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Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας δια−
δικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγε−
νείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου 
επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις 
οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)» (Α΄ 195).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α 
70) και της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, β) του άρθρου 3 
του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
65 ν. 1892/1990 (Α 101), γ) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/ 
1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 
(Α 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α 130), 19 του ν. 2367/1995 
(Α 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α 21), 48 του ν. 3427/2005 
(Α 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α 113).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους 
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για 
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων 
τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ48 από 9−7−2012 από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ−
κούρα» (Β΄ 2105).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΟΙΚ./38440/7537 από 
4−11−2014 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου 
Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη» 
(Β΄ 2972).

10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Π23ΥΦΥΠ−17039/26−4−2013 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Εξωτερικών Δημητρίου Κούρκουλα» (Β΄ 1036).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4062/25−7−2014 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσω−
τερικών Γεώργιο Ντόλιο» (Β΄ 2110).
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

13. Την υπ’ αριθμ. 269/2014 Γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του 
Υφυπουργού Εξωτερικών, του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, του Υφυπουργού Εσωτερικών, των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 14 του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 35 
του π.δ. 113/2013 (Α΄ 146), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μετά την υποβολή παραίτησης ο Διευθυντής της 
αρμόδιας αρχής εξέτασης, θέτει την υπόθεση στο αρ−
χείο. Σε περίπτωση που ο προσφεύγων υποβάλει την 
παραίτησή του ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, η 
πράξη αρχειοθέτησης εκδίδεται από την αρμόδια Επι−
τροπή Προσφυγών. Η σχετική πράξη έχει βεβαιωτικό 
χαρακτήρα και δεν επιδίδεται στον αιτούντα. Σε πε−
ρίπτωση επανεμφάνισης του ενδιαφερομένου με νέα 
αίτηση διεθνούς προστασίας, αυτή λογίζεται ως μετα−
γενέστερη αίτηση».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
14 του π.δ. 114/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι ως άνω αποφάσεις επιδίδονται στον αιτούντα 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και επόμενα 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97)».

Άρθρο 2

Η παράγραφος 4 του άρθρου 25 του π.δ. 114/2010, όπως 
η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 17 του άρθρου 35 του π.δ. 113/2013 
(Α΄ 146), αντικαθίσταται ως εξής: 

«4.α. Προσφυγές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξε−
τάζονται σε προκαταρκτικό στάδιο από το Διευθυντή 
της αρμόδιας αρχής εξέτασης. 

β. Οι προσφυγές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, εισά−
γονται προς εξέταση κατ’ ουσία στην αρμόδια Επιτροπή 
Προσφυγών με απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας 
αρχής εξέτασης, εφόσον ο προσφεύγων αποδεικνύει 
ότι κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της 
προσφυγής συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι 
δικαιολογούσαν το εκπρόθεσμο της υποβολής και ότι 
υπέβαλε αμελλητί την προσφυγή μετά τη λήξη των 
περιστατικών που συνιστούν τους λόγους ανωτέρας 
βίας. Η απόφαση του Διευθυντή επιδίδεται στον προ−
σφεύγοντα σύμφωνα με το άρθρο 7 και χορηγείται εκ 
νέου δελτίο αιτήσαντος άσυλο. Οι Επιτροπές Προσφυ−
γών δύνανται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις 
προσφυγές που παραπέμπονται σε αυτές από το Διευ−
θυντή της ως άνω αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 26. 

γ. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση της εκπρόθε−
σμης προσφυγής από το Διευθυντή της αρμόδιας αρχής 
εξέτασης διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προανα−
φερόμενες προϋποθέσεις, η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη και τίθεται οριστικώς στο αρχείο με 

σχετική απόφαση, η οποία επιδίδεται στον προσφεύ−
γοντα σύμφωνα με το άρθρο 7».

Άρθρο 3

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 
του π.δ. 114/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών ή Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχο νομικής, ή τέως δικαστικό 
λειτουργό ή τέως δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, 
πτυχιούχο νομικής, ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με 
εξειδίκευση ή εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο 
δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δί−
καιο, ως Πρόεδρο». 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010, 
όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την πε−
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 35 του 
π.δ. 113/2013 (Α΄ 146), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η Επιτροπή Προσφυγών αποφασίζει τη μη κλήση 
του προσφεύγοντος όταν κρίνει ότι μπορεί να λάβει 
απόφαση επί της προσφυγής από τα στοιχεία του 
φακέλου. Αν τα στοιχεία του φακέλου δεν επαρκούν 
για τη λήψη απόφασης επί της προσφυγής, η Επιτρο−
πή Προσφυγών καλεί τον προσφεύγοντα να υποβάλει 
συμπληρωματικά στοιχεία εντός (10) ημερών από την 
επίδοση της κλήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 ή να εμφανιστεί ενώπιόν της. Στην τελευταία 
περίπτωση ο προσφεύγων ενημερώνεται το αργότερο 
πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασής του 
και σε γλώσσα που κατανοεί για τον τόπο και την 
ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής του, καθώς και 
για το δικαίωμά του να παραστεί αυτοπροσώπως ή 
και με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλό του ενώπιον της 
Επιτροπής, για να εκθέσει προφορικά, με τη βοήθεια 
κατάλληλου διερμηνέα, τα επιχειρήματά του και να 
δώσει διευκρινίσεις ή να υποβάλει τυχόν συμπληρω−
ματικά στοιχεία. Σε υποθέσεις στις οποίες υφίσταται 
σχετική γνωμοδότηση εκπροσώπου της Ύπατης Αρ−
μοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, η Επιτροπή 
λαμβάνει απόφαση επί της προσφυγής από τα στοι−
χεία του φακέλου».

Άρθρο 4

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του 
π.δ. 114/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, το 
δελτίο αιτήσαντος άσυλο χορηγείται από τις αρμόδιες 
αρχές παραλαβής. Σε περίπτωση άσκησης εκπρόθε−
σμης προσφυγής, το εν λόγω δελτίο χορηγείται εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 25». 

Άρθρο 5

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
δύναται να χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπι−
στικούς λόγους σε αιτούντα, του οποίου η αίτηση για 
παροχή διεθνούς προστασίας, υποβληθείσα πριν από 
την 7η Ιουνίου 2013, έχει απορριφθεί σε α΄ βαθμό κατά 
τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
34 του π.δ. 113/2013.
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β. Οι Επιτροπές Προσφυγών, εφόσον απορρίπτουν την 
προσφυγή και κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότε−
ρες από τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής 
για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση 
στ΄ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 30651/2014 από 3−6−2014 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453), παραπέμπουν 
την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την ως άνω κοινή 
υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά 
με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση 
αυτή οι Επιτροπές Προσφυγών χορηγούν σχετική βε−
βαίωση στον ενδιαφερόμενο». 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τις διαδικασίες ανάκλησης του καθεστώτος 
παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 27».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο κάτοχος άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς 
λόγους, του οποίου η αίτηση για διεθνή προστασία 
είχε απορριφθεί από τις αρμόδιες αρχές του παρό−
ντος, οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση 
μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος της, εκτός και 
αν τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή 
της προθεσμίας αυτής υποβάλει στο Γενικό Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης αίτηση για παράταση της ισχύος της. 
Ο τελευταίος αποφαίνεται οριστικώς περί της ανανέω−
σης ή μη της εν λόγω άδειας».

Άρθρο 6

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 
του π.δ. 114/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Επί προσφυγών, οι οποίες είχαν υποβληθεί εμπρό−
θεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις των π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) 
ή π.δ. 90/2008 (Α΄ 138) και η εξέτασή τους εκκρεμεί».

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 
του π.δ. 114/2010 καταργείται και η περίπτωση γ΄ της 
ίδιας παραγράφου αναριθμείται σε β΄.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 
2 και 3 του άρθρου 14 του π.δ. 114/2010, η αποφαινόμενη 
αρχή του άρθρου 2 σημείο ιθ΄ του π.δ. 114/2010 διακόπτει, 
λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης 
των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τα οποία, κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν απορριφθεί 
σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β΄ βαθμό, 
εφόσον ο αιτών δεν είχε εμφανισθεί για να ανανεώσει 
το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέχρι 
την 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τη διακοπή αυτή η αποφαι−
νόμενη αρχή εκδίδει σχετική πράξη, η οποία επιδίδεται 
στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999, Α΄ 97). 

β. Σε περίπτωση επανεμφάνισης του ενδιαφερομένου 
ενώπιον της ως άνω αρχής εντός προθεσμίας εξήντα 
(60) ημερών από την επίδοση της σχετικής πράξης, αυ−
τός έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης 
του αιτήματός του από το στάδιο στο οποίο είχε διακο−
πεί, προβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους δεν 
συντρέχει σιωπηρή ανάκληση της αίτησής του. Μέχρι 
την οριστική κρίση της ως άνω αίτησης, ο ενδιαφερό−

μενος δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται 
απόφαση επιστροφής. 

γ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή αν παρέλ−
θει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία και ο ενδιαφερό−
μενος υποβάλλει νέα αίτηση διεθνούς προστασίας, αυτή 
λογίζεται ως μεταγενέστερη αίτηση (άρθρα 2 σημείο 
κα΄ και 23 του π.δ. 114/2010). 

2.α. Υποθέσεις για τις οποίες, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, έχει ήδη εκδοθεί πράξη διακο−
πής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής ανάκλησης, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 14 
του π.δ.  114/2010 και την παράγραφο 7 του άρθρου 
18 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) και οι ενδιαφερόμενοι δεν 
εμφανίστηκαν ενώπιον της αρμόδιας αρχής προκει−
μένου ζητήσουν τη συνέχιση της εξέτασης του αιτή−
ματος ή της προσφυγής τους, τίθενται αμετάκλητα 
στο αρχείο.

β. Σε περίπτωση που ο κατά τα ανωτέρω ενδιαφε−
ρόμενος υποβάλλει νέα αίτηση διεθνούς προστασίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αυτή λογίζεται 
ως μεταγενέστερη αίτηση (άρθρα 2 σημείο κα΄ και 23 
του π.δ. 114/2010). 

3.α. Προσφυγές οι οποίες υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα 
στις Επιτροπές Προσφυγών του π.δ. 114/2010, πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σε προκα−
ταρκτικό στάδιο από το Διευθυντή της αρμόδιας αρχής 
εξέτασης (άρθρο 2 σημείο ιε΄ του π.δ. 114/2010). 

β. Με απόφαση του τελευταίου η εκπρόθεσμη προ−
σφυγή εισάγεται για εξέταση κατ’ ουσία στις αρμόδιες 
Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 26 του π.δ. 114/2010), αν ο 
προσφεύγων αποδεικνύει ότι κατά την εκπνοή της προ−
θεσμίας υποβολής της προσφυγής συνέτρεχαν λόγοι 
ανωτέρας βίας, οι οποίοι δικαιολογούσαν το εκπρόθε−
σμο της υποβολής και ότι υπέβαλε αμελλητί την προ−
σφυγή μετά τη λήξη των περιστατικών που συνιστούσαν 
τους λόγους ανωτέρας βίας. Η απόφαση του Διευθυντή 
επιδίδεται στον προσφεύγοντα σύμφωνα με το άρθρο 
7 του π.δ. 114/2010 και χορηγείται εκ νέου δελτίο αι−
τήσαντος άσυλο από τις αρμόδιες αρχές παραλαβής 
(άρθρο 2 σημείο ιδ΄ του π.δ. 114/2010). Οι Επιτροπές 
Προσφυγών δύνανται να εξετάζουν κατά προτεραιότητα 
τις προσφυγές που παραπέμπονται σε αυτές από το 
Διευθυντή της ως άνω αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 του άρθρου 26. 

γ. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση της εκπρόθε−
σμης προσφυγής από το Διευθυντή της αρμόδιας αρχής 
εξέτασης διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προανα−
φερόμενες προϋποθέσεις, η προσφυγή απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη και τίθεται οριστικώς στο αρχείο με 
σχετική απόφαση, η οποία επιδίδεται στον προσφεύγο−
ντα σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 114/2010.

4. Στις περιπτώσεις ρητής παραίτησης από την αίτηση 
διεθνούς προστασίας (άρθρο 14 παρ. 1 του π.δ. 114/2010) 
η οποία είχε υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο από την αρ−
μόδια αρχή εξέτασης (άρθρο 2 σημείο ιε΄ π.δ. 114/2010). 

5.α. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
αιτήσεις ανανέωσης του καθεστώτος παραμονής για 
ανθρωπιστικούς λόγους που είχε χορηγηθεί βάσει του 
άρθρου 28 του π.δ. 114/2010, εξετάζονται από το Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος αποφαίνε−
ται οριστικώς επ’ αυτών. 
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β. Στις περιπτώσεις εξέτασης εκκρεμουσών, κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, προσφυγών του άρθρου 
25 του π.δ. 114/2010 οι Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 
26 π.δ. 114/2010), εφόσον απορρίπτουν την προσφυγή 
και κρίνουν ότι συντρέχουν μία ή περισσότερες από 
τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για αν−
θρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ 
του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 30651/2014 από 3−6−2014 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1453), παραπέμπουν 
την υπόθεση στην προβλεπόμενη από την ως άνω κοινή 
υπουργική απόφαση αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά 
με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση 
αυτή οι Επιτροπές Προσφυγών χορηγούν σχετική βε−
βαίωση στον ενδιαφερόμενο». 

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ίδρυση Υπηρεσίας Εξωτερικής Ασφάλειας Καταστήμα−
τος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού και κατάρτιση Κα−
νονισμού Λειτουργίας αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι−
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 73).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περίπτ. α΄, β΄ και 
στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 ν. 2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν. 4281/2014 «Μέ−
τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 160).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 4274/2014 
«Ρυθμίσεις ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 147).

6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 22 του 
ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως η παράγραφος αυτή τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) 
και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την 31−12−2014, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 περίπτ. β΄, 20 
περίπτ. ιβ΄, 177 παρ. 1 περίπτ. α΄ και 183 παρ. 1 και 2 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).

9. Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει. 
10. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9−7−2012 από−

φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ−
κούρα» (Β΄ 2105).

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7001/2/1476−ια από 14.10.2014 
εισήγηση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού ύψους 150.000,00 ευρώ περίπου 
για το έτος 2014, η οποία θα αντιμετωπισθεί σε βάρος 
των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού 
εξόδων του Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι 
δαπάνες ύψους 1.860.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 
2015 και 187.000,00 ευρώ περίπου για το έτος 2016 και 
καθένα από τα επόμενα έτη, θα βαρύνει τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εντός των 
προβλεπόμενων ορίων δαπανών στο πλαίσιο υλοποί−
ησης του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2015−2018 (ν. 4263/2014). 

15. Την υπ’ αριθμ. 7001/2/365−α από 1−10−2014 βεβαίωση 
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

16. Την υπ’ αριθμ. 278/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Ίδρυση – έδρα – διοικητική υπαγωγή

1. Ιδρύεται Υπηρεσία Εξωτερικής Ασφάλειας Κατα−
στήματος Κράτησης Γ΄ τύπου Δομοκού, με έδρα τον 
ομώνυμο δήμο. 
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