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Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2928
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ

Τηλέφωνο:2131361375
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) 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 180/29-06-2013), διατάξεις για την
εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
γ) της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) «Κατεπείγοντα
Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα του
άρθρου 5 αυτής,
δ) της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19»,
2. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρου πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
3. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’
149),
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4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄123),
5. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄4),
6. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄5),
7. Το π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων
Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄10),
8. Το π.δ 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄34),
9. Την υπ’ αρίθ. 7337/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (498
ΥΟΔΔ),
10. Την υπ’ αρίθ. οικ. 2246/2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και
παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β’ 714),
11. Την υπ’ αριθ. Οικ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-03-2020 κοινή Απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε
άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρη λοίμωξη COVID-19» (Β΄
928),
12. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών,
13. Την υπ’ αριθ. 2788/17-3-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής «Εφαρμογή κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της χορήγησης των αδειών
ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων του άρθρου 5 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου στο Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»,
14. Tο υπ’ αριθ. 632/2020/13-03-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Αναστολή της υπηρεσίας υποδοχής και
εξυπηρέτησης του κοινού» προς την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών,
15. Το υπ’ αριθ. 12540/11-3-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής
Πολιτικής «Αναστολή της Υπηρεσίας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού»,
16. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών,
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
18. Την επιτακτική ανάγκη προστασίας των εργαζομένων υπαλλήλων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους
λειτουργίας των Υπηρεσιών του, κεντρικών και περιφερειακών, σε επιχειρησιακά
ανεκτό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα τους, προκειμένου να
αποφευχθεί η πιθανότητα ολικής αναστολής της λειτουργίας τους.

ΑΔΑ: ΡΩΟ046ΜΔΨΟ-7ΗΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Μέτρα και οδηγίες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
1. Όλες οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήτοι: η Γενική
Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο, οι Ειδικές Γραμματείες Συντονισμού Εμπλεκόμενων φορέων και Προστασίας
Ασυνόδευτων ανηλίκων αντίστοιχα, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και οι αυτοτελείς Υπηρεσίες αυτού, ορίζονται σε
καθεστώς πλήρους λειτουργίας.
2. Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης ή αντιστοίχως ο Προϊστάμενος κάθε αυτοτελούς
Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως εργασίας για το
προσωπικό του. Για την Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας
της υπηρεσίας. Για τις Περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και
συγκεκριμένα για τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), αρμόδιοι για τον καθορισμό της εξ’ αποστάσεως εργασίας είναι οι
κατά τόπο Διοικητές τους και για τις Ανοιχτές Δομές της ΥΠΥΤ οι Προϊστάμενοι αυτών. Για
την Κεντρική Υπηρεσία της Υπηρεσίας Ασύλου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής
Πολιτικής, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής
της Υπηρεσίας. Για τις Περιφερειακές
υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου αρμόδιοι για τον καθορισμό της εξ’ αποστάσεως
εργασίας είναι οι κατά τόπο Προϊστάμενοι των εν λόγω Υπηρεσιών. Για την Αρχή
Προσφυγών, αρμόδιος είναι ο Διευθυντής της Υπηρεσίας.
3. Καθιερώνεται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εκ
περιτροπής εργασία των υπαλλήλων, με μέριμνα του αρμόδιου κάθε φορά Προϊσταμένου,
σύμφωνα με την παράγραφο Α.2. της παρούσας. Οι υπάλληλοι κάθε Υπηρεσίας
κατανέμονται με ευθύνη του Προϊσταμένου σε ομάδες, οι οποίες εργάζονται εκ
περιτροπής στον χώρο των υπηρεσιών τους και σε χρονικά διαστήματα, τα οποία θα
καθοριστούν από τους Προϊσταμένους τους και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν
τη διάρκεια των πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ορίζει τις εν
λόγω ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του υπαλληλικού προσωπικού και τα
διαφορετικά αντικείμενα της Υπηρεσίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι
υπάλληλοι, οι οποίοι δεν θα προσέρχονται στον χώρο εργασίας τους, θα παρέχουν εξ’
αποστάσεως εργασία.
Οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι, για τον καθορισμό της εξ’ αποστάσεως εργασίας,
μεριμνούν για τη συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του ανατιθεμένου
έργου, με την κατ΄ ελάχιστο εβδομαδιαία αναφορά προόδου των εργασιών των
υπαλλήλων, θέτοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Οι υπάλληλοι,
οι οποίοι θα παρέχουν εξ’ αποστάσεως εργασία, θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο, σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για τη
δυνατότητα επικοινωνίας, καθώς επίσης και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε
περίπτωση αδυναμίας του υπαλλήλου να παρέχει εξ’ αποστάσεως εργασία, λόγω
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έλλειψης της απαραίτητης υποδομής, η Υπηρεσία δύναται να παρέχει, εφόσον διαθέτει,
τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα.
4. Η διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου θα
πραγματοποιείται κατά το δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Οι υπάλληλοι κατά την εξ’ αποστάσεως εργασία οφείλουν να τηρούν την εχεμύθεια,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Υπαλληλικού Κώδικα και να μεριμνούν για
την προστασία των υπηρεσιακών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται κατά την
εκτέλεση της εργασίας τους, και ιδιαιτέρως των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων,
καθώς και των εγγράφων εμπιστευτικού – απόρρητου χαρακτήρα.
Β. Ευπαθείς Ομάδες
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων για τους
υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στην
αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
καθώς και στην κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, με αριθ.
Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-03-2020 «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας
σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19» (Β΄ 928).
Οι ανωτέρω υπάλληλοι είτε μετακινούνται σε θέσεις χωρίς συναλλαγή με κοινό, όπου
αυτό δεν καλύπτεται από τα αρ. Πρωτ.632/2020/13-03-2020 και αρ. Πρωτ. 12540/11-32020 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, είτε παρέχουν εξ’
αποστάσεως εργασία, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση τα ισχύοντα στην εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση, για τη χορήγηση ειδικής άδειας για το χρονικό διάστημα
ισχύος των έκτακτων μέτρων.
Γ. Μετακινήσεις εκτός έδρας
Βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, αναστέλλονται οι
μετακινήσεις εκτός έδρας για υπηρεσιακούς σκοπούς, με εξαίρεση τις αναγκαίες
μετακινήσεις μεταξύ των Κεντρικών και Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου.
Επίσης, οι υπάλληλοι, οι οποίοι τελούν σε οποιαδήποτε άδεια, συνιστάται να
αναστέλλουν οποιαδήποτε μετακίνηση εκτός της έδρας τους ή σε περίπτωση επιτακτικής
ανάγκης πραγματοποίησης της μετακίνησης αυτής, ενημερώνουν αμελλητί την Υπηρεσία
τους, αλλά και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα για την παροχή σχετικών οδηγιών.
Δ. Υποχρέωση Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Υποστήριξης
Οι αρμόδιοι κάθε φορά Προϊστάμενοι οφείλουν να ενημερώνουν 1. τους αρμόδιους
Προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση και 2. τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών
Υπηρεσιών
του
Υπουργείου,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
dad@migration.gov.gr, για τα ακόλουθα:
α. Για τον αρχικό ορισμό του προγράμματος της εκ περιτροπής εργασίας.
β. Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, με
ονομαστικά στοιχεία υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές του
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αρχικού προγράμματος της εκ περιτροπής εργασίας. Τα στοιχεία θα
γνωστοποιούνται κάθε Δευτέρα.
γ. Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εργασίας με ονομαστικά στοιχεία
υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές του αρχικού
προγράμματος της εξ’ αποστάσεως εργασίας. Τα στοιχεία θα γνωστοποιούνται
κάθε Δευτέρα.
δ. Για τη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού στους υπαλλήλους, τα χρονικά διαστήματα
αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), και κάθε
μεταβολή που επέρχεται, σε εβδομαδιαία βάση και πιο συγκεκριμένα, κάθε
Παρασκευή.
Ε. Ισχύς των ρυθμίσεων για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Οι ρυθμίσεις της παρούσας ανατρέχουν από την ημερομηνία ισχύος της από 11/3/2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55).

Με εντολή Υπουργού,
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής
Πολιτικής

Πάτροκλος Γεωργιάδης

Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο κ. Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
 Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής,
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
 Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής
 Διευθυντή Υπηρεσίας Ασύλου
 Διευθύντρια Αρχής Προσφυγών
 Διευθύντρια Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων
πόρων
 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης (Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού
& Προσωπικού ΙΔΑΧ)

