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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4000/1/70−οδ΄
 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4000/1/70−α΄ από 14−7−2011 

απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Κα−
νονισμός λειτουργίας των επιτροπών προσφυγών 
του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)» (Β΄ 1725), όπως τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθ. 4000/1/70−β΄ από 13−5−2013 (Β΄ 
1167) και 4000/1/70−θ΄ από 16−8−2013 (Β΄ 2105) αποφά−
σεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασί−
ας του Πολίτη. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 και της παρ. 

1 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας 
διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγε−
νείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επι−
κουρικής 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 (L326/13−12−2005)» (Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 4892/1/37−οστ΄ από 
4−2−2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση και συ−
γκρότηση Επιτροπών Προσφυγών του π.δ. 114/2010 
(Α΄ 195)» (ΥΟΔΔ 55), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
4892/1/37−οθ΄ από 12−5−2014 (ΥΟΔΔ 272) απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

3. 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), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ 98).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 5 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 4000/1/70−α΄ από 
14−7−2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

«Κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών προσφυγών του 
π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)» (Β΄ 1725), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι πρόεδροι, τα μέλη και οι γραμματείς των επιτρο−
πών προσφυγών ακολουθούν το ωράριο των δημοσίων 
υπαλλήλων. Η ακρόαση των προσφευγόντων λαμβάνει 
χώρα από 08:30 έως 16:30 καθημερινά. Τα μέλη των 
επιτροπών δύνανται να συνεδριάζουν και πέραν του ως 
άνω ωραρίου έως την 22:00 ώρα».

Άρθρο 2

α. Το τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 4000/1/70−α΄ από 14−7−2011 από−
φασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Η έκθεση αφού αναγνωσθεί και βεβαιωθεί το περι−
εχόμενό της, υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα μέλη, 
το γραμματέα, το διερμηνέα και τον προσφεύγοντα. 
Ο διερμηνέας δύναται, για λόγους ασφαλείας, να υπο−
γράφει με τον κωδικό του».

β. Η περ. ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω από−
φασης, όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το αρ. 2 
της υπ’ αριθ. 4000/1/70−β΄ από 13−5−2013 απόφασης του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
(Β΄1167), αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Προετοιμάζει, πριν από την κατάρτιση της ημερή−
σιας διάταξης, τους φακέλους των προσφευγόντων, σε 
συνεργασία με τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών. Για 
την οργάνωση αυτού του σταδίου και των ενεργειών που 
θα περιλαμβάνονται σε αυτό εκδίδονται Οδηγίες του 
Συντονιστή των Επιτροπών Προσφυγών. Οι γραμματείς 
των επιτροπών προσφυγών, μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εξέτασης της προσφυγής μεριμνούν για την 
ενημέρωση της οικείας μηχανογραφικής εφαρμογής». 

Άρθρο 3

Στο τέλος του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 4000/1/70−α΄ από 
14−7−2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τέσσερις (4) υποθέσεις».

Άρθρο 4

α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ 
αριθ. 4000/1/70−α΄ από 14−7−2011 απόφασης Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης πολλαπλής 
διερμηνείας ή φυσικής παρουσίας του κατάλληλου δι−
ερμηνέα, η εξέταση της υπόθεσης δύναται να λάβει 
χώρα με τηλεδιάσκεψη». 

β. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 της ως άνω 
απόφασης, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η ως άνω διαδικασία δύναται να καταγράφεται ηχη−
τικά. Στην περίπτωση αυτή, στο τέλος της διαδικασίας, 
συντάσσεται από το γραμματέα έκθεση που επικυρώ−
νεται από τον πρόεδρο της επιτροπής, στην οποία κα−
ταγράφονται η ημερομηνία και ο τόπος συνεδρίασης 
των επιτροπών, η σύνθεσή τους, το ονοματεπώνυμο 
του προσφεύγοντος, το ονοματεπώνυμο του διερμη−
νέα ή ο κωδικός του, για λόγους ασφαλείας, καθώς 
και το ονοματεπώνυμο κάθε άλλου προσώπου νομίμως 
παρισταμένου στη διαδικασία, ο αριθμός φακέλου της 
προσφυγής, η γλώσσα στην οποία έγινε η προφορι−
κή ακρόαση και η πιστοποίηση ότι η διεξαγωγή της 
προφορικής διαδικασίας καταγράφηκε ηχητικά. Αν το 
ζητήσει ο προσφεύγων ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, 
χορηγείται αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου που 
είναι καταγεγραμμένη η συνέντευξη ή και αντίγραφο 
της καταγραφείσας απομαγνητοφώνησης, μόλις αυτή 
ολοκληρωθεί. Οδηγίες για την εφαρμογή της ως άνω 
διάταξης δίδονται από το Συντονιστή των επιτροπών 
προσφυγών».

γ. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 6 της ως άνω 
απόφασης, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αίτημα αναβολής του προσφεύγοντος, γίνεται δεκτό 
μία μόνο φορά, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πρέπει 
να είναι πλήρως αιτιολογημένο. Στην περίπτωση αυτή 
συντάσσεται πρακτικό αναβολής, στο οποίο προσδιο−

ρίζεται η νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, το 
αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 
της αναβολής».

Άρθρο 5

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 
4000/1/70−α΄ από 14−7−2011 απόφασης Υπουργού Προ−
στασίας του Πολίτη, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το 
αρ. 3 της υπ’ αριθ. 4000/1/70−β΄ από 13−5−2013 απόφασης 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το μέλος της επιτροπής που έχει ορισθεί για τη 
σύνταξη της απόφασης υποχρεούται να ενημερώνει 
σε μηνιαία βάση τον Πρόεδρο και τον Συντονιστή των 
επιτροπών προσφυγών για την πρόοδο των εργασιών 
του. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί αποκλειστικά τυ−
ποποιημένο πίνακα που παρέχεται από το Συντονιστή 
των επιτροπών προσφυγών και που θα επιτρέπει την 
παρακολούθηση του έργου του και τη συλλογή επί μέ−
ρους στοιχείων».

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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