
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 1333 
Εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 

και 5 του άρθρου 90 του ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169 Α΄). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του αριθμ. 

439/2010 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 
το Άσυλο (EASO).

2. Τις διατάξεις της παρ.  16 του άρθρου  65 του 
ν. 4636/2019.

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 90 του 
ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Περί Διεθνούς Προστασίας 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄), με θέμα: 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του π.δ.  81/2019 (ΦΕΚ  119  Α΄), με 
θέμα: «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάρ-
γηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄), με θέμα: 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του π.δ.  84/2019 (ΦΕΚ  123  Α΄), με 
θέμα: «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων».

9. Το γεγονός ότι στα θαλάσσια ανατολικά σύνορα 
της χώρας και στα πλησίον αυτών Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, παρατηρούνται για μεγάλο χρονικό διά-

στημα αφίξεις μεγάλου αριθμού πολιτών τρίτων χωρών 
και ανιθαγενών, οι οποίοι υποβάλουν αιτήσεις διεθνούς 
προστασίας.

10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Για τους παραμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, που βρίσκονται στη Λέσβο, τη Χίο, τη 
Σάμο, τη Λέρο και την Κω, εφαρμόζεται η κατά παρέκ-
κλιση διαδικασία του άρθρου 90 παρ. 3 του ν. 4636/2019 
(ΦΕΚ 169 Α΄).

Άρθρο 2
1. Επί των διαδικασιών της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 

του άρθρου 90 του ν. 4636/2019, το προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας που διατίθεται ή το προσωπικό 
των Ενόπλων δυνάμεων, σε περίπτωση που το προσω-
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν επαρκεί, μπορεί να 
περιλαμβάνει όσους έχουν: α. πολύ καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας και β. γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικεί-
μενα: επεξεργασίας κειμένων και υπηρεσιών διαδικτύου.

2. Επί των διαδικασιών της προηγούμενης παρα-
γράφου, ιδίως για τη διενέργεια των καταγραφών των 
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η Υπηρεσία Ασύλου 
μπορεί να επικουρείται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 16 του 
άρθρου 65 του ν. 4636/2019, από ελληνόγλωσσο προ-
σωπικό, που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

3. Επί των διαδικασιών της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 
του άρθρου 90 του ν. 4636/2019, η συνέντευξη με τους 
αιτούντες διεθνή προστασία διενεργείται:

(α) από ελληνόγλωσσο προσωπικό, το οποίο έχει δια-
τεθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) ειδικά για τον σκοπό αυτό,

(β) σε ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις από προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας ή προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων. 

Το ανωτέρω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:
(i) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊ-

κών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυν-
ση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπου-
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δών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνι-
κής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Πολιτικής Επι-
στήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορί-
ας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας με κατεύθυνση Ιστορίας 
ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 
Αγαθών ή Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας με 
ειδίκευση στην Ιστορία ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Ιστορίας με κατεύθυνση στην Ιστορία ή Ιστορίας-
Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας 
και Εθνολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας 
ή Μεσογειακών Σπουδών ή Πολιτικών Επιστημών ή 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικών Θεσμών 
και Διεθνών Σχέσεων ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής 
Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστο-
ρίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης-Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκη-
σης και Πολιτικής Επιστήμης-Εισαγωγική Κατεύθυνση: 
Κοινωνικής Διοίκησης ή Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδι-
κής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς 
Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με Ειδίκευση 
στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ-
χολογίας με Ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφικού 
Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής 
Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί-
ας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή 
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας ή Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή 
Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσ-
σας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ή 
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών 
εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογί-
ας ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή 
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προ-
σχολική Ηλικία ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού 
Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Νηπιαγωγού ή Παιδα-
γωγού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγού Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης ή Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας 
ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο 
ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 

Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας 
ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής ή

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής 
Διοίκησης με Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοι-
νωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Εισαγωγι-
κή Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση 
Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι. 
ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δί-
πλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. 
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισό-
τιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής και Άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνι-
κού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινω-
νικού Λειτουργού, Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου 
Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να 
είναι σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής-υποβολής ετήσιας 
δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ 
(άρθρο 78 και 110 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄), η οποία 
να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμε-
νου έτους από την έκδοσή της. 

(ii) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(iii) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξερ-

γασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπη-
ρεσιών διαδικτύου.

3. Τα έγγραφα που συντάσσει και διαχειρίζεται το προ-
σωπικό αυτό, στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών, 
όπως ενδεικτικά η φόρμα κατάθεσης της αίτησης δι-
εθνούς προστασίας, το πρακτικό συνέντευξης, η πρό-
ταση/εισήγηση, το αποδεικτικό επίδοσης, είναι στην 
ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω 
έγγραφα περιέχονται υποχρεωτικά στο διοικητικό φά-
κελο της υπόθεσης.

Άρθρο 3
Το προσωπικό των ανωτέρω άρθρων, για την πραγμα-

τοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, τελεί υπό τις ειδι-
κότερες οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου 
και των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Γραφείων 
Ασύλου και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου που είναι αρ-
μόδια για την πραγματοποίηση των διαδικασιών αυτών.

Άρθρο 4
Η κατά παρέκκλιση διαδικασία της παραγράφου 3 

άρθρο 90 του ν.  4636/2019, εφαρμόζεται μέχρι τις 
31-12-2020.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01-01-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας
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