
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ 12869/2020 
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστά-

μενο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής 

Πολιτικής και σε κατώτερα ιεραρχικά όργανα της 

Γενικής Διεύθυνσης.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 1 και 9 του άρθρου 109 του ν. 

4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), 
όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 παράγρα-
φος 1 του ν. 4664/2020 «Κύρωση της από 24.12.2019 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του 
ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, 
την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού 
ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας 
κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 
Γραφείων» (Α’ 212) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 32),

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

γ. του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 5),

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

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

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

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. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α΄149), όπως ισχύει,

θ. τη με αριθμό 2246/5.3.2020 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» (B΄ 714).

2. Τη με αριθμό 39129/13.11.2019 εγκύκλιο της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή δικαιώματος 
υπογραφής στους Γενικούς / Υπηρεσιακούς Γραμματείς 
και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των 
Υπηρεσιών των Υπουργείων».

3. Τη με αριθμό 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων». 

4. Την από 18.3.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά 
με την αναγκαιότητα έκδοσης της υπουργικής απόφα-
σης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρ-
θρο 17 του ν. 4664/2020 για τη μεταβίβαση σε κατώτερα 
ιεραρχικά όργανα, εξουσίας υπογραφής επί ατομικών 
διοικητικών πράξεων «με εντολή του», με στόχο την τα-
χεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εύρυθμη και 
αποδοτική λειτουργία όλων των οργανικών μονάδων 
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
που σχετίζονται με την έκδοση των αδειών διαμονής 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

5. Την αναγκαιότητα έκδοσης της υπουργικής από-
φασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρ-
θρο 17 του ν. 4664/2020, σχετικά με την επέκταση της 
εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 109 και σε 
μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), ως εξής:
Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανα-

στευτικής Πολιτικής ανατίθεται η αρμοδιότητα τελικής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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υπογραφής για τα ακόλουθα έγγραφα, κατά το μέρος 
των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης:

1. Ενημερωτικού, προπαρασκευαστικού, πληροφορι-
ακού ή υπομνηστικού χαρακτήρα, σχετικά με την ενιαία 
εφαρμογή της νομοθεσίας και την άσκηση των αρμοδι-
οτήτων των επιμέρους Διευθύνσεων, 

2. έγγραφα για την αποστολή απόψεων της Διοίκησης 
προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα αρμόδια διοι-
κητικά δικαστήρια, επί αιτήσεων ακύρωσης και αναστο-
λής κατά πράξεων που εκδόθηκαν από τις Διευθύνσεις 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
καθώς και για την αντίκρουση αγωγών ενώπιον των πο-
λιτικών δικαστηρίων,

3. απαντήσεις στον Συνήγορο του Πολίτη και τα λοιπά 
ελεγκτικά σώματα, για ζητήματα που άπτονται αιτήσεων 
επί ατομικών διοικητικών πράξεων, καθώς και άλλων 
σχετικών ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
της Γενικής Διεύθυνσης,

4. τη σύμβαση επιχορήγησης (Grant Agreement) του 
εθνικού σημείου επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Με-
τανάστευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.δ. 122/2017, 
άρθρο 20 παρ. 3 περ. αστ),

5. απαντήσεις σε αναφορές παραπόνων ή καταγγελίες 
πολιτών κατά πράξεων ή παραλείψεων υπηρεσιακών 
οργάνων της Γενικής Διεύθυνσης,

6. ενημερωτικά έγγραφα κατά το μέρος που αφορούν 
σε θέματα συναρμοδιότητας των υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης,

7. έγγραφα έγκρισης της παρακολούθησης προγραμ-
μάτων επιμόρφωσης των προϊσταμένων των Διευθύν-
σεων αρμοδιότητάς του,

8. έγγραφα για τη σύγκληση συσκέψεων, καθώς και για 
την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων σε συσκέψεις που 
συγκαλούνται από άλλα Υπουργεία ή φορείς,

9. αποφάσεις ανασύστασης φακέλου, σε περίπτωση 
απώλειάς του με ευθύνη της υπηρεσίας,

10. αναγκαία έγγραφα για τη σύναψη συμβάσεων τα-
χείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε με-
ταπτυχιακούς σπουδαστές, σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και ειδικότερα προπαρασκευ-
αστικού χαρακτήρα και συνοδευτικά ή εφαρμοστικά 
έγγραφα,

11. εισηγήσεις για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης 
εισόδου για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας,

12. ενημερωτικά έγγραφα προς ιεραρχικά ανώτερα 
όργανα, σχετικά με την έγκριση εισήγησης για τη χορή-
γηση εθνικής θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής 
για λόγους δημοσίου συμφέροντος, από την αρμόδια 
ελληνική προξενική αρχή, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 4251/2014,

13. έγγραφα ορισμού υπαλλήλων για την εκπροσώ-
πηση της Γενικής Διεύθυνσης ενώπιον των αρμόδιων 
διοικητικών δικαστηρίων κατά την εκδίκαση σε πρώτο 
βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται 
κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, σύμφω-
να με την παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4018/2011 (Α’ 215),

14. έγγραφα χορήγησης αντιγράφων από τα τηρού-
μενα στην υπηρεσία εμπιστευτικά ή αδιαβάθμητα έγ-
γραφα, 

15. εισηγήσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και για τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της στρατηγικής, των πολιτικών και 
των προγραμμάτων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της 
Γενικής Διεύθυνσης,

16. έγγραφα για τη συγκρότηση ομάδων διενέργειας 
ελέγχων επί του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων 
παροχής υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην περ. (γδ) της παρ. 3 του 
άρθρου 23 του π.δ. 122/2017,

17. έγγραφα διαβίβασης στο Εθνικό Τυπογραφείο πρά-
ξεων προς δημοσίευση,

18. πράξεις θέσης εγγράφων ή/και φακέλων υποθέ-
σεων για τις οποίες δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, 
στο αρχείο της υπηρεσίας,

19. έγγραφα διαβίβασης κοινών υπουργικών αποφά-
σεων προς υπογραφή ή εγγράφων ανακοίνωσης ή κοινο-
ποίησης υπουργικών ή κοινών υπουργικών αποφάσεων,

20. έγγραφα με τα οποία καλούνται οι πολίτες τρίτων 
χωρών για λήψη βιομετρικών δεδομένων, σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011,

21. έγγραφα εισήγησης για τη χορήγηση αντιγράφων 
από τα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία της Κεντρικής Βά-
σης Δεδομένων του ΟΠΣ Μετανάστευσης, αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

22. έγγραφα σχετικά με θέματα διασύνδεσης και δι-
αλειτουργικότητας του ΟΠΣ Μετανάστευσης με άλλες 
υπηρεσίες, με σκοπό την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δε-
δομένων και

23. έγγραφα διαβίβασης ψηφιακών πιστοποιητικών 
προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.

Άρθρο 2
Μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής «Με εντολή 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» σε Προϊστάμενους 
ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγο-
νται στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
ως κατωτέρω:

1. Στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, μεταβιβά-
ζεται η εξουσία υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης», κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης της οποίας προΐστανται: 

α. εγγράφων για την παροχή πληροφοριών στα θέματα 
αρμοδιότητάς τους,

β. αποφάσεων ανασύστασης φακέλου,
γ. εγγράφων για τη διαβίβαση προς τις αρμόδιες υπη-

ρεσίες, εγγράφων άλλων υπηρεσιών ή αιτήσεων πολιτών 
που υποβλήθηκαν αναρμοδίως,

δ. υπηρεσιακών σημειωμάτων, με τα οποία μεταβιβά-
ζονται έγγραφα από Διεύθυνση σε Διεύθυνση,

ε. έγκρισης της χορήγησης αντιγράφων από τα τηρού-
μενα στην υπηρεσία εμπιστευτικά έγγραφα,

στ. εγγράφων για την τροφοδότηση του δικτυακού 
τόπου του Υπουργείου με πληροφορίες, εγκυκλίους και 
υλικό εν γένει, σχετικά με τα θέματα της οικείας Διεύ-
θυνσης,

ζ. εγγράφων για την αποστολή στατιστικών στοιχείων 
στα όργανα της Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, σε 
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ελληνικούς φορείς, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο 
πολίτη,

η. εγγράφων για την έγκριση παρακολούθησης προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης των Προϊσταμένων των ορ-
γανικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και

θ. εγγράφων για τη μετακίνηση υπαλλήλων εντός της 
Διεύθυνσής τους.

2. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής εγ-
γράφων «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», 
αναφορικά με τα παρακάτω θέματα: 

α. Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από τα τηρού-
μενα στην υπηρεσία εμπιστευτικά έγγραφα, τα οποία 
αφορούν σε αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύ-
λου,

β. την εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο σύναψης συμβάσε-
ων ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε 
μεταπτυχιακούς σπουδαστές, σύμφωνα με το άρθρο 37 
του ν. 4251/2014,

γ. την εισήγηση για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης 
εισόδου για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας,

δ. την ενημέρωση ιεραρχικώς ανώτερων οργάνων, 
σχετικά με την έγκριση εισήγησης για τη χορήγηση εθνι-
κής θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος από την αρμόδια ελληνική προ-
ξενική αρχή, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
19 παρ. 7 του ν. 4251/2014,

ε. τον ορισμό υπαλλήλων για την εκπροσώπηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής ενώ-
πιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων κατά την 
εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, 
οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
αλλοδαπών, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 
7 του ν. 4018/2011,

στ. την υποβολή εισηγήσεων για νομοθετικές ρυθ-
μίσεις, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
της στρατηγικής, των πολιτικών και των προγραμμάτων 
αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταναστευτικής Πολιτικής,

ζ. την έκδοση αποφάσεων ανασύστασης φακέλου 
πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτη-
μα στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη 
χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4251/2014 και

η. την αποδοχή ή απόρριψη αιτήσεων θεραπείας, που 
υποβάλλονται κατά αποφάσεων απόρριψης αιτήσεως 
χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή ανάκλησης 
άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του 
ν. 4251/2014, όπως ισχύει. 

3. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προστασίας Αι-
τούντων Άσυλο μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής 
εγγράφων «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυν-
σης», αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:

α. Την υποβολή εισηγήσεων για νομοθετικές ρυθμί-
σεις, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
της στρατηγικής, των πολιτικών και των προγραμμά-

των προστασίας πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων ή 
δικαιούχων ασύλου,

β. την οργάνωση ομάδων για τη διενέργεια ελέγχων 
επί του φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων παροχής 
υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. (γδ) της παρ. 3 του άρθρου 23 
του π.δ. 122/2017 και

γ. την έκδοση ατομικών αποφάσεων διακοπής, περι-
ορισμού ή συνέχισης των παροχών των προγραμμάτων 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

4. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών 
Αδειών διαμονής μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής 
εγγράφων «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυν-
σης», αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:

α. Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από τα τη-
ρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία της Κεντρικής Βάσης Δε-
δομένων του ΟΠΣ Μετανάστευσης, αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

β. τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ 
Μετανάστευσης με άλλες υπηρεσίες, με σκοπό την 
ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων και

γ. τη διαβίβαση των ψηφιακών πιστοποιητικών προς 
τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Έντα-
ξης μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής «Με εντολή 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», εισηγήσεων για νο-
μοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και για τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή της στρατηγικής, των πολιτικών και των 
προγραμμάτων ένταξης πολιτών τρίτων χωρών.

6. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων μεταβιβάζεται 
η εξουσία υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Προϊσταμέ-
νου Γενικής Διεύθυνσης», κατά το μέρος των αρμοδιοτή-
των του Τμήματος του οποίου προΐστανται, αναφορικά 
με τα παρακάτω θέματα:

α. Την παροχή πληροφοριών επί ερωτημάτων που 
έχουν αντιμετωπιστεί με εγκυκλίους ή έγγραφα που 
έχουν εκδοθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, 

β. την αποστολή εγγράφων, με τα οποία ζητούνται 
στοιχεία και πληροφορίες ή υπομνηστικών εγγράφων 
ή εγγράφων που αφορούν στη συμπλήρωση ελλιπών 
δικαιολογητικών, σε ζητήματα αρμοδιότητας των Τμη-
μάτων τους,

γ. την αποστολή εγγράφων, με τα οποία χορηγούνται 
αντίγραφα εγγράφων ή επιστρέφονται δικαιολογητικά 
σε πολίτες,

δ. τη διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο, πράξεων 
προς δημοσίευση,

ε. την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για ζη-
τήματα που, σύμφωνα με τον νόμο, μπορούν να βεβαι-
ωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία,

στ. την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από τα τηρού-
μενα στην υπηρεσία αδιαβάθμητα έγγραφα,

ζ. τη θέση εγγράφων ή/και φακέλων υποθέσεων για 
τις οποίες δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, στο αρχείο 
της υπηρεσίας, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος 
του οποίου προΐστανται,

η. τη διαβίβαση κοινών υπουργικών αποφάσεων προς 
υπογραφή και
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θ. την ανακοίνωση ή κοινοποίηση υπουργικών ή κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων.

7. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειών Διαμονής 
μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής εγγράφων «Με 
εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», αναφορικά 
με τα παρακάτω θέματα:

α. Τη θέση εγγράφων ή/και φακέλων υποθέσεων για 
τις οποίες δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια, στο αρχείο 
της υπηρεσίας, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος 
του οποίου προΐσταται,

β. την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από τα τηρού-
μενα στην υπηρεσία αδιαβάθμητα έγγραφα, σε ζητήμα-
τα που σχετίζονται με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
διαμονής, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής,

γ. την αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, για τη διακρί-
βωση της γνησιότητας εγγράφων, όταν υπάρχουν βάσι-
μες υποψίες ή εμφανή σημεία περί πλαστότητας αυτών,

δ. την έκδοση αποφάσεων χορήγησης, ανανέωσης και 
επανέκδοσης αδειών διαμονής όλων των κατηγοριών, 
καθώς και των απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων 
επ’ αυτών,

ε. τον προσδιορισμό των μέτρων οικειοθελούς αναχώ-
ρησης για τις κατηγορίες κατόχων αδειών διαμονής που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και 
την έκδοση αποφάσεων για την παράταση του χρόνου 
οικειοθελούς αναχώρησης,

στ. την αλληλογραφία για την προσκόμιση συμπλη-
ρωματικών δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας δι-
αμονής, 

ζ. την έκδοση ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 4251/2014 και

η. τις αποφάσεις επιβολής προστίμου σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

8. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εξυπηρέτησης 
Πολιτών Τρίτων Χωρών μεταβιβάζεται η εξουσία υπο-

γραφής εγγράφων «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης», αναφορικά με τα παρακάτω θέματα:

α. Την κλήση πολιτών τρίτων χωρών για λήψη βιομε-
τρικών δεδομένων και

β. την αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες, για τη 
διακρίβωση της γνησιότητας εγγράφων, όταν υπάρχουν 
βάσιμες υποψίες ή εμφανή σημεία περί πλαστότητας 
αυτών.

9. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αι-
τημάτων Στέγασης μεταβιβάζεται η εξουσία υπογρα-
φής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», 
αποφάσεων παραπομπής αιτούντων διεθνή προστα-
σία σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. (δα) της παρ. 3 του αρ. 23 του 
π.δ. 122/2017.

Άρθρο 3
Υποχρέωση ενημέρωσης ιεραρχικά ανώτερου 
διοικητικού οργάνου

Οι Προϊστάμενοι που εξουσιοδοτούνται να υπογρά-
φουν «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» 
σύμφωνα με την παρούσα, υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά όργανα, για κάθε 
σοβαρό, κατά την κρίση τους, θέμα ή και να προσκο-
μίζουν σε ανώτερο κλιμάκιο, έγγραφα ή ατομικές δι-
οικητικές πράξεις που αφορούν στα θέματα αυτά, για 
υπογραφή.

Άρθρο 4
Η εξουσία υπογραφής που μεταβιβάζεται με το άρ-

θρο 2, μπορεί να ασκείται παράλληλα από τον Προϊστά-
μενο της Γενικής Διεύθυνσης. 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

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