεία ενός έτους.

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1232627111/26.03.2020).

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 
50/26-03-2020). 

   Με την 3014/26 -03-2020 απόφαση του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη-
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμ-
μα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, β) του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων», όπως ισχύει, γ) των άρθρων 8,11 και 13 του 
ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης [...] και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
δ) του άρθρου 111 παρ. 4 και 9 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ε) του άρθρου 25 του 
π.δ. 122/2017 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής», όπως ισχύει, στ) του άρθρου 
2 παρ.1, 2, 3 και 4 του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, μεταξύ Υπουργείων», 
ζ) των άρθρων 4 και 19 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργεί-
ων», η) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α΄ 4), θ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού 
και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5), ι) του π.δ. 9/2020 
«Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευ-
σης και Ασύλου» (Α΄ 10), ια) του π.δ. 18/2020 «Μετονο-
μασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών 
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34), την 
2969/02.12.2015 (Β΄ 2602) κοινή υπουργική απόφαση 
«Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσωρινών 
Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομά-

δων πολιτών τρίτων χωρών», με την οποία συστάθηκε, 
το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή 
Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομά-
δων πολιτών τρίτων χωρών Λέσβου, Κω, Λέρου, την 
ΤΠ8/14424/3.11.2016 (ΦΕΚ 601/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2016) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών 
και Διοικητών Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης», 
την 1/7433/15.4.2019 (Β΄ 2219) κοινή υπουργική από-
φαση «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης, την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.ΕΓΚΡ./21/40339/π.ε./30-01-2020 «Έγκριση για την 
κίνηση διαδικασιών πρόσληψης πέντε (5) Διοικη-
τών επί θητεία στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης», την 
8087/28.08.2019 (ΦΕΚ  662/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υποδοχής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη», την αριθ. πρωτ. 
1671/19-02-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευ-
σης και Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 122/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-02-2020) 
(ΑΔΑ: ΩΣ3246ΜΔΨΟ-ΤΔΟ), την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1076/
05-02-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου «Ανοιχτή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, κα-
τηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, για την πλή-
ρωση της θέσης του Διοικητή, επί θητεία διάρκειας 
ενός (1) έτους, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γε-
νικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδο-
χής και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου» (ΑΔΑ: 90ΔΒ46ΜΔΨΟ-Ψ9Γ), την υπ' αριθ. πρωτ. 
16.1/3143/05.03.2020 απόφαση του Υπουργού Μετα-
νάστευσης και Ασύλου «Σύσταση, συγκρότηση και ορι-
σμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
ενόψει της επιλογής πέντε (5) Διοικητών των Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου», το Πρακτικό της Συνεδριάσεως της 
ανωτέρω Επιτροπής, κατόπιν των συνεντεύξεων που δι-
ενεργήθηκαν στις 07.03.2020 και 08-03-2020, στην έδρα 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Θηβών 
196-198, την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 1705/10.03.2020 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολι-
τικής «Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διοικητή 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσί-
ας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματεί-
ας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» για την ανάθεση της άσκησης 
καθηκόντων αναπληρωτών Διοικητών στα Κέντρα Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αι-
τούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, από 17-02-2020 και μέχρι τον διορισμό Διοικη-
τών σε αυτά, την από 13-02-2020 αίτηση του Μπαμπά-
κου Νικόλαου του Αριστείδη, τις υπηρεσιακές ανάγκες 
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για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου, τοποθετείται στη θέση Διοικητή 
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου, ο Μπαμπάκος Νικόλαος του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 287770 
για θητεία ενός έτους.

(Αριθμ βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7959106121/26.03.2020).
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: 52/ 

26-03-2020). 

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

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