E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.03.13 11:44:42
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

10039

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Υγείας (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018) «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του
Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους
Ιατρούς».

2

Καθορισμός πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης «ΕΣΤΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ 2/19461/ΔΕΠ
(1)
Τροποποίηση της 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Υγείας (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018) «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς
του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας
Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 και
του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 «Ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της

Αρ. Φύλλου 853

απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 192).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 247), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98).
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
7. Την Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
8. Την Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144).
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, πέραν της αναφερόμενης στο
σημείο 8 του προοιμίου της 2/88420/ΔΕΠ/4.2.2018
(ΦΕΚ 5435/Β’/4.12.2018) κοινής υπουργικής απόφασης,
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019,
συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ
(2.864.352 ευρώ) [καθαρή δαπάνη, μετά τη διενέργεια
των προβλεπομένων κρατήσεων ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τριακόσια τρία ευρώ
(1.586.303 ευρώ)]. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί μέσω
επιχορήγησης του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (ΑΛΕ
2310204002 «Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά ΕΦ 1015-201-0000000), αποφασίζουμε:
Αμέσως μετά το άρθρο 5 της οικ. 2/88420/ΔΕΠ/
4-12-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 5435/Β’/
4-12-2018), προστίθεται άρθρο 6 ως ακολούθως:
« Άρθρο 6
Τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 έως 5 της παρούσας,
εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για το σύνολο των Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού στα παραπάνω
πρόσωπα λαμβάνει χώρα μετά την αναφερόμενη στο
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άρθρο 1 ημερομηνία, και ως χρόνος κτήσης του θεωρείται το φορολογικό έτος 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013».
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικ. 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 6382/19
(2)
Καθορισμός πλαισίου υλοποίησης του προγράμματος παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης «ΕΣΤΙΑ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 4540/2018 (Α’ 91)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013,
σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων
διεθνή προστασία (αναδιατύπωση L 180/96/29.6.2013)
και άλλες διατάξεις» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο
5 του ν. 4587/2018 (Α’218).
2. Το ν. 4375/2016 (Α’ 51) «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».
3. Το άρθρο 90 π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
4. Το ν. 4048/2012 (Α’ 34) Ρυθμιστική Διακυβέρνηση:
Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης.
5. Τον ν. 412/1947 (Α’ 218) «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών»
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6. Το άρθρο 23 του π.δ. 122/2017 (Α’149) «Οργανισμός
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής».
7. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
8. Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
9. Την από 3 Μαΐου 2018 Συμφωνία σχετικά με τη
Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο μεταξύ του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ύπατης Αρμοστείας
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, όπου καθορίζονται οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να λάβει χώρα η
ανταλλαγή των δεδομένων αυτών ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης προς την ΥΑ/Ο.Η.Ε., σύμφωνα με
την από 20.12.2018 συμφωνία επιδότησης HOME/2017/
AMIF/DA/UNHCR/ESTIA/2019 και σύμφωνα με τους στόχους προβλέπονται σε αύτη δεν επιβαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός.
11. Την αριθμ. 1534/22-02-2019 εισήγηση της ΓΔΔΟΥ/
ΥΜΕΠΟ, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού (τακτικού
και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) «πρόγραμμα» είναι το «ESTIA 2019: Πρόγραμμα
παροχής οικονομικής βοήθειας και στέγασης» (2019
ESTIA Programme ’Multi-Purpose Cash Grants & Rental
AccommodationScheme), όπως αυτό περιγράφεται
στη σύμβαση avaeear}c,HOME/2017/AMIF/DA/UNHCR/
ESTIA/2019 η οποία συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της υπουργικής απόφασης/Ο.Η.Ε. για την
περίοδο 1.1.2019 έως 31.12.2019.
β) «υπεύθυνος του προγράμματος» είναι η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες (Υ.Α./Ο.Η.Ε.), η
οποία φέρει την ευθύνη υλοποίησης του με ίδια μέσα ή
μέσω εταίρων υλοποίησης.
γ) «εταίροι υλοποίησης»είναι τρίτα μέρη με τα οποία
συμβάλλεται ο υπεύθυνος του προγράμματος για την
υλοποίηση του.
δ) «ωφελούμενοι του προγράμματος» είναι οι αιτούντες διεθνή προστασία κατά την έννοια του άρθρου
2, του ν. 4540/2018 (Α’91) συμπεριλαμβανομένης της
περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 36 ν. 4375/2016.
ε) «παροχές υπό το πρόγραμμα»ή «παροχές»είναι:
εα’: ένα οικονομικό βοήθημα που παρέχει ένα σταθερό ποσό με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών αναγκών.

Τεύχος Β’ 853/12.03.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

εβ’: στέγαση σε ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και κτίρια που μισθώνονται στο πλαίσιο του
προγράμματος.
εγ’: υποστηρικτικές υπηρεσίες, συνοδευτικές της στέγασης.
στ)«αρμόδια αρχή υποδοχής» είναι η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία επιβλέπει την τήρηση των όρων
της παρούσας κατά την υλοποίηση του προγράμματος».
Άρθρο 2
Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός
επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή
προστασία μέσω της παροχής οικονομικού βοηθήματος
και η κατά περίπτωση ασφαλή τους στέγαση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες
τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών
συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού
δικαίου.
Άρθρο 3
Οικονομικό βοήθημα
1. Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται στην παροχή
ενός σταθερού χρηματικού ποσού με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακινήσεων εντός του τόπου διαμονής και βασικές σχολικές
και φαρμακευτικές δαπάνες.
2. Ωφελούμενοι του οικονομικού βοηθήματος είναι
όλοι οι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία και τα μέλη
της οικογένειας τους. Εξαιρούνται όσοι τελούν υπό κράτηση. Ως ωφελούμενη μονάδα για την καταβολή του
νοείται είτε ο μεμονωμένος ενήλικας αιτών διεθνή προστασία ή η οικογένεια αιτούντων διεθνή προστασία κατά
τους ορισμούς του ν. 4540/2018 (Α’ 91).
3. Το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται σε μηνιαία
βάση, πλήρες ή μερικό, ανάλογα με τη θέση στέγασης
της ωφελούμενης μονάδας. Το ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό
των μελών της ωφελούμενης μονάδας ως εξής:
α. 150 ευρώ για μόνο ενήλικα,
β. 280 ευρώ για οικογένεια με δύο μέλη,
γ. 340 ευρώ για οικογένεια με τρία μέλη,
δ. 400 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα μέλη,
ε. 450 ευρώ για οικογένεια με πέντε μέλη,
στ. 500 ευρώ για οικογένεια με έξι μέλη,
ζ. 550 ευρώ για οικογένεια με επτά μέλη και άνω.
4. Στις θέσεις στέγασης όπου παρέχεται σίτιση, το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται μερικώς, και το ύψος
του κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της
ωφελούμενης μονάδας ως εξής:
α. 90 ευρώ για μόνο ενήλικα,
β. 140 ευρώ για οικογένεια με δύο μέλη,
γ. 190 ευρώ για οικογένεια με τρία μέλη,
δ. 240 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα μέλη,
ε. 290 ευρώ για οικογένεια με πέντε μέλη,
στ. 310 ευρώ για οικογένεια με έξι μέλη,
ζ. 330 ευρώ για οικογένεια με επτά μέλη και άνω
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5. Το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται μέσω προπληρωμένης, ηλεκτρονικής, επαναφορτιζόμενης κάρτας,
μίας για κάθε ωφελούμενη μονάδα. Η προμήθεια της
κάρτας και η καταβολή των ποσών πραγματοποιείται
από τον υπεύθυνο του προγράμματος, κατόπιν περιοδικού ελέγχου ότι ο ωφελούμενος πληροί τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο ωφελούμενος έχει υποχρέωση
να εμφανίζεται για την πραγματοποίηση του ελέγχου.
6. Αν η ωφελούμενη μονάδα είναι οικογένεια, την
κάρτα προμηθεύεται ένας από τους ενήλικες συζύγους,
εκτός αν ο υπεύθυνος του προγράμματος κατόπιν σχετικής αξιολόγησης προβαίνει στην έκδοση παραπάνω
καρτών, για λόγους προστασίας, ενημερώνοντας την
αρμόδια αρχή υποδοχής.
7. Σε περίπτωση μεταφοράς των αιτούντων διεθνή
προστασία σε νέα θέση στέγασης, το οικονομικό βοήθημα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την παροχή ή
όχι σίτισης.
8. Κάθε ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι
ωφελούμενοι κατανοούν.
Άρθρο 4
Στέγαση και υποστηρικτικές υπηρεσίες
1. Η στέγαση υπό το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε
ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα, ξενοδοχεία και κτίρια
που εκμισθώνονται στο πλαίσιο αυτού και παραχωρούνται δωρεάν στους ωφελούμενους.
2. Ωφελούμενοι στέγασης και συνοδευτικών υπηρεσιών δύνανται να είναι:
α. ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία και τα μέλη
της οικογένειας τους, με προτεραιότητα τα ευάλωτα
πρόσωπα κατά τις διατάξεις των ν. 4375/2016 (Α’ 51) και
ν. 4540/2018 (Α’ 91), λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη
δυναμικότητα των θέσεων,
β. αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωση τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνεται υπόψη η ευαλωτότητά τους ή η συνέχιση παρακολούθησης σπουδών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας,
τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί.
3. Οι ωφελούμενοι της στέγασης υπό το πρόγραμμα
λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες ανάλογα με τις
ανάγκες τους και με γνώμονα την κατά το δυνατόν ταχύτερη αυτονόμηση τους. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες
που συνοδεύουν τη στέγαση δύνανται να είναι ιδίως:
α. Μεταφορά στη θέση στέγασης για την τοποθέτηση
του ωφελούμενου, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες
εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας, εφόσον είναι αναγκαίο,
β. ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά
με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, μεταξύ
άλλων, την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας
εκπαίδευσης αλλά και τη διεκπεραίωση των οικείων
διοικητικών διαδικασιών, όπως η εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, στο Μητρώο κοινωνικής ασφάλισης,
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το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και η εγγραφή σε
οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
γ. υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα
με τις ανάγκες του ωφελούμενου και τις περιστάσεις.
δ. διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
Άρθρο 5
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
1. Για την ενιαία ρύθμιση της διαμονής στις θέσεις
στέγασης υπό το πρόγραμμα, καταρτίζεται εσωτερικός
κανονισμός λειτουργίας (Κανονισμός) από τον υπεύθυνο
του προγράμματος, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση
στην αρμόδια αρχή υποδοχής εντός δύο μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας.
2. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει, με ειδική μνεία στον
κώδικα δεοντολογίας του απασχολούμενου προσωπικού
και στην αρχή της εμπιστευτικότητας και του σεβασμού
των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων, κατ’
ελάχιστον ρυθμίσεις αναφορικά με:
α. Τις διαδικασίες εισαγωγής, αποχώρησης, διακοπής
ή παύσης της στέγασης των ωφελούμενων.
β. Τις υπηρεσίες που παρέχονται, τους όρους, την οργάνωση και τη μεθοδολογία παροχής τους.
γ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, όπως η επιμελής χρήση των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού της θέσης στέγασης.
δ. Τη δυνατότητα και τους όρους απουσίας των ωφελούμενων από τη θέση στέγασης για μικρό χρονικό
διάστημα ή για νόμιμη εργασία ή για ανθρωπιστικούς
λόγους.
ε. Τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού και
την υποχρέωση συνεργασίας των ωφελούμενων για τα
ζητήματα και τις διαδικασίες που τους αφορούν.
στ. Τους όρους και τις διαδικασίες για την είσοδο επισκεπτών.
ζ. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Άρθρο 6
Όροι διαμονής σε θέσεις στέγασης
1. Η διαμονή σε θέση στέγασης υπό το πρόγραμμα
τίθεται υπό τους όρους ότι ο ωφελούμενος:
α. Είναι αυτοεξυπηρετούμενος ή διαθέτει κατάλληλο
υποστηρικτικό περιβάλλον.
β. Δεν επιδεικνύει συμπεριφορά που να θέτει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του ίδιου, άλλων ωφελούμενων ή μελών του προσωπικού.
γ. Δεν κάνει χρήση παράνομων και εξαρτησιογόνων
ουσιών.
δ. Αποδέχεται ενυπόγραφα τους όρους διαμονής και
την τήρηση του Κανονισμού.
2. Για την εκτίμηση της ευαλωτότητας, των συνθηκών
στέγασης και των ως άνω όρων διαμονής, η αρμόδια
αρχή υποδοχής δύναται να ζητά γνωμάτευση από επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας ή άλλα απαραίτητα
έγγραφα. Ομοίως, σε περιπτώσεις σοβαρών ψυχικών
διαταραχών, δύναται να ζητά ψυχιατρική γνωμάτευση
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αναφορικά με το αν ο ωφελούμενος χρήζει νοσηλείας ή
φιλοξενία σε στεγαστική δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ή δύναται να υποστηρίξει ασφαλή αυτόνομη
διαβίωση ή και συμβίωση και υπό ποιες προϋποθέσεις.
3. Η παραπομπή των ωφελούμενων σε θέσεις στέγασης του προγράμματος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης της
αρμόδιας αρχής υποδοχής.
4. Κάθε ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με τους
όρους διαμονής πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι
ωφελούμενοι κατανοούν.
Άρθρο 7
Διακοπή και περιορισμός των παροχών
1. Υπό την επιφύλαξη των όρων, διαδικασιών και εγγυήσεων του άρθρου 19 ν. 4540/2018, οι κατά περίπτωση
παροχές περιορίζονται ή διακόπτονται. Η διακοπή ή ο
περιορισμός επέρχεται με την έκδοση σχετικής πράξης από την αρμόδια αρχή υποδοχής και υλοποιείται
σε συνεργασία με τον υπεύθυνο και τους εταίρους του
προγράμματος.
2. Ο περιορισμός ή η διακοπή των παροχών επέρχονται ως ακολούθως:
α. Αν ο ωφελούμενος στέγασης υπό το πρόγραμμα
εγκαταλείψει τη θέση στέγασης χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του
προγράμματος και δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία
μαζί του εκδίδεται απόφαση διακοπής της στέγασης και
συνοδευτικών υπηρεσιών επτά ημέρες μετά τη διαπίστωση για την εγκατάλειψη της θέσης. Στην περίπτωση
αυτή, το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα ο ωφελούμενος παραμένει αιτών διεθνή
προστασία και εμφανίζεται στους περιοδικούς ελέγχους
για τη διαπίστωση της ιδιότητας αυτής. Το ίδιο ισχύει
και όσον αφορά την παροχή οικονομικού βοηθήματος
όταν ο αιτών εγκαταλείπει θέση στέγασης εκτός του
προγράμματος.
β. Αν ο ωφελούμενος παραβιάσει απόφαση γεωγραφικού περιορισμού οι παροχές διακόπτονται τριάντα ημέρες από την κατά νόμο κοινοποίηση στον ωφελούμενο
της πράξης διακοπής της εξέτασης της αίτησης διεθνούς
προστασίας, και αν αυτή δεν καταστεί δυνατή, από τη
λήξη του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία. Αν το
δελτίο έχει λήξει πριν την έκδοση της πράξης διακοπής,
οι παροχές διακόπτονται τριάντα ημέρες από την έκδοση
της. Αν εντός των τριάντα ημερών ο αιτών προσκομίσει,
σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος,αντίγραφο αίτησης για τη συνέχιση της εξέτασης
της αίτησης διεθνούς προστασίας, οι υλικές συνθήκες
υποδοχής παρατείνονται μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης επί της αίτησης συνέχισης. Ομοίως ισχύει
και στις λοιπές περιπτώσεις έκδοσης πράξης διακοπής.
γ. Αν ο ωφελούμενος έχει αποκρύψει οικονομικούς
πόρους από νόμιμη εργασία του και συντρέχουν οι όροι
του άρθρου 17 παρ. 3 ν. 4540/2018, το οικονομικό βοήθημα διακόπτεται αναλογικά μόνο ως προς το μέρος
που αντιστοιχεί στον εργαζόμενο ωφελούμενο.
δ. Αν ο ωφελούμενος παραβιάσει σοβαρά τον Κανονισμό ή έχει προβεί σε ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά,η στέ-
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γαση διακόπτεται και του παρέχεται προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη διαπίστωση της παραβίασης, για την
αποχώρηση του. 3. Ο υπεύθυνος του προγράμματος και
κάθε αρμόδια αρχή ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια
αρχή υποδοχής όταν διαπιστώνουν ότι συντρέχουν οι ως
άνω περιπτώσεις περιορισμού ή διακοπής των παροχών.
Άρθρο 8
Παύση παροχών
1. Οι παροχές του προγράμματος παύουν αυτοδίκαια
με την τελεσίδικη απόφαση επί της αίτησης διεθνούς
προστασίας. Ειδικότερα:
α. Σε περίπτωση έκδοσης δευτεροβάθμιας αρνητικής απόφασης επί του παραδεκτού ή επί της ουσίας,
οι παροχές παύουν τριάντα μέρες από την κατά νόμο
επίδοση της και αν δεν καταστεί δυνατή, τριάντα ημέρες
από τη λήξη του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.
Σε περίπτωση τελεσίδικης αρνητικής απόφασης επί του
παραδεκτού, επειδή κράτος μέλος που δεσμεύεται από
τον Κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 έχει αναλάβει την ευθύνη
εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας του ωφελούμενου, οι παροχές παρατείνονται αυτοδίκαια έως την
πραγματοποίηση της μεταφοράς του στο κράτος αυτό.
β. Σε περίπτωση έκδοσης πρωτοβάθμιας αρνητικής
απόφασης επί του παραδεκτού ή επί της ουσίας κατά της
οποίας δεν ασκηθεί προσφυγή, οι παροχές παύουν τριάντα μέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση
της.Αν εντός του χρονικού αυτού διαστήματος ασκηθεί
προσφυγή, οι παροχές παρατείνονται τουλάχιστον έως
την έκδοση απόφασης επί του εμπροθέσμου της άσκησης της.
γ. Σε περίπτωση ρητής παραίτησης του ωφελούμενου
από την αίτηση διεθνούς προστασίας, οι παροχές παύουν άμεσα από την άσκηση της παραίτησης.
2. Για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας, οι παροχές συνεχίζονται μέχρι την επίδοση της απόφασης επί
της αίτησης διεθνούς προστασίας ή τη λήξη του δελτίου
αιτούντος διεθνή προστασία, όπως ανωτέρω εξειδικεύεται, για όλα τα μέλη της οικογένειας.
3. Η κατάθεση μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς
προστασίας δεν συνεπάγεται την έναρξη, συνέχιση ή
ανανέωση της παροχών του προγράμματος, έως ότου
η αίτηση αυτή κριθεί παραδεκτή.
4. Αν ο ωφελούμενος αρνείται να αποχωρήσει από τη
θέση στέγασης κατά την ημέρα που η στέγαση διακόπτεται ή παύει, η αρμόδια αρχή υποδοχής, οι εταίροι υλοποίησης προγράμματος, ο υπεύθυνος του προγράμματος
και ο εκμισθωτής διατηρούν όλα τα δικαιώματα προσφυγής στη δικαιοσύνη και λήψης των προβλεπόμενων
μέτρων εις βάρος του, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
5. Κάθε επικοινωνία ή κοινοποίηση εγγράφου πραγματοποιείται σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
Άρθρο 9
Συνέχιση των παροχών
σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας
1. Οι παροχές υπό το πρόγραμμα συνεχίζονται αυτοδίκαια για διάστημα έξι (6) μηνών από την επίδοση της
απόφασης αναγνώρισης και αν αυτή δεν καταστεί δυνα-
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τή, από τη λήξη του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία. Το διάστημα αυτό μπορεί να είναι άνω των έξι μηνών
έως και την ολοκλήρωση του τρέχοντος εκπαιδευτικού
έτους, για τις οικογένειες που έχουν ανήλικα μέλη που
φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2. Οι παροχές συνεχίζονται πέραν του εξαμήνου και
στις περιπτώσεις ωφελούμενων α) σε προχωρημένη ή
επαπειλούμενη εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας,
ως τη συμπλήρωση δύο μηνών από τον τοκετό. Στην
περίπτωση αυτή, οι παροχές συνεχίζονται και για τα μέλη
της οικογένειας με συγγένεια α’ βαθμού, β) χωρίς οικογενειακό υποστηρικτικό δίκτυο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν
ανίατες ή δυσίατες ασθένειες, έως την κατά περίπτωση
παραπομπή τους σε κατάλληλες δημόσιες δομές υγείας
και αποκατάστασης, γ) οικογενειών, μέλος των οποίων
αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι
καθιστούν απολύτως αναγκαία τη μη αλλαγή περιβάλλοντος λόγω κινδύνου ζωής, δ) η παραμονή των οποίων
στο πρόγραμμα επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους
ανθρωπιστικής φύσεως. Όλοι οι παραπάνω λόγοι τεκμηριώνονται βάσει σχετικής εισήγησης του υπευθύνου
του προγράμματος.
3. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που κατά την
ενηλικίωση τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων λαμβάνουν το οικονομικό βοήθημα για έξι μήνες από την αποχώρηση τους από τα
κέντρα ή τις θέσεις αυτές. Για όσους συντρέχουν λόγοι
ευαλωτότητας ή συνέχισης παρακολούθησης σπουδών
σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί, δύναται να
γίνεται παραπομπή σε θέσεις στέγασης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, το οικονομικό βοήθημα
και η στέγαση παρέχονται για εξάμηνη περίοδο από την
τοποθέτηση τους στη θέση στέγασης, ή πλέον αυτής,
προκειμένου για την ολοκλήρωση του τρέχοντος κατά
την τοποθέτηση εκπαιδευτικού έτους.
4. Σε όλη τη διάρκεια της στέγασης τους υπό το πρόγραμμα και ιδίως στα ως άνω χρονικά διαστήματα, οι
ωφελούμενοι υποχρεούνται να συνεργάζονται σύμφωνα
με τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος για το
σχεδιασμό εξατομικευμένου σχεδίου ένταξης τους και
για τη διεκπεραίωση των οικείων διοικητικών διαδικασιών, όπως, ιδίως, η εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο
και στο Μητρώο κοινωνικής ασφάλισης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και η εγγραφή σε οργανισμούς
προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
Ομοίως ο εταίρος υλοποίησης του προγράμματος μεριμνά ώστε να ωφεληθούν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας κοινωνικών και προνοιακών μέτρων προστασίας ή
και αρωγής στέγασης που παρέχουν οι ελληνικές αρχές,
αν είναι αναγκαίο.
5. Η αρμόδια αρχή υποδοχής δύναται να θέτει ως
όρο για τη συνέχιση των παροχών τη συμμετοχή των
ωφελούμενων σε παρεχόμενες δράσεις ένταξης, όπως
η παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας ή
άλλες δράσεις.
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6. Με την παρέλευση των χρονικών διαστημάτων που
προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους, η παύση των
παροχών επέρχεται αυτοδίκαια.
Άρθρο 10
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 εφαρμόζονται στις
περιπτώσεις που η εκεί περιγραφόμενη μεταβολή στο
καθεστώς του ωφελούμενου επέρχεται μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας. Για τους ωφελούμενους του προγράμματος, των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας
απορρίφθηκε τελεσίδικα πριν την 1.1.2019, εφαρμόζονται οι κανόνες του υπευθύνου του προγράμματος που
ισχύουν έως την ημερομηνία αυτή.
2. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας το οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται σε πολίτες
τρίτων χωρών και ανιθαγενείς που δεν είναι αιτούντες δι-
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εθνή προστασία συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης
β’ της παρ. 1 του άρθρου 36 ν. 4375/2016, ή δικαιούχοι
διεθνούς προστασίας, η καταβολή του παύει ένα μήνα
μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρθρο 11
Έναρξη και λήξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου
2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008531203190008*

