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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΩΠΑΪΔΑΣ» και μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων
του Ο.Κ. σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

2

Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 5 του
άρθρου 90 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 149452 ΕΞ 2020
(1)
Παράταση του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΩΠΑΪΔΑΣ» και μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Ο.Κ. σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 2488/1953 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, με το οποίο συνεστήθη το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας»,
β) των άρθρων 13 και 19 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), που
αφορά σε γενικές διατάξεις περί καταργήσεων-συγχωνεύσεων Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του εν
λόγω νόμου,
γ) του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καταργείται
την 30ή Νοεμβρίου 2014 το Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία
«Οργανισμός Κωπαΐδας» και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης,
δ) της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
με την οποία καταργείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τη διενέργεια
καταγραφής,
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ε) του άρθρου 65 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 61 του
ν. 4305/2014 και προστέθηκε περ. γ΄ σε αυτό,
στ) της παρ. 7 α του άρθρου 66 του ν. 4546/2018
«οι Οργανισμοί μπορούν, με απόφαση του ΔΣ… να
ρυθμίζουν την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε
δόσεις…» (Α΄ 101), σε αντικατάσταση του άρθρου 61
του ν. 2538/1997 «Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπέρ
των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» (Α΄ 242),
ζ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
η) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ιβ) της υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06-03-2020 απόφασης διορισμού υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 185),
ιγ) της υπό στοιχεία ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015
απόφασης ορισμού εκκαθαριστή στο καταργούμενο
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας» (Β΄ 1662) και τις υπό
στοιχεία ΔΟΔΓ4005019 ΕΞ 2016/11-3-2016 (Β΄ 799),
ΔΟΔΓ4025919 ΕΞ 2016/23-12-2016 (Β΄ 4399), ΔΕΕΟΘ
Α 0000006 ΕΞ 2018/3-1-2018 (Β΄ 6 και Β΄ 994 διόρθωση
σφάλματος) και 19554ΕΞ2019/5-3-2019 (Β΄ 862) αποφάσεις παράτασης του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης,
ιδ) της υπό στοιχεία 66734ΕΞ2020/30-6-2020 απόφασης
ορισμού νέου εκκαθαριστή και παράτασης του χρόνου
περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κωπαΐδας», έως 31-12-2020 (Β΄ 2884).
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2. Το από 18-12-2020 (υπό στοιχεία 145511ΕΙ2020/
21-12-2020) αίτημα-επιστολή της εκκαθαρίστριας
Μπουζούρα Μαρίας-Ελένης, ως εκπροσώπου της εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών
Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», με το οποίο
υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων και ζητά την παράταση
του χρόνου εκκαθάρισης μέχρι την 30-06-2021.
3. Το γεγονός ότι το έργο της εκκαθάρισης του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας», σύμφωνα
με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της εκκαθαρίστριας, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
30-06-2021.
4. Το γεγονός ότι στο στάδιο που βρίσκεται το έργο της
εκκαθάρισης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, πέραν των βασικών ενεργειών που πρέπει
να διεκπεραιώσει ο εκκαθαριστής απαιτείται καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτού η νομική και λογιστική υποστήριξή του.
5. Το γεγονός ότι η εταιρεία «Grant Thornton» που έχει
αναλάβει την εκκαθάριση, μέσω συνεργατών της, θα
καλύψει όλο το φάσμα των ενεργειών που απαιτούνται
για την ολοκλήρωση του έργου της εκκαθάρισης.
6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 2β του
άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, «Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται ο χρόνος λήξης της περάτωσης
της εκκαθάρισης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου, με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας»,
μέχρι την 30-06-2021, καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία της εκκαθάρισης και η θητεία της εκκαθαρίστριας Μπουζούρα Μαρίας-Ελένης, ως εκπροσώπου
της, με Α.Φ.Μ. 094399329 (ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά), ΓΕΜΗ
121548701000 και ΑΜ ΣΟΕΛ 127, εταιρείας «Grant
Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και
Συμβούλων Επιχειρήσεων», λήγει με την περάτωση της
εκκαθάρισης.
Η εταιρεία «Grant Thornton» αναλαμβάνει, μέσω
συνεργατών της, τη διεκπεραίωση του συνόλου των
απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση του έργου
της εκκαθάρισης, σύμφωνα με την από 02-06-2020
προσφορά της, καθώς και με τα διαλαμβανόμενα στις
σχετικές για την εκκαθάριση εκδοθείσες υπουργικές
αποφάσεις και η θητεία αυτής λήγει με την περάτωση
της εκκαθάρισης.
Ειδικότερα:
Α) Η εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία
Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων»,
με Α.Φ.Μ. 094399329 (ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά), ΓΕΜΗ
121548701000 και ΑΜ ΣΟΕΛ 127, εκπροσωπούμενη από
την Μπουζούρα Μαρία-Ελένη του Χαραλάμπους, μέλος
του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, ορκωτό
ελεγκτή-λογιστή με ΑΜ ΣΟΕΛ 3051, αναλαμβάνει όπως
προβαίνει σε κάθε είδους πράξεις διαχείρισης των υποθέσεων της εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης της
νομικής υποστήριξης αυτών, καθώς και εκπροσώπηση
ενώπιων των διοικητικών αρχών και παράσταση ενώ-

Τεύχος B’ 5948/31.12.2020

πιων των δικαστηρίων, μέσω συνεργαζόμενων με την
εταιρεία δικηγόρων, όπου αυτό απαιτείται. Η μηνιαία
αποζημίωση του έργου αυτού, ορίζεται στο ποσό των
πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (5.300,00 €), πλέον του
νομίμου Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων σε αυτή εκτός των
άλλων και των κάθε είδους εξόδων μετακίνησης, καθώς
και των εξόδων παράστασης για τις δικαστικές υποθέσεις, υπολογιζόμενα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 53/2018
(Β΄ 890) κοινή υπουργική απόφαση,
Β) η εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»,
με Α.Φ.Μ. 800426062 (ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά) και ΓΕΜΗ
121874801000, αναλαμβάνει την τήρηση του λογιστηρίου του οργανισμού, τη σύνταξη χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων και γενικά
τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως λογιστικών και
φοροτεχνικών εργασιών που απαιτούνται προς υποστήριξη της ολοκλήρωσης του έργου της εκκαθάρισης.
Η μηνιαία αποζημίωση του έργου αυτού, ορίζεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), πλέον του
νομίμου Φ.Π.Α.
2. Τροποποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, τα άρθρα 1 και 4
της υπό στοιχεία 66734ΕΞ2020/30-06-2020 (Β΄ 2884)
απόφασης, με τα οποία καθορίζονται η θητεία του εκκαθαριστή αλλά και η υποχρέωσή του για την υποβολή
Ισολογισμών-Απολογισμών και εκθέσεων καταγραφήςαπογραφής. Η προθεσμία της υποχρέωσης αυτής, παρατείνεται έως και τις 30-6-2021, ημερομηνία λήξης της
εκκαθάρισης.
3. Μεταφέρεται, εντός του οικονομικού έτους
2021, μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του «Οργανισμού Κωπαΐδας», ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(500.000,00 €) από λογαριασμούς του Οργανισμού
που τηρούνται σε εμπορικές τράπεζες στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, υπ’ αρ. 200543 «Μεταφορά από Διάφορους Λογαριασμούς» με IBAN GR
3101000230000000000200543 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον λογαριασμό εσόδου 1520301001 «Χρηματικά
Υπόλοιπα Περιουσίας Ειδικών Ταμείων, Λογαριασμών
και Νομικών Προσώπων που Καταργούνται», του οικονομικού έτους 2021. Τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα που
μεταφέρονται, αποτελούν πλέον έσοδο του κρατικού
προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021.
Από το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες
της εκκαθάρισης εις βάρος του λογαριασμού εξόδου
2390301002 «Έξοδα του καταργηθέντος Οργανισμού
Κωπαΐδας (άρθρο 61 του ν. 4305/2014 και άρθρο 65 του
ν. 4342/2015)», του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000.
Η μεταφορά του προαναφερομένου ποσού θα πραγματοποιηθεί με εντολή του εκκαθαριστή, κατόπιν της
έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Αριθμ. 15996
(2)
Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 5 του
άρθρου 90 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο
(EASO).
2. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 65 του
ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 90 του
ν. 4636/2019 (Α΄ 169), όπως έχει τροποποιηθεί με
το άρθρο 19 του ν. 4686/2020 (Α΄ 96) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού
και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και
σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).
11. Το γεγονός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις
που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 90 για την έκδοση της
παρούσας.
12. Την υπ’ αρ. 15995/30-12-2020 έκθεση της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για τους παραμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης που βρίσκονται στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο,
τη Λέρο και την Κω εφαρμόζεται η κατά παρέκκλιση
διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4636/2019
(Α΄ 169), όπως ισχύει.
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Άρθρο 2
1. Επί των διαδικασιών της περ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 90 του ν. 4636/2019, όπως ισχύει,το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας που διατίθεται ή το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίπτωση που το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δεν επαρκεί, μπορεί
να περιλαμβάνει όσους έχουν: α. πολύ καλή γνώση
της αγγλικής γλώσσας και β. γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων και υπηρεσιών
διαδικτύου.
2. Επί των διαδικασιών της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως για τη διενέργεια των καταγραφών των
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η Υπηρεσία Ασύλου
μπορεί να επικουρείται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 16 του
άρθρου 65 του ν. 4636/2019, από ελληνόγλωσσο προσωπικό που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).
3. Επί των διαδικασιών της περ. β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 90 του ν. 4636/2019, όπως ισχύει, η συνέντευξη
με τους αιτούντες διεθνή προστασία διενεργείται:
(α) από ελληνόγλωσσο προσωπικό, το οποίο έχει διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για
το Άσυλο (EASO) ειδικά για τον σκοπό αυτό,
(β) σε ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις από προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας ή προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Το ανωτέρω προσωπικό πρέπει να διαθέτει:
(i) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και Διπλωματίας ή Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικών
Σπουδών και Διπλωματίας ή Πολιτικής Επιστήμης ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση
Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας με
κατεύθυνση Ιστορίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Αρχαιολογίας ή
Ιστορίας και Εθνολογίας με ειδίκευση στην Ιστορία ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση
στην Ιστορία ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας,
Αρχαιολογίας, Λαογραφίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή
Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Πολιτικής ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή
Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής
Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης ή
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
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ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή
Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση
Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με
κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής με Ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με Ειδίκευση στην
Παιδαγωγική ή Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής
Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ή Φιλοσοφίας ή Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και
Φιλολογίας ή Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής
και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής ή Τουρκικής ή Βουλγαρικής ή Ρουμανικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
και Σλαβικών Σπουδών εισαγωγική κατεύθυνση Ρωσικής
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και
της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση
Νηπιαγωγού ή Παιδαγωγού Τμήματος Νηπιαγωγών ή
Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Θεολογίας
ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών
της αλλοδαπής ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με Κατεύθυνση Κοινωνικής
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Εισαγωγική Κατεύθυνση: Κοινωνικής Διοίκησης
με Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Κοινωνικής
Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής
και άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας
ή Κοινωνικού Λειτουργού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες
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τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ταυτότητα μέλους του
Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ),
η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής-υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού
στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 και 110 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137),
η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
του επόμενου έτους από την έκδοσή της.
(ii) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(iii) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Τα έγγραφα που συντάσσει και διαχειρίζεται το προσωπικό αυτό, στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών,
όπως ενδεικτικά η φόρμα κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, το πρακτικό συνέντευξης, η πρόταση/εισήγηση, το αποδεικτικό επίδοσης είναι στην
ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω
έγγραφα περιέχονται υποχρεωτικά στο διοικητικό
φάκελο της υπόθεσης.
Άρθρο 3
Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων, για την
πραγματοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, τελεί
υπό τις ειδικότερες οδηγίες του Διοικητή της Υπηρεσίας
Ασύλου και των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση των διαδικασιών αυτών.
Άρθρο 4
Η κατά παρέκκλιση διαδικασία της παρ. 3 του
άρθρου 90 του ν. 4636/2019, όπως ισχύει, εφαρμόζεται
μέχρι τις 31-12-2021.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος της παρούσας, ορίζεται η 01-01-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη
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