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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Ε.Υ.Σ.).

2

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ.
1982/15-02-2016 απόφασης (Β΄ 335) και τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/04-102013 απόφασης (Β΄ 2745).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 50520
(1)
Σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(Ε.Υ.Σ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3584/2007 (Α΄143),
όπως αντικαταστάθηκε με την με την περ. α της παρ. 1α
του άρθρου 46 του ν. 4674/2020 (Α΄53).
2. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180).
β) του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
δ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
(Ε.Υ.Σ.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊ-
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σταμένων Γενικών Διευθύνσεων Δήμων και Συνδέσμων,
καθώς και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου.
Το Ε.Υ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), εκ των οποίων ο ένας ορίζεται
Πρόεδρος,
β) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Εσωτερικών,
γ) ένα (1) μέλος του Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού
Συμβουλίου ή Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής
Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
στ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).
Γραμματέας του Ε.Υ.Σ. και νόμιμος αναπληρωτής του
ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό, της
Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Υ.Σ.
μπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. και να ορίζονται υπάλληλοί του για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της
λειτουργίας του Ε.Υ.Σ..
2. Τα μέλη του Ε.Υ.Σ. ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με
τα τακτικά μέλη. Ως αναπληρωτής του μέλους της περ.
διορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών.
3. Η θητεία των μελών του Ε.Υ.Σ. είναι τριετής. Το Ε.Υ.Σ.
εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι συνεδριάσεις
του μπορούν να λαμβάνουν χώρα και στην έδρα του
Α.Σ.Ε.Π..
4. Το Ε.Υ.Σ. συγκροτείται και τα μέλη του ορίζονται
εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 9889
(2)
Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ.
1982/15-02-2016 απόφασης (Β΄ 335) και τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ. 92490/0410-2013 απόφασης (Β΄ 2745).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 «Είσοδος-έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών,
διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
β) της παρ. 8 του άρθρου 7 και της παρ. 9 του άρθρου
14 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες
για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).
γ) της περ. (στ) της παρ. 5 του άρθρου 39 και της παρ.
3 του άρθρου 75 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
στ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149).
ζ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
θ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ια) της υπ’ αρ. 1982/15-02-2016 απόφασης «Διαπίστωση Ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία» (Β΄
335) και
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ιβ) της υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.οικ.92490/04-10-2013 απόφασης «Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής
διάγνωσης και υποστήριξης και παραπομπής των εισερχομένων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα υπηκόων
τρίτων χωρών σε δομές πρώτης υποδοχής» (Β΄2745).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του τακτικού προϋπολογισμού, όπως
προκύπτει από την υπ΄ αρ. 9154/31-7-2020 εισήγηση
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1982/
15-02-2016 απόφασης «Διαπίστωση Ανηλικότητας των
αιτούντων διεθνή προστασία» (Β΄ 335).
Η υπ’ αρ. 1982/15-02-2016 απόφαση (Β΄335) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η διαπίστωση της ανηλικότητας υπηκόων τρίτης
χώρας ή ανιθαγενών, που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες
διατυπώσεις στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με
την περ. στ της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4636/2019,
όπως ισχύει, πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στις
επόμενες παραγράφους.
2. Εάν υπάλληλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της Υπηρεσίας Ασύλου ή οποιασδήποτε
αρμόδιας αρχής για την προστασία ανηλίκων, όπως η
Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Γενική
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή οργάνωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα προστασίας ανηλίκων ή στον
τομέα της υγείας ή ο καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας για τον διορισμό εκπροσώπου ή/και
επιτρόπου ασυνόδευτου ανηλίκου ή άλλο όργανο της
επιτροπείας αμφιβάλλει για την ανηλικότητα υπηκόου
τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ενώπιον των αρμόδιων αρχών Υποδοχής και
της Υπηρεσίας Ασύλου, οφείλει να ενημερώσει άμεσα
τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης
ή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας, όπου
φιλοξενείται το συγκεκριμένο πρόσωπο, ή σε κάθε άλλη
περίπτωση, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης ή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου,
εφόσον η αμφιβολία γεννηθεί το πρώτον κατά το στάδιο
της προσωπικής συνέντευξης του αιτούντος διεθνούς
προστασίας, ο οποίος με αιτιολογημένη απόφασή του
υποχρεούται να διατάξει την παραπομπή του προσώπου αυτού σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.
Το όργανο που διατάσσει την παραπομπή λειτουργεί
ως συντονιστής της διαδικασίας.
3. Αμφιβολία για την ανηλικότητα ενός προσώπου εγείρεται όταν η αρχική εκτίμηση των προαναφερόμενων
στην παρ. 2 προσώπων ή αρχών ή φορέων βρίσκεται σε
αναντιστοιχία με τους ισχυρισμούς του υπηκόου τρίτης
χώρας ή ανιθαγενούς περί της ανηλικότητάς του, ιδίως κατά την εξιστόρηση της προσωπικής ιστορίας του
προσώπου σχετικά με σημαντικά χρονολογικά γεγονότα

