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την αποτροπή αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών



1 Ταυτότητα Υπουργείου
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Προσωπικό

Βασικές πληροφορίες Υπουργείου

Διοικητική δομή Υπουργείου

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
• Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
• Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
• Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας
• Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής
Υπηρεσίες υπαγόμενες στην Υπηρεσιακή Γραμματέα
• Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
• Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Υπηρεσία Συντονισμού
• Τεχνική Υπηρεσία
• Ιατρείο

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων

Σύνολο τακτικού προσωπικού Υπουργείου & 
ΝΠΔΔ (βάσει «Απογραφής» Οκτωβρίου 2022)

822

Ταμειακό σύνολο (σε χιλ. €)

Βάσει της σχετικής έγκρισης του Γ.Λ.Κ.

94.020 €

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος 2023)

*σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2132731ΔΠΓΚ/13.07.2022 Εγκύκλιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ : ΨΠΥΡΗ-ΨΟΩ)
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2 Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων

1. Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την
αποτροπή αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών.
Έτος Έναρξης: 2020

2. Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία
του μεταναστευτικού και ένταξη των προσφύγων στην οικονομική και
κοινωνική ζωή. Έτος Έναρξης: 2020

3. Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της
νόμιμης μετανάστευσης. Έτος Έναρξης: 2021

4. Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια. Έτος Έναρξης: 2021

Στόχοι Υπουργείου

6

Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του 
Κυβερνητικού Προγραμματισμού

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

Ασφάλεια στο σπίτι, στην 
πόλη και στη χώρα

Διασφάλιση κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης

✔

✔

✔

Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό 
στην υπηρεσία του πολίτη



2.i Στόχος 1: Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την    
αποτροπή αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023
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Στόχος 1: Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή αιφνίδιας αύξησης
των μεταναστευτικών ροών

Επιτάχυνση έκδοσης απόφασης ασύλου 
Β΄ βαθμού

Στόχος 2022: Α΄ βαθμού 25 ημέρες , Β΄ βαθμού 60 ημέρες
Επιτεύχθηκε μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης αιτήματος ασύλου Α΄ και Β΄ βαθμού στις 30/6/2022:
Α΄ βαθμός: 25 Ημέρες (για Αιτήματα Ασύλου που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022)
Β΄ βαθμός: 51 Ημέρες (για Αιτήματα Ασύλου που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022)
Στόχος 2023 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο) : Καθορισμός χρόνου εξέτασης Β΄ βαθμού σε 45 ημέρες (από
την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής)*

45 ημέρες

4ο τρίμηνο 2023

Εθελούσιες Επιστροφές Προγραμμάτων  
Εθελοντικής Επιστροφής & Επανένταξης    

(AVRR)

Στόχος 2022: 5.000 επιστροφές**
Εθελούσιες Επιστροφές AVRR 01/01/2021 – 27/6/2022: 4.156 επιστροφές.

Στόχος 2023 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο): 6.000 εθελούσιες επιστροφές μέχρι το τέλος του 2023

6.000

4ο τρίμηνο 2023

* Υπό την προϋπόθεση διατήρησης των νέων αφίξεων στα επίπεδα του 2022
** Περιορισμός επιστροφών λόγω πανδημίας



Στόχος 1: Δράσεις
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Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου

1.1 Βελτίωση διαδικασιών ασύλου Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής

1.2 Ενίσχυση επιστροφών προς χώρες καταγωγής
Συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής και ενίσχυση εθελούσιων επιστροφών

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής

1.3

Πιστοποίηση και καταγραφή Μ.Κ.Ο. & μελών τους – έλεγχος ρόλου
Καταγραφή Φορέων και μελών τους, που συμμετέχουν στην υλοποίηση Δράσεων Διεθνούς
Προστασίας, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας, στο
Μητρώο Μ.Κ.Ο και έλεγχος αν τηρούνται όλοι οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις που
προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού Εμπλεκόμενων 
Φορέων

1.4

Διεθνοποίηση προβλήματος μετανάστευσης και ενίσχυση παρουσίας της Ελλάδας

Προβολή ρόλου και συνεισφοράς της Ελλάδας σε θέματα μετανάστευσης Υπουργός

Στόχος 1: Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών



Στόχος 1: Δράσεις
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Στόχος 1: Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών 
ροών

Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου

1.5
Διαμόρφωση πλαισίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών

Διπλωματικές πρωτοβουλίες για συνεργασία με κράτη μέλη της Ε.Ε.
Υπουργός

1.6

Προβολή της υφιστάμενης κατάστασης στις δομές φιλοξενίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora
Προβολή της συμβολής του Υπουργείου και ειδικότερα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την
βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των ευάλωτων ομάδων και ανάδειξη των δυσκολιών με απώτερο
σκοπό την διεθνοποίηση του προβλήματος και την ενίσχυση της προσπάθειας του Υπουργείου και της
Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός μηχανισμού μετεγκατάστασης.

Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο

1.7

Ενίσχυση και Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της
Μετανάστευσης
Σύσταση και λειτουργία Μητρώου Διερμηνέων και ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης
και Ασύλου. Χρηματοδότηση δράσης μέσω του Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ).

Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού 
Εμπλεκόμενων Φορέων

1.8 Υποδοχή και προστασία εκτοπισθέντων από την Ουκρανία
Υπουργός, Υφυπουργός, ΓΓ 

Μεταναστευτικής Πολιτικής, ΓΓ 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

1.9 Διασφάλιση της προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Πολιτών Τρίτων Χωρών και της
εφαρμογής της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας

Υπουργός

1.10 Ενίσχυση ασφάλειας συνόρων Υπουργός
ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής



Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς αιτούντων σε άλλα κράτη μέλη
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων που χρήζουν Διεθνούς Προστασίας και κάποιο άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για να εξετάσει το αίτημα τους (υποθέσεις
Δουβλίνο και Οικογενειακής Επανένωσης).

Βελτίωση διαδικασιών ασύλου1.1
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενίσχυση αριθμού αναγκαστικών επιστροφών
Παροχή περιοδικής ενημέρωσης προς τις Υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για όσους εμπίπτουν στην κατηγορία των προς απέλαση προσώπων.

Ενίσχυση επιστροφών προς χώρες καταγωγής1.2
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Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Έργο

Έλεγχος και εγγραφή ΜΚΟ, καθώς και καταγραφή των μελών, υπαλλήλων, συνεργατών και εθελοντών τους για την έκδοση ταυτοτήτων μελών

Καταγραφή μελών/συνεργατών, υπαλλήλων και εθελοντών Διεθνών Οργανισμών και υπηρεσιών για την έκδοση ταυτοτήτων μελών

Συνεργασία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ΑΔΑΕ, ΕΛΑΣ, Λιμενικό) για τον ουσιαστικό έλεγχο των ΜΚΟ

Πιστοποίηση και καταγραφή Μ.Κ.Ο. & μελών τους – έλεγχος ρόλου 1.3



Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Έργο

Ανάδειξη ρόλου Ελλάδας ως χώρας πρώτης γραμμής
Προβολή ρόλου και συνεισφοράς σε διμερείς επαφές στην ΕΕ, με έμφαση στις χώρες που ασκούν την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και σε διεθνή φόρα

Ενίσχυση παρουσίας Ελλάδας σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες (FRONTEX, EUAA, κ.α.), υπηρεσίες και φορείς των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR, IOM, UNICEF), διεθνείς
οργανισμούς και fora (CoE, OECD, ICMPD, IGC), καθώς και σε νέες πρωτοβουλίες.

Προώθηση των εθνικών θέσεων στις διαπραγματεύσεις για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.
Διαμόρφωση κοινής γραμμής MED-5 (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ισπανία, Ιταλία). Διαμόρφωση συμμαχιών με λοιπά, ανά θεματική/ζήτημα, ομονοούντα ΚΜ της ΕΕ.
Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας Συμβουλίου ΕΕ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λοιπά ευρωπαϊκά όργανα.

Border Conference 2023
Συν-Διοργάνωση μαζί με Αυστρία, Λιθουανία και Πολωνία εκδήλωσης για την προστασία συνόρων σε συνέχεια της Συνάντησης του Vilnius (01/2022)

Διεθνοποίηση προβλήματος μετανάστευσης και ενίσχυση παρουσίας της Ελλάδας1.4



Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Έργο

Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (European Migration Network) για την προβολή εθνικών πρωτοβουλιών και δράσεων και για την ανταλλαγή
πληροφόρησης με λοιπά κράτη-μέλη της ΕΕ. Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Δίκτυο και προώθηση των δράσεων του στην Ελλάδα.

Διάχυση πληροφόρησης για ευρωπαϊκές και διεθνείς δράσεις και συνεργασίες μέσω κατάλληλης αναμόρφωσης, τακτικής ενημέρωσης και επικαιροποίησης της
ιστοσελίδας του Υπουργείου (στην ελληνική - αγγλική γλώσσα)

Διεθνοποίηση προβλήματος μετανάστευσης και ενίσχυση παρουσίας της Ελλάδας1.4



Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Έργο

Ενδυνάμωση του ρόλου της Ελλάδας στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση μια κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης
των ομάδων εργασίας της ΕΕ και συναφών μηχανισμών για θέματα της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης και ειδικότερα τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον
τομέα των επιστροφών.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού και τη διαμόρφωση ευρωπαϊκού μηχανισμού
επιστροφών

Συνεργασία με σημαντικές τρίτες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με στόχο την προώθηση νέου μοντέλου μετανάστευσης και κινητικότητας το οποίο θα
συμβάλει στον τομέα των επιστροφών.

Ενίσχυση Συνεργασίας με FRONTEX για την ενίσχυση των εθελούσιων επιστροφών

Διαμόρφωση πλαισίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών1.5



Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Έργο

Διεθνοποίηση του προβλήματος και ενίσχυση της προσπάθειας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης
Προβολή των προσπαθειών του Υπουργείου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) για την βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των ευάλωτων ομάδων και
ανάδειξη των δυσκολιών της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής μεταναστών.

Διαρκής ενημέρωση των πρεσβειών των κρατών-μελών της Ε.Ε. στην Αθήνα με πολλαπλούς στόχους (λ.χ. ανάδειξη των δυσκολιών, άντληση πρόσθετων πόρων )

Προβολή της υφιστάμενης κατάστασης στις δομές φιλοξενίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora1.6



Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Έργο

Σύσταση και λειτουργία Μητρώου Διερμηνέων.
Η δημιουργία του Μητρώου Διερμηνέων συμβάλει στην πιο αποδοτική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών στο πεδίο της διερμηνείας των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Ίδρυση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ως σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της μεταναστευτικής ροής μέσω της συλλογής απαραίτητων
δεδομένων.

Ενίσχυση και Ανάπτυξη της εθνικής ικανότητας στρατηγικού σχεδιασμού στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης1.7



Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Έργο

Στοχευμένες ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και την παροχή συνδρομής στους Ουκρανούς εκτοπισθέντες.
Παράταση λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου Help Desk. (εφόσον απαιτείται) – [31/01/2023]

Δομές αποκλειστικής φιλοξενίας εκτοπισθέντων Ουκρανών.
Παράταση λειτουργίας 3 δομών (εφόσον απαιτείται)

Συγκέντρωση ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας.
Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου, Χίου και Φυλακίου Έβρου, οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Σάμου, Κω και Λέρου, καθώς και οι δομές φιλοξενίας της
ηπειρωτικής Ελλάδας αποτελούν σημεία συγκέντρωσης ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας για εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία. (εφόσον απαιτείται)

Υποδοχή και προστασία εκτοπισθέντων από την Ουκρανία1.8



Στόχος 1: Έργα ανά δράση
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Διασφάλιση της προστασίας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Πολιτών Τρίτων Χωρών και της εφαρμογής της εθνικής, ενωσιακής και 
διεθνούς νομοθεσίας

1.9

Έργο

Διορισμός και άσκηση αρμοδιοτήτων Υπευθύνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων:
Αρμοδιότητά του η συλλογή, η προκαταρκτική αξιολόγηση καταγγελιών για φερόμενες παραβάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών και
τις διαδικασίες χορήγησης διεθνούς προστασίας και η διαβίβασή τους στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα.

Λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα:
Αρμοδιότητά της η παρακολούθηση των διαδικασιών και η εφαρμογή της εθνικής, ενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας στους τομείς της προστασίας των συνόρων και της
χορήγησης διεθνούς προστασίας



Στόχος 1: Έργα ανά δράση

21

Ενίσχυση ασφάλειας συνόρων1.10

Έργο

Reaction: REal Time ArtifiCial InTellIgence for BOrders Surveillance via RPAS data aNalytics to support Law Enforcement Agencies.
Το REACTION, στοχεύει να επιδείξει μια πλήρως λειτουργική, επόμενης γενιάς, ολιστική πλατφόρμα επιτήρησης συνόρων, για τον έγκαιρο εντοπισμό και αντιμετώπιση
κρίσιμων καταστάσεων κάνοντας χρήση πολλαπλών εναέριων οχημάτων, του σχετικού επιχειρησιακού εξοπλισμού και καινοτόμων τεχνολογιών ανίχνευσης.



2.ii Στόχος 2: Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του     
μεταναστευτικού και ένταξη των προσφύγων στην οικονομική & κοινωνική ζωή

22



Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023

23

Στόχος 2: Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού και ένταξη των προσφύγων 
στην οικονομική και κοινωνική ζωή

Λειτουργία Ελεγχόμενων Δομών και
Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών

Υφιστάμενες Ε.Δ./Κ.Ε.Δ. μέχρι 31/12/2020: 0
Υφιστάμενες Ε.Δ./Κ.Ε.Δ. μέχρι 31/12/2021: 3
Υφιστάμενες Ε.Δ./Κ.Ε.Δ. μέχρι 31/12/2022: 6
Στόχος 2023: Λειτουργία νέων Κ.Ε.Δ. στα νησιά: 1 - Λειτουργία Ε.Δ. στην ενδοχώρα: 15

Ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος
Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο –
Καθορισμός των δομών φιλοξενίας που
συμμετέχουν στον κορμό του Εθνικού
Συστήματος Υποδοχής

33 Ε.Δ. - Κ.Ε.Δ. –
K.Y.T.

4ο τρίμηνο 2023

Ολοκλήρωση υποδομών υποδοχής του
Εθνικού Συστήματος Υποδοχής

Στόχος 2023 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο): Ολοκλήρωση Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Λέσβου και Χίου
100%

4ο τρίμηνο 2023

4ο τρίμηνο 2023
Στόχος 2023 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο): Παύση λειτουργίας δυο (2) δομών της ενδοχώρας

100%

Διατήρηση θέσεων Μακροχρόνιας
Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα

Στόχος 2023: Διατήρηση 2.000 θέσεων  ασυνόδευτων ανηλίκων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

100%

4ο τρίμηνο 2023



Στόχος 2: Δράσεις
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Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής 
ηγεσίας Υπουργείου

2.1 Παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων στους τοπικούς πληθυσμούς Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού 
Εμπλεκόμενων Φορέων

2.2
Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων
Υφυπουργός

2.3 Περιορισμός των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων 
Άσυλο

2.4
Αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής
Με τη μετακίνηση πληθυσμού από τα νησιά και την έξοδο αναγνωρισμένων προσφύγων από Ε.Δ και Κ.Ε.Δ.

Υφυπουργός, ΓΓ Υποδοχής 
Αιτούντων Άσυλο

2.5
Διατήρηση θέσεων φιλοξενίας και αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων

Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων

2.6 Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων

2.7 Ενίσχυση της εκπαίδευσης, κατάρτισης & απασχολησιμότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων
Υφυπουργός, ΕΓ 

Προστασίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων

Στόχος 2: Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού και ένταξη 
των προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική ζωή



Στόχος 2: Έργα ανά δράση
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Έργο

Ολοκλήρωση τέταρτου κύκλου χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Καταβολή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους στα όρια των οποίων λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας (Καταβολή Δημοτικών Τελών Δ' Τρίμηνο 2022, Α, Β, Γ, Τρίμηνο 
2023)

Καταβολή αποζημιώσεων δικαιούχων δήμων και κατοίκων τρέχοντος έτους

Τεχνική υποστήριξη Δήμων στους οποίους λειτουργούν Ελεγχόμενες Δομές (ΕΔ) και Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) μέσω του Project Management Office (PMO)

Μεταβίβαση στο Δήμο Ανατολικής Σάμου του ΚΥΤ Σάμου στο Βαθύ - Αποκατάσταση και καθαρισμός χώρου

Μεταβίβαση του ΚΥΤ Μόριας στο Δήμο Μυτιλήνης - Αποκατάσταση χώρου

Παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων στους τοπικούς πληθυσμούς2.1



Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Τεχνική Βοήθεια 2022: MiNetwork: Διευκόλυνση της πρόσβασης πολιτών τρίτων χωρών στις κοινωνικές υπηρεσίες και στην ελληνική αγορά εργασίας
Προώθηση της ένταξης δικαιούχων προσωρινής προστασίας (δππ) και πολιτών τρίτων χωρών (πτχ) μέσω του σχεδιασμού μιας ψηφιακής πλατφόρμας

Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων μέσω της επέκτασης και υλοποίησης του προγράμματος HELIOS με έμφαση στην εργασία και την 
αυτόνομη διαβίωση Δ.Δ.Π. 

Πρόγραμμα – γέφυρα που συνδέει την άτυπη με την τυπική εκπαίδευση για τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών.
Έργο που υλοποιείται με την υποστήριξη της UNICEF και αποσκοπεί στην επιτυχημένη μετάβαση και ένταξη στο σχολείο.

Ενταξιακή Υποστήριξη σε 3645 δικαιούχους διεθνούς προστασίας και νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών μέσω της απασχόλησής τους στον αγροτικό 
τομέα.

Διευκόλυνση της ένταξης σε 3645 δικαιούχους διεθνούς προστασίας και νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών στην τοπική αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία μέσω της απασχόλησής τους στον τουριστικό τομέα

Διευκόλυνση της ένταξης σε 3645 δικαιούχους διεθνούς προστασίας και νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών στην τοπική αγορά εργασίας και στην 
κοινωνία μέσω της απασχόλησής τους στον κατασκευαστικό τομέα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών2.2
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ενταξιακή υποστήριξη σε 3645 γυναίκες δικαιούχους διεθνούς προστασίας και νομίμως διαμένουσες στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών μέσω της απασχόλησης τους στην 
τοπική αγορά εργασίας.

Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
Συνέχιση λειτουργίας 11 υπαρχόντων ΚΕΜ και ίδρυση 32 νέων Κέντρων Ένταξης Μεταναστών σε Δήμους με μεγάλο προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό ταυτόχρονα με 
την ενίσχυση των υπηρεσιών τους.

Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης πτχ μέσω διαπολιτισμικών περιηγήσεων στα μουσεία και προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών2.2
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση

Περιορισμός των επιπτώσεων του κορωνοϊού2.3

Έργο

Εμβολιασμός Αιτούντων Άσυλο στις δομές φιλοξενίας και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
(εφόσον απαιτηθεί)

Εξασφάλιση και αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε ΕΔ/ΚΕΔ
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Στόχος 2: Έργα ανά δράση

Έργο

Μετακινήσεις ΠΤΧ προς την ενδοχώρα και εσωτερικές μετακινήσεις στις απαιτούμενες υπηρεσίες ανά νησί στο οποίο λειτουργεί Κ.Ε.Δ. με σκοπό την διατήρηση του
αριθμού των φιλοξενούμενων κάτω από, ή και μέχρι το, ανώτατο επίπεδο θέσεων ανά δομή

Ολοκλήρωση και Λειτουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών σε Λέσβο και Χίο
Δημιουργία 2 νέων Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών σε Λέσβο και Χίο, με παράλληλη διακοπή λειτουργίας των όλων υφιστάμενων εγκαταστάσεων

Έξοδος αναγνωρισμένων ΠΤΧ από τις δομές της ενδοχώρας
Το έργο θα συμβάλει ώστε το εθνικό σύστημα υποδοχής να υποδεχθεί το πλεόνασμα ΠΤΧ από τα νησιά σε περίπτωση αυξημένων μεταναστευτικών ροών

Παύση λειτουργίας δυο (2) δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο της ενδοχώρας

Αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής2.4
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Έργο

Λειτουργία 200 θέσεων σε δομές επείγουσας φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους που εντοπίζονται σε αστεγία /επισφαλείς συνθήκες.
*συμπεριλαμβάνεται η πτυχή της αναπηρίας ανηλίκων

Ενίσχυση της ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ε.Γ.Π.Α.Α.) να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους
ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των κέντρων φιλοξενίας
*συμπεριλαμβάνεται η πτυχή της αναπηρίας ανηλίκων

Ανάπτυξη και υλοποίηση προγράμματος για τη διενέργεια της αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος των ασυνόδευτων ανηλίκων.
*συμπεριλαμβάνεται η πτυχή της αναπηρίας ανηλίκων

Ενίσχυση του προσωπικού που εργάζεται σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη ψυχικών διαταραχών
στον πληθυσμό των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Η Ειδική Γραμματεία έχει υπογράψει MoU με τα Παιδικά Χωριά SOS ως policy maker.

Πρόγραμμα Μεντόρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων

Διατήρηση θέσεων φιλοξενίας και αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων2.5



Στόχος 2: Έργα ανά δράση
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Έργο

Πρόγραμμα Συνοδειών Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς στο πλαίσιο της ανταλλαγής καλών πρακτικών και σχεδιασμού εκπαιδεύσεων για τη μετάβαση 
των ανήλικων μεταναστών στην ενήλικη ζωή (UAC Futures)

Διατήρηση θέσεων φιλοξενίας και αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων2.5



Στόχος 2: Έργα ανά δράση
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Έργο

Εφαρμογή του αναθεωρημένου θεσμικού πλαισίου για την Επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων

Ανάπτυξη «Εθνικού Μητρώου Προστασίας Ασυνόδευτων ανηλίκων», σύμφωνα με το άρθρο 38, ν. 4960/2022

Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων2.6



Στόχος 2: Έργα ανά δράση
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Έργο

Διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση των ασυνόδευτων ανηλίκων με αναπηρία 

Ενίσχυση της εκπαίδευσης, κατάρτισης & απασχολησιμότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων 2.7



2.iii Στόχος 3: Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της νόμιμης 
μετανάστευσης
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023

Στόχος 3: Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης

Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Διαμονής Στόχος είναι το 2023 να έχει ξεκινήσει η διαδικασία ψηφιοποίησης του συνόλου των αρχείων στις 
υπηρεσίες μίας στάσης του ΥΜΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Δημιουργία 
Αρχείου 40%

4ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 3: Δράσεις

Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής 
ηγεσίας Υπουργείου

3.1 Βελτίωση διαχείρισης διαδικασιών έκδοσης Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και μετάβαση των
διαδικασιών νόμιμης μετανάστευσης στη νέα ψηφιακή εποχή

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής 
Πολιτικής

3.2 Βελτίωση διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής ειδικού περιεχομένου σκοπού Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής 
Πολιτικής

3.3 Παρεμβάσεις για την βελτίωση της πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής 
Πολιτικής

Στόχος 3: Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Διαμονής
Ψηφιοποίηση συνόλου φακέλων ΠΤΧ που έχουν κατατεθεί στις υπηρεσίες αλλοδαπών και μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και του ΥΜΑ

Δημιουργία νέας σύγχρονης υποδομής στο κτίριο «Κεράνης» του Υ.Μ.Α, για τη φιλοξενία του Ο.Π.Σ Μετανάστευσης, καθώς και του ενιαίου σημείου επαφής (SPOC 2) με
παράλληλη μετατροπή της παλιάς υποδομής στο κτήριο της Ευαγγελιστρίας σε «disaster recovery» .

Βελτίωση διαχείρισης διαδικασιών έκδοσης Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και μετάβαση των διαδικασιών νόμιμης 
μετανάστευσης στη νέα ψηφιακή εποχή

3.1
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Βελτίωση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση / επαγγελματικές δεξιότητες
Βελτίωση μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης και εφαρμογής της νέας νομοθεσίας για την EU Blue Card

Βελτίωση διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής ειδικού περιεχομένου σκοπού3.2
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση

Έργο

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη μετάκληση των πολιτών τρίτων χωρών, εργαζομένων, αλλά και για την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα στελεχών επιχειρήσεων
με παράλληλη διερεύνηση της ενσωμάτωσης νέων επενδυτικών προϊόντων στην μεταναστευτική νομοθεσία.

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο3.3
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2.iv Στόχος 4: Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων 
άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια

40



Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2023

Στόχος 4: Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια

Παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σε 
αιτούντες άσυλο

Υφιστάμενη Κατάσταση: 2 ενεργές συμφωνίες πλαίσιο για τις δομές φιλοξενίας

Στόχος 2023: εξασφάλιση χρηματοδότησης για επέκταση και εφαρμογή τριών (3) συμφωνιών πλαίσιο 
που εξασφαλίζουν τη στέγαση, τη σίτιση και τις μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο καθώς και την 
ασφάλεια και συντήρηση των ΕΔ και ΚΕΔ και πρόσληψη ΣΟΧ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών 
εφόσον δεν ολοκληρωθεί η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην ΥΠΥΤ

Αναβάθμιση υποδομών ασφαλείας και 
μετατροπή υφιστάμενων δομών 
ενδοχώρας σε ελεγχόμενες δομές

Στόχος 2023 : ενισχυμένη περίφραξη, σύστημα εισόδου – εξόδου, σύστημα απομακρυσμένης 
εποπτείας, ενίσχυση με προσωπικό ασφαλείας και διαχείρισης πλήθους

Όλες οι δομές

4ο τρίμηνο 2023

Όλες οι δομές

4ο τρίμηνο 2023
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Στόχος 4: Δράσεις

Δράση Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας 
Υπουργείου

4.1
Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο

ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

4.2

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στις δομές
Εφαρμογή των συμφωνιών πλαίσιο που εξασφαλίζουν τη στέγαση και σίτιση των αιτούντων άσυλο καθώς και την 
ασφάλεια και συντήρηση των ΕΔ και ΚΕΔ και πρόσληψη ΣΟΧ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Στόχος 4: Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με έμφαση στην 
ασφάλεια
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Στόχος 4: Έργα ανά δράση

Έργο

Εκπαίδευση προσωπικού της ΥΠΥΤ
Εκπόνηση σεμιναρίων για την εκπαίδευση του προσωπικού στην διαχείριση ευαλωτότητας και στις διαδικασίες υποδοχής, καθώς και στις νέες μεθοδολογίες και καλές
πρακτικές στην υποδοχή ΠΤΧ.

Σύστημα εισόδου – εξόδου (entry – exit) «Υπερίων» με κάρτα και δακτυλικό αποτύπωμα.

Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο4.1
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Στόχος 4: Έργα ανά δράση

Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο4.1
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Έργο

Σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας περιμετρικά και εντός των εγκαταστάσεων, με χρήση καμερών και αλγορίθμων ανάλυσης 
κίνησης

Σύστημα Ρέα
Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/
προσφύγων και μεταναστών

Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας



Στόχος 4: Έργα ανά δράση

Έργο

Παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτούντες άσυλο
Εφαρμογή των συμφωνιών πλαίσιο που εξασφαλίζουν τη στέγαση και σίτιση των αιτούντων άσυλο καθώς και την ασφάλεια και συντήρηση των ΕΔ και ΚΕΔ και πρόσληψη
ΣΟΧ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών εφόσον απαιτείται

Παροχή οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες άσυλο προς εξασφάλιση επαρκών συνθηκών υποδοχής και παροχών σε είδος

Προάσπιση/Εξασφάλιση των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
Εξασφάλιση της πρόσβασης των ΑμεΑ στα καταλύματα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δομών της ΥπΥΤ

Εκπαίδευση του προσωπικό των δομών της Υπ.Υ.Τ. σε ζητήματα πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και διαχείρισης

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στις δομές 4.2
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3 Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση µε Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων

Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού 
Προγραμματισμού

Στόχος I: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής 
κακοποίησης των Παιδιών (Έτος Έναρξης: 2022)

Στόχος II: Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου

✔

✔

Διασφάλιση κοινωνικής 
συνοχής και αλληλεγγύης

Ασφάλεια στο σπίτι, στην 
πόλη και στη χώρα
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Σύγχρονο Κράτος λιτό και 
αποτελεσματικό στην 
υπηρεσία του πολίτη



3i Στόχος I: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής 
κακοποίησης των Παιδιών– συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
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Στόχος I: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των  
Παιδιών – συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο

Έργο

Ι.1.1 Εκπαιδευτικές δράσεις από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Υπ.Υ.Τ.

Ι.1.2 Δράσεις Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης σε δομές της Υπ.Υ.Τ.

Ι.1.3 Σχεδιασμός ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τους επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανήλικους και Πολιτικής Παιδικής Προστασίας για κάθε φορέα που εργάζεται για
ασυνόδευτους ανήλικους

Ι.1.4 Κατάρτιση επαγγελματιών που εργάζονται με ασυνόδευτους ανήλικους σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης κακοποίησης και εκμετάλλευσης ασυνόδευτων ανηλίκων.

Ι.1.5 Ανάπτυξη προτύπων διαδικασιών λειτουργίας για τη δημιουργία συστήματος παραπομπής και ανταπόκρισης σε περιστατικά κακοποίησης και εκμετάλλευσης AΣΑΝ

Ι.1.6 Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου μοντέλου στήριξης των ανήλικων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, με βάση τις ανάγκες τους.

Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησηςΙ.1.
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3ii Στόχος ΙΙ: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού –
συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο



Στόχος IΙ: Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού – συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
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Έργο

ΙIΙ.1.1 Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία εποπτευόμενων διαμερισμάτων για ασυνόδευτους ανηλίκους 16 ετών και άνω

ΙIΙ.1.2 Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

ΙIΙ.1.3 Συνέχιση Λειτουργίας Εθνικού Μηχανισμού Εντοπισμού και παραπομπής για ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης

ΙIΙ.1.4 Ενίσχυση της ικανότητας της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων να αξιολογεί την ποιότητα των υπηρεσιών, που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανηλίκους, εντός των
κέντρων φιλοξενίας

Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιούΙI.1.


