
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 737910 
   Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

των Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευ-

σης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) 2021-

2027.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-

γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις», ιδίως την παρ. 12 των άρθρων 29 και 63 αυ-
τού (Α’ 61).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων 
για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανά-
στευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρι-
σης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέ-
σπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, 
του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο-
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και 
για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων) και ιδίως 
τα άρθρα 38 και 39 αυτού.

3. Tον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1147 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 για 
τη θέσπιση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF).

4. Tον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1148 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της της 7ης Ιουλίου 2021 
για τη θέσπιση, ως μέρους του Ταμείου για την Ολοκλη-

ρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, του Μέσου Χρηματο-
δοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την 
Πολιτική Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ/BMVI).

5. Την υπό στοιχεία C(2021) 5617 εκτελεστική απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.07.2021

για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με 
την Ελληνική Δημοκρατία.

6. Την υπό στοιχεία C(2022) 8160/10.11.2022 εκτε-
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Προγράμματος της Ελλάδας για στήριξη 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF).

7. Την υπό στοιχεία C(2022) 8306/15.11.2022 εκτελε-
στική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκρι-
ση του Προγράμματος της Ελλάδας για στήριξη από το 
Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των 
Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων, ως μέρος του 
Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 
(ΜΔΣΘ/BMVI).

8. Την υπό στοιχεία C(2022) 8922/30.11.2022 εκτε-
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Προγράμματος της Ελλάδας για στήριξη 
από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF).

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρ-
θρο 23 αυτού (Α’ 143).

10. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση), 
(L 1180/29.6/2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα 
άρθρα 76, 77, 78 και 79 (Α’ 51).

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

12. Τον ν. 4960/2022 «Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και 
Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και άλλες δι-
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ατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (Α’ 145) και ιδίως τα άρθρα 49 και 50 αυτού.

13. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

16. Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

17. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

18. Την υπ’ αρ. 737350/7.12.2022 έκθεση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφω-
να με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

19. Την υπ’ αρ. 737742/07-12-2022 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχεί-
ρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ά. 29 παρ. 2 και 63 παρ. 12 
του ν. 4914/2022, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
των Προγραμμάτων των Ταμείων 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων (ΕπΠα ΤΑΜΕΥ) και συγκεκριμένα 
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, του 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Μέσου Χρημα-
τοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και 
την Πολιτική Θεωρήσεων, ως μέρος του Ταμείου για την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της Προγραμ-
ματικής Περιόδου 2021-2027. Η ΕπΠα αποτελείται από 
τους κάτωθι:

I. Πρόεδρος της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου είναι ο Γενι-
κός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο 
αναπληρώνει με δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προ-
γραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

IΙ. Μέλη της ΕπΠα με δικαίωμα ψήφου, είναι:
(α) Εκπρόσωποι των επιτελικών ή άλλων υπηρεσιακών 

δομών των τομέων πολιτικής των Προγραμμάτων και 
ειδικότερα:

1. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Πρόεδρος 
ΕπΠα)

2. O Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

3. Ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

4. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων 
Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

5. O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη

6. Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας 
της Κυβέρνησης

7. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών
8. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής 

και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής

9. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Αμύ-
νης

10. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων

11. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας

12. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

13. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμά-
των Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων

14. Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων

15. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου

16. Ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού και Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

(β) Εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής, Ενδιάμεσων 
Φορέων άλλων Διαχειριστικών Αρχών και της ΜΟΔ Α.Ε. 
και ειδικότερα:

17. Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονι-
σμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

18. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου

19. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πι-
στοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων

20. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρω-
παϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

21. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγι-
κής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

22. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥ-
ΘΥΣΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

23. Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονι-
σμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων

24. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ ΑΕ
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(γ) Εκπρόσωποι φορέων που είναι υπεύθυνοι για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 
της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των δια-
κρίσεων, δημόσιων αρχών, καθώς και εκπροσώπους της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων Ελλάδας, και των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων και ειδικότερα:

25. Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημογραφι-
κής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

26. Εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη
27. Εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαι-

ώματα του Ανθρώπου
28. Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

(ΕΝΠΕ)
29. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλά-

δας (ΚΕΔΕ)
30. Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων 

με Αναπηρία
ΙΙΙ. Στην ΕπΠα συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
1. Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ-

χου (ΕΔΕΛ)
2. Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων
3. Εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
4. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
IV. Στις εργασίες της ΕπΠα μετέχουν με ρόλο παρα-

τηρητή και συμβουλευτικά Εκπρόσωποι της Γενικής Δι-
εύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Home), επίσης χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

V. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης, ανάλογα με το 
περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης αυτής και κατόπιν 
σχετικής απόφασης του Προέδρου της, μπορεί να προ-
σκαλούνται και να συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι 
Υπουργείων, σχετικών αποκεντρωμένων και διεθνών 
οργανισμών και αντιπροσωπευτικών Οργανώσεων της 
Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ), όπως οργανώσεις προ-
σφύγων και μεταναστών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Τα μέλη της ΕπΠα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ-
ματος, δύνανται να αναπληρώνονται από τους ορισμέ-
νους αναπληρωτές τους. Κάθε φορέας που εκπροσωπεί-
ται στην Επιτροπή Παρακολούθησης ορίζει εγγράφως 
και γνωστοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.) τον εκπρόσωπο 
και τον αναπληρωτή του, και δηλώνει τις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις επικοινωνίας, οι οποίες θα χρησιμοποιη-
θούν για την αποστολή του υλικού και των πληροφορι-
ών που απαιτούνται για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κάθε φορά που υπάρχει 
αντικατάσταση εκπροσώπου. Σε περίπτωση κωλύματος 
του αναπληρωματικού μέλους για συμμετοχή σε κάποια 
συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης, δύναται 
να ορίζεται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για συμμετοχή 
στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

3. Στις συνεδριάσεις της ΕπΠα μπορούν να προσκαλού-
νται μη μόνιμα μέλη, π.χ. ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρο-

γνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονι-
κά και λοιπά θέματα ανάλογα με την ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης των 
Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης
και Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως έργο τη στή-
ριξη της εφαρμογής των Προγραμμάτων των TA.M.E.Y., 
την παρακολούθηση της προόδου τους και την επίτευξη 
των στόχων τους καθώς και το συντονισμό των Ταμείων 
και των συνεργειών και συμπληρωματικότητά τους και 
με άλλα εθνικά ή ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, για την 
επίτευξη των ειδικών και κοινών στόχων αυτών και των 
ειδικών κανονισμών.

2. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Παρακολούθησης 
ενημερώνεται για και εξετάζει:

α) Την πορεία προς την υλοποίηση των Προγραμμάτων 
και την επίτευξη των οροσήμων και των στόχων αυτών,

β) όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση των 
Προγραμμάτων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων,

γ) τη συμβολή των Προγραμμάτων στην αντιμετώπι-
ση των προκλήσεων που προσδιορίζονται στις ειδικές 
συστάσεις προς την Ελλάδα οι οποίες συνδέονται με την 
υλοποίηση των Προγραμμάτων,

δ) τα στοιχεία της εκ των προτέρων αξιολόγησης και 
του εγγράφου στρατηγικής που περιγράφονται αντί-
στοιχα στην παρ. 3 του άρθρου 58 και στην παρ. 1 του 
άρθρου 59 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων, ε) την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διεξαγωγή αξιολογή-
σεων, συνθέσεων αξιολογήσεων και την τυχόν συνέχεια 
που δόθηκε στα πορίσματα,

στ) την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και προβο-
λής,

ζ) την πρόοδο ως προς την υλοποίηση των πράξεων 
στρατηγικής σημασίας,

η) την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων 
και την εφαρμογή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πε-
ριόδου προγραμματισμού, ιδίως μέσω εκθέσεων που 
της υποβάλλονται όσον αφορά καταγγελίες και περι-
πτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία,

θ) την εξέλιξη του προγραμματισμού των προσκλή-
σεων των Προγραμμάτων και τον βαθμό επίτευξης της 
εφαρμογής τους σε κάθε συνεδρίασή της.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει:
α) Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιού-

νται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων τυχόν σχετικών αλλαγών,

β) τις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων,
γ) το σχέδιο αξιολόγησης της παρ. 5 του άρθρου 44 

του Κοινού Κανονισμού Διατάξεων και κάθε τροποποί-
ησή του,

δ) κάθε πρόταση της διαχειριστικής αρχής για τρο-
ποποίηση των προγραμμάτων ή μεταφορές πόρων, με-
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ταξύ άλλων για μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 5 και το άρθρο 26 του Κανονισμού Κοινών 
Διατάξεων.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να διατυπώνει 
συστάσεις προς τη διαχειριστική αρχή, μεταξύ άλλων 
σχετικά με μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου 
για τους Δικαιούχους.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, για την άσκηση των 
καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες 
τις παρεμβάσεις των Προγραμμάτων. Ειδικότερα, κατό-
πιν αιτήματός της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα 
έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και στην 
υλοποίηση των δράσεων, τηρουμένου του θεσμικού 
πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 3
Διασφάλιση συμμόρφωσης των Προγραμμάτων 
με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης σε συνεργασία με 
τη Διαχειριστική Αρχή προτείνει και παρακολουθεί την 
εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για τη δι-
ασφάλιση της συμμόρφωσης των Προγραμμάτων με 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης αυτών.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας αρμοδιότητάς της η Επι-
τροπή Παρακολούθησης, βάσει των διαδικασιών που 
ορίζει στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, συ-
νεργάζεται στενά με τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελι-
ωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου του άρθρου 49 ν. 4960/2022, ο οποίος παρέχει 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης αναφορά σε τριμηνι-
αία βάση.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης, βάσει των διαδικα-
σιών που ορίζει στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 
της, παρακολουθεί το έργο της Ειδικής Επιτροπής για 
τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που έχει 
συσταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
δυνάμει του άρθρου 50 ν. 4960/2022, η οποία παρέχει 
αναφορά προς την Επιτροπή Παρακολούθησης τουλά-
χιστον ετησίως. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημε-
ρώνεται πάραυτα από την Ειδική Επιτροπή για καταγ-
γελίες παρατυπίες και περιπτώσεις παραβίασης του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε συνεργασία με 
τη Διαχειριστική Αρχή ενημερώνεται για τις διαδικασίες 
παρακολούθησης, ελέγχου και επιβολής δημοσιονομι-
κών διορθώσεων στις ανωτέρω περιπτώσεις.

4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώνεται από τη 
Διαχειριστική Αρχή τουλάχιστον ετήσια, για μη συμμορ-
φώσεις με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ που εντοπίζο-
νται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ή τις Αρχές του Συ-
στήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και για καταγγελίες για 
παραβιάσεις ως προς την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ 

με σχετική αναφορά για αριθμό και πορεία εξέτασης 
υποθέσεων, καθώς και τα αποτελέσματα της διερεύνη-
σής τους και τυχόν διορθωτικές ενέργειες στο πλαίσιο 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σε συνέχεια 
των οριστικών αποτελεσμάτων εξέτασης της υπόθεσης.

Άρθρο 4
Λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης
των Προγραμμάτων των Ταμείων 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομέ-
νων διατάξεων σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος 
ψήφου, τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, την πρόληψη 
κάθε σύγκρουσης συμφερόντων και την εφαρμογή της 
αρχής της διαφάνειας, κατόπιν εισήγησης της Υπεύθυνης 
Αρχής. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή εγκρίνει 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης, ο κατάλογος μελών της καθώς και οι πλη-
ροφορίες και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται με την 
Επιτροπή Παρακολούθησης δημοσιεύονται στον ιστό-
τοπο της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ., εκτός από τις περιπτώσεις στις 
οποίες το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο αποκλείει 
τη δημοσίευση για λόγους ασφάλειας, δημόσιας τάξης, 
ποινικής έρευνας ή προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει τουλά-
χιστον μία (1) φορά τον χρόνο και εξετάζει όλα τα ζητή-
ματα που επηρεάζουν την πρόοδο των Προγραμμάτων 
προς την επίτευξη των στόχων αυτών.

3. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης των 
Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Μ.Ε.Υ.) είναι αρμόδια για 
κάθε ενέργεια που είναι αναγκαία για την προετοιμασία 
και υποστήριξη των Συνεδριάσεων ή γραπτών διαδικα-
σιών της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρέχει εγκαίρως 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης όλες τις πληροφορίες 
που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων 
της και διασφαλίζει ότι δίνεται συνέχεια στις αποφάσεις 
και τις συστάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.

4. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
Τεχνικής Βοήθειας των Προγραμμάτων του Ταμείων Με-
τανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Άρθρο 5
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

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