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1

Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και Διαθέσιμοι Πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου

Προσωπικό

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών

Συνολικός αριθμός τακτικού προσωπικού
Υπουργείου βάσει Απογραφής Δεκ. 2020

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

717

Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων
Υπηρεσιακή Γραμματεία
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αρ.39 ν.4622/2019
Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης

Στοιχεία προϋπολογισμού για το έτος 2021
Ταμειακό Σύνολο (Προβλέψεις 2021): 128.000.000

Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας
Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αρ.40 ν.4622/2019
Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής

(1) Που έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών
(2) Πρόκειται για τους κωδικούς 21, 22 που αναφέρονται και αναλύονται στο «Παράρτημα της Διοικητικής Ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2020»
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2

Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Στόχων του Υπουργείου με τις Στρατηγικές Επιλογές του
Κυβερνητικού Προγραμματισμού
Στόχοι Υπουργείου
1. Περιορισμός των μεταναστευτικών ροών. Έτος Έναρξης: 2020
2. Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς
συνεπεία του μεταναστευτικού. Έτος Έναρξης: 2020
3. Ενίσχυση πολιτικών ένταξης μεταναστών και ψηφιοποίηση της
διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης. Έτος Έναρξης: 2021
4. Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια. Έτος Έναρξης: 2021
5. Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Έτος
Έναρξης: 2021

Ασφάλεια στο σπίτι, στην
πόλη και στη χώρα

Διασφάλιση κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης

Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό
στην υπηρεσία του πολίτη

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
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2.i

Περιορισμός των μεταναστευτικών ροών
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Στόχος 1: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 1: Περιορισμός των μεταναστευτικών ροών

Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης
αιτήματος ασύλου Α΄ και Β΄ βαθμού

Μηδενισμός των εκκρεμών αιτήσεων
ασύλου

45 και 120
ημέρες
αντίστοιχα
Χ4
100%
Χ4

Εθελούσιες Επιστροφές
Προγραμμάτων Εθελοντικής
Επιστροφής & Επανένταξης (AVRR)

4.000
Χ4

Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης αιτήματος ασύλου Α΄ και Β΄ βαθμού στις 31/10/2020:
Α΄ βαθμού: 74 Ημέρες (για Αιτήματα Ασύλου που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020)
Β΄ βαθμού: 139 Ημέρες (για Αιτήματα Ασύλου που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020)
Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο) : Μείωση χρόνου εξέτασης στους δύο βαθμούς σε 45 και
120 ημέρες αντίστοιχα. Ειδικά για τις νέες αφίξεις στα νησιά, ο α΄ βαθμός θα εξετάζεται σε 24
ημέρες.
Εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου στις 31/10/2020 (α΄ και β΄ βαθμός ασύλου): 87.622
Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο): Μηδενικές εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι το τέλος του 2021

Εθελούσιες Επιστροφές AVRR 01/01/2020 - 31/10/2020: 1.971 επιστροφές.
Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο): 4.000 εθελούσιες επιστροφές μέχρι το τέλος του 2021
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Περιορισμός των μεταναστευτικών ροών

Δράση

1.1

Χρηματοδότηση προσωπικού και εξοπλισμού για την καλύτερη φύλαξη των συνόρων από τα
αρμόδια Υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας)

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής
Πολιτικής

Χρηματοδότηση συναφών δράσεων από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)
Επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου
Ενέργειες που θα μειώσουν τον χρόνο για την έκδοση απόφασης για το άσυλο

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής
Πολιτικής

Αύξηση επιστροφών προς χώρες καταγωγής
Συμφωνίες με τις χώρες καταγωγής και ενίσχυση εθελούσιων επιστροφών

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής
Πολιτικής

1.4

Αυστηροποίηση του πλαισίου των παροχών αιτούντων άσυλο ή αναγνωρισμένων προσφύγων

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής
Πολιτικής. ΓΓ Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο

1.5

Πιστοποίηση Μ.Κ.Ο. & μελών – έλεγχος ρόλου

1.2

1.3

Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού
Εμπλεκόμενων Φορέων
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1: Περιορισμός των μεταναστευτικών ροών
Δράση

1.6

Διεθνοποίηση προβλήματος μετανάστευσης και ενίσχυση παρουσίας της Ελλάδας
Προβολή ρόλου και συνεισφοράς της Ελλάδας σε θέματα μετανάστευσης

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου

Υπουργός
Υπουργός

1.7

Πολιτική Επιστροφών

1.8

Προβολή της υφιστάμενης κατάστασης στις δομές φιλοξενίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora
Προβολή της συμβολής του Υπουργείου και ειδικότερα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
για την βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των ευάλωτων ομάδων και ανάδειξη των δυσκολιών με
απώτερο σκοπό την διεθνοποίηση του προβλήματος και την ενίσχυση της προσπάθειας του
Υπουργείου και της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός μηχανισμού μετεγκατάστασης

Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο

1.9

Διεθνοποίηση του ζητήματος των Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Προώθηση της καθιέρωσης ενός σταθερού μηχανισμού μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων
προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.1

Φύλαξη των συνόρων
Έργο
Χρηματοδότηση μέσω ΤΕΑ
Χρηματοδότηση δράσεων για την βελτίωση φύλαξης των συνόρων σε προσωπικό (κάλυψη μισθού) καθώς και εξοπλισμού (μέτρα ατομικής
προστασίας συνοριοφυλάκων, θερμικές κάμερες κ.α.)
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.2

Επιτάχυνση διαδικασιών ασύλου
Έργο
Εφαρμογή των προβλέψεων του νέου νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο (ν. 4686/ 2020)
Έναρξη Λειτουργίας Νέων Γραφείων Ασύλου σε Σάμο – Χίο – Λέσβο – Θεσσαλονίκη
Εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΙ
Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ασύλου και αυτόματης επίδοσης αποφάσεων, το οποίο περιλαμβάνει δυνατότητες τηλε-συνέντευξης και τηλε-διερμηνείας.
Ενίσχυση Υπηρεσίας Ασύλου με Ανθρώπινο Δυναμικό
Αφορά διατήρηση υφιστάμενου προσωπικού που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.3

Αύξηση επιστροφών προς χώρες καταγωγής
Έργο
Δημιουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων (ΠΡΟΚΕΚΑ) στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων για την κράτηση των προς επιστροφή
μεταναστών, των παραβατικών και των νέων αφίξεων (για 24 ημέρες, μέχρι την εξέταση της αίτησης ασύλου σε α΄ βαθμό)
Άμεση επιστροφή αλλοδαπών που δεν έχουν αιτηθεί ή δεν έχουν λάβει καθεστώς διεθνούς προστασίας
Ενίσχυση των προγραμμάτων εθελούσιων επιστροφών των παράτυπων μεταναστών με την αρωγή Διεθνών Οργανισμών (Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης - ΔΟΜ) και εναρμόνιση των οικονομικών κινήτρων για τις εθελούσιες επιστροφές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Εφαρμογή κοινής δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας (για την αύξηση των επιστροφών που έχουν λάβει β΄ απορριπτική απόφαση ασύλου
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.4

Αυστηροποίηση του πλαισίου των παροχών
Έργο
Ανάληψη και λειτουργία της υπηρεσίας παροχής οικονομικού βοηθήματος στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA (Εstia cash assistance)
Αυτόματη έκδοση ΑΦΜ κατά την καταγραφή και ταυτοποίηση – αυτόματη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού (μέσω ελληνικού τραπεζικού
συστήματος) και κατάργηση προπληρωμένων καρτών (εξωτερικού)
Ολοκλήρωση μηχανισμού παραπομπών στο πρόγραμμα στέγασης ESTIA
Ολοκλήρωση μηχανισμού παρακολούθησης στο πρόγραμμα στέγασης ESTIA
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.5

Πιστοποίηση Μ.Κ.Ο. & μελών – έλεγχος ρόλου
Έργο
Έλεγχος και εγγραφή ΜΚΟ, καταγραφή των μελών, υπαλλήλων, συνεργατών και εθελοντών τους για την έκδοση ταυτοτήτων μελών
Καταγραφή μελών, συνεργατών, υπαλλήλων και εθελοντών Διεθνών Οργανισμών και υπηρεσιών για την έκδοση ταυτοτήτων μελών
Συνεργασία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ΑΔΑΕ, ΕΛΑΣ) για τον ουσιαστικό έλεγχο των ΜΚΟ
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.6

Διεθνοποίηση προβλήματος μετανάστευσης και ενίσχυση παρουσίας της Ελλάδας
Έργο
Ανάδειξη ρόλου Ελλάδας ως χώρας πρώτης γραμμής
Προβολή ρόλου και συνεισφοράς σε διμερείς επαφές στην ΕΕ, με έμφαση στις χώρες που ασκούν την Προεδρία και σε διεθνή φόρα
Ενίσχυση παρουσίας Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς (UNHCR, IOM, UNICEF, CoE) και ευρωπαϊκές υπηρεσίες (FRONTEX, EASO, κ.α.)
Σύναψη συμφωνιών έδρας με Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM)
Ένταξη της Ελλάδας στο International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Επικοινωνιακή προβολή ρόλου και θέσεων χώρας σε διεθνή μέσα ενημέρωσης (MME) και διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής
(Stratcom)
Οργάνωση συστήματος καταγραφής και διαπιστεύσεων ανταποκριτών ξένου τύπου σε θέματα μετανάστευσης
Παρακολούθηση Τουρκικής πολιτικής στο μεταναστευτικό
Ανάδειξη ζητημάτων συνεργασίας με την Τουρκία και υποστήριξη βελτίωσης της κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (Μάρτιος 2016)
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
Πολιτική Επιστροφών

1.7

Έργο
Ενδυνάμωση του ρόλου της Ελλάδας στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση μια κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών
Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ΕΕ με αντικείμενο την Πολιτική Επιστροφών
Κοινές δράσεις με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ
Δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επιστροφών
Συνεργασία με χώρες καταγωγής πολιτών τρίτων χωρών
Υλοποίηση συμφωνιών επανεισδοχής
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.8

Προβολή της υφιστάμενης κατάστασης στις δομές φιλοξενίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora
Έργο
Δημιουργία εύληπτου εργαλείου διαχείρισης πληροφοριών (dashboard) με ποιοτικά στατιστικά δεδομένα τα οποία θα αφορούν
αποκλειστικά την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ)
Ενημέρωση των πρεσβειών των κρατών-μελών της ΕΕ στην Αθήνα
Συγγραφή και έκδοση μιας επίσημης μελέτης αναφοράς για διεθνή χρήση
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Στόχος 1: Βασικά έργα ανά δράση
1.9

Διεθνοποίηση προβλήματος ασυνόδευτων Ανηλίκων
Έργο
Ενίσχυση της συμμαχίας των «5» (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρο)
Τακτικές διαβουλεύσεις και χάραξη κοινών επιδιώξεων, αναφορικά με την χάραξη πολιτικής για τα ασυνόδευτα ανήλικα, με την Ελλάδα σε
πρωταγωνιστικό ρόλο
Επέκταση της διπλωματικής δράσης σε διμερές επίπεδο, αναφορικά με την μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων, στα 15 κράτη
μέλη που δεν συμμετέχουν σήμερα στο πρόγραμμα
Συνεχείς διπλωματικές επαφές με στόχο τη Διατήρηση της βούλησης των Κρατών Μελών που έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανήλικων από την Ελλάδα
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2.ii

Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του
μεταναστευτικού
επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού
Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του
μεταναστευτικού

20

Στόχος 2: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 2: Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού

Τεχνική Υποστήριξη Δήμων στα όρια
των οποίων λειτουργούν ΚΕΔ και
ΚΕΔΝ

Αποσυμφόρηση Συστήματος
Υποδοχής νησιών

1
Χ4

Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο 2021): Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project
Management Office - PMO), με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας των Δήμων να απορροφούν
ευρωπαϊκές και εθνικές χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν συνεπεία του μεταναστευτικού

20.000 θέσεις

Μετακίνηση πληθυσμού από νησιά στην ενδοχώρα από 01/01/2020 μέχρι 31/8/2020: 25.222
άτομα

Χ4

Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο 2021): Αποσυμφόρηση νησιών με μετακίνηση 20.000
πολιτών τρίτων χωρών στην ενδοχώρα

€50 εκ.
Οικονομική Ενίσχυση

Χ4

Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο 2021): Οικονομική ενίσχυση ύψους 50 εκ. ευρώ για:
(α) Ανταποδοτικά τέλη τοπικής αυτοδιοίκησης με €12,5/άτομο/μήνα που φιλοξενούν αιτούντες
άσυλο
(β) Αποζημιώσεις Κατοίκων
(γ)Ταμείο Αλληλεγγύης
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Στόχος 2: Δράσεις
Στόχος 2: Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού
Δράση

2.1

2.2

Παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων στους τοπικούς πληθυσμούς
Ολοκλήρωση Εθνικού προγράμματος ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων
Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου
Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού
Εμπλεκόμενων Φορέων
Υφυπουργός, ΓΓ
Μεταναστευτικής Πολιτικής

2.3

Περιορισμός των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας

Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο

2.4

Αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής
Με την αύξηση των θέσεων φιλοξενίας, μετακίνηση πληθυσμού από τα νησιά και την έξοδο
αναγνωρισμένων προσφύγων

Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο

2.5

Ανάπτυξη θέσεων φιλοξενίας και αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας
φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων

2.6

Εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα [ΑσΑΝ]

Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.1

Παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων
Έργο

Ολοκλήρωση δεύτερου κύκλου χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αλληλεγγύης

Έκτακτη επιχορήγηση δήμων κατά €12,5 / άτομο / μήνα
Καταβολή δημοτικών τελών - αποζημιώσεων δικαιούχων δήμων και κατοίκων τρέχοντος έτους
Δημιουργία Project Management Office (PMO) για την τεχνική υποστήριξη Δήμων στα όρια των οποίων λειτουργούν Κλειστές
Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ) και Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων (ΚΕΔΝ)
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.2

Ολοκλήρωση Εθνικού προγράμματος ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων
Έργο
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου προγράμματος ένταξης στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος 2021-2027
Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται πλήρης χαρτογράφηση των δεξιοτήτων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και αντιστοίχισή τους με τις
ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνομάθειας και επαγγελματικής κατάρτισης
Πρόγραμμα εκπαίδευσης διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών
Αφορά στους επαγγελματίες που μεσολαβούν ανάμεσα σε άτομα ή/και ομάδες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, προκειμένου να
εξασφαλίσουν τη μεταξύ τους ισότιμη επικοινωνία και να απομακρύνουν τυχόν γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια που την δυσχεραίνουν
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη που εργάζονται σε Κέντρα Ένταξης Μεταναστών σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση
«Σχεδίων Ζωής»
Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων μέσω της επέκτασης και υλοποίησης του νέου
προγράμματος ΗΛΙΟΣ με έμφαση στην εργασία και την αγροτική ένταξη
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.3

Περιορισμός των επιπτώσεων του κορωνοϊού
Έργο
Επιτυχής αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών με την εφαρμογή του
επιχειρησιακού σχεδίου ΑΓΝΟΔΙΚΗ
Αποσυμφόρηση και ενίσχυση τοπικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
Σχέδιο δράσης για την προστασία της υγείας των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
και δομές φιλοξενίας
Επέκταση των χώρων καραντίνας στις δομές φιλοξενίας
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.4

Αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής
Έργο
Δημιουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων σε Κω, Λέρο και Σάμο:
Δημιουργία 3 νέων Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων ώστε να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές συνθήκες υποδοχής για τους Πολίτες Τρίτων
Χωρών (ΠΤΧ), να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας στις τοπικές κοινωνίες συνεπεία των νέων κανόνων ασφαλείας που θα ισχύουν (και σε τεχνικό
και θεσμικό επίπεδο) καθώς και οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας λόγω μη επαρκών συνθηκών υποδοχής, με παράλληλη διακοπή
λειτουργίας όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε Σάμο και Λέρο και αναβάθμιση και επέκταση εγκαταστάσεων σε Κω
Μετακινήσεις πολιτών τρίτων χωρών (20.000 άτομα) προς την ενδοχώρα
Αναβάθμιση εγκαταστάσεων και αναλογική επέκταση κλινών σε υφιστάμενες δομές στην ενδοχώρα προς (α) υποστήριξη της
αποσυμφόρησης των νησιών και (β) μεταφοράς των ροών από τον Έβρο
Δημιουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων σε Λέσβο και Χίο και αναβάθμιση εγκαταστάσεων ΚΥΤ Φυλακίου
Δημιουργία 2 νέων Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων σε Λέσβο και Χίο, με παράλληλη διακοπή λειτουργίας των όλων υφιστάμενων
εγκαταστάσεων και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε ΚΥΤ Φυλακίου (αύξηση διοικητικών χώρων, χώρων υγειονομικής απομόνωσης
και ΠΡΟΚΕΚΑ)
Έξοδος αναγνωρισμένων πολιτών τρίτων χωρών από τις δομές της ενδοχώρας
Εξασφάλιση βιωσιμότητας προγράμματος στέγασης σε διαμερίσματα του προγράμματος στέγασης ESTIA (27.000 θέσεις)
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.5

Ανάπτυξη θέσεων φιλοξενίας και αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας
φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Έργο
Δημιουργία 200 θέσεων σε δομές προσωρινής φιλοξενίας για την μείωση του χρόνου παραμονής των Ασυνόδευτων Ανηλίκων
(ΑσαΝ) στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
Βελτίωση της ποιότητας των καταλυμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται σε ανοικτά κέντρα υποδοχής
Εντός του 2021 πρόκειται να αναπτυχθεί ο μηχανισμός, αλλά και το πλαίσιο εποπτείας & αξιολόγησης των δομών φιλοξενίας ΑσΑν
Ανάπτυξη θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας για τη φιλοξενία και την κάλυψη αναγκών των ΑσΑΝ
Θέσεις κατάλληλα διαμορφωμένες για τη φιλοξενία και την κάλυψη αναγκών των ΑσΑΝ με αυξημένη ευαλωτότητα
Αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας ώστε να εξυπηρετεί την κοινωνική ένταξη
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Στόχος 2: Βασικά έργα ανά δράση
2.6

Εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα [ΑσΑΝ]
Έργο
Ανάπτυξη, εφαρμογή και χρήση εργαλείου σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης (ΙT tool)
Αναμόρφωση του Συστήματος Υποδοχής ΑσΑΝ
Διαμόρφωση διαδικασιών ταυτοποίησης ασυνόδευτων, εντοπισμού μελών οικογένειας, αξιολόγηση της ευαλωτότητας και πλαισίου λειτουργίας
των δομών προσωρινής φιλοξενίας
Ενίσχυση της Θεσμικής Προστασίας των ΑσΑΝ
Διαμόρφωση μηχανισμού εντοπισμού και παραπομπής ΑσΑν που βρίσκονται σε αστεγία, δράσεις πρόληψης εμπορίας ανθρώπων,
συστηματοποίηση της συλλογής δεδομένων για ΑσΑΝ και για τις δομές φιλοξενίας
Ανάπτυξη & υλοποίηση πιλοτικών μοντέλων με μακροπρόθεσμο στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ένταξης για τα
ΑσΑΝ Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων καθοδήγησης (mentorship), κατάρτισης (vocational training), μετάβασης στην ενηλικίωση (transition
to adulthood)
Ενίσχυση του Μηχανισμού Μετεγκατάστασης για τα ΑσΑΝ
Στόχος είναι να αποτελέσει ο μηχανισμός μία σταθερή βιώσιμη λύση για τους ΑσΑΝ που εισέρχονται στη χώρα
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2.iii

Ενίσχυση πολιτικών ένταξης μεταναστών και ψηφιοποίηση της
διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης
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Στόχος 3: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 3: Ενίσχυση πολιτικών ένταξης μεταναστών και ψηφιοποίηση της διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης

Υλοποίηση Προγράμματος
Κοινωνικής Ένταξης

Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών
Διαμονής

5.000 άτομα

Υφιστάμενη Κατάσταση: Μέχρι 31/10/2020 δεν υφίσταται Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης για
νόμιμους μετανάστες

Χ4

Ο στόχος είναι το 2021 είναι 5000 ωφελούμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής
ένταξης

Δημιουργία
Αρχείου 100%

Υφιστάμενη Κατάσταση: Μέχρι 31/10/2020 δεν υφίσταται ψηφιοποιημένο το αρχείο Αδειών
Διαμονής

Χ4
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
Αδειών Παραμονής (Αρχικών και
Επανεκδόσεων)

Ηλεκτρονική υποβολή
στο σύνολο των
αδειών

Υφιστάμενη Κατάσταση: Μέχρι 31/10/2020 δεν υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής
αιτήσεων Αδειών Παραμονής

Χ4
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3: Ενίσχυση πολιτικών ένταξης μεταναστών και ψηφιοποίηση της διαδικασίας νόμιμης μετανάστευσης

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

3.1

Βελτίωση διαχείρισης Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής
Πολιτικής

3.2

Βελτίωση διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής ειδικού περιεχομένου

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής
Πολιτικής

3.3

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης μεταναστών

Υφυπουργός, ΓΓ
Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.1

Βελτίωση Διαχείρισης Αδειών Διαμονής Π.Τ.Χ.
Έργο
Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Διαμονής
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων Αδειών Παραμονής (Αρχικών και Επανεκδόσεων)
Αναβάθμιση και εφαρμογή του Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής - Single Point of Contact (Spoc 2 )
Πρόσβαση στα δακτυλικά αποτυπώματα που είναι αποθηκευμένα στο ελληνικό διαβατήριο και σε άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα

32

Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.2

Βελτίωση διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής ειδικού περιεχομένου
Έργο

Βελτίωση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής οικονομικού περιεχομένου (Golden Visa)
Ίδρυση και λειτουργία γραφείου ταχείας προτεραιότητας (fast track) για έκδοση Golden Visa
Βελτίωση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών (πτχ) με υψηλή εξειδίκευση ή επαγγελματικές δεξιότητες
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Στόχος 3: Βασικά έργα ανά δράση
3.3

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης
Έργο

Υλοποίηση Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης 5.000 μεταναστών
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2.iv

Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια
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Στόχος 4: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 4: Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με έμφαση στην
ασφάλεια

Συγγραφή Εσωτερικού Κανονισμού
για τις δομές και περαιτέρω
εξειδίκευση με παρατήματα

Αναβάθμιση υποδομών ασφαλείας
και μετατροπή υφιστάμενων δομών
ενδοχώρας σε κλειστές / ελεγχόμενες
δομές

Κανονισμός σε
όλες τις δομές
Χ2

Όλες οι δομές
Χ4

Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 2ο τρίμηνο 2021): Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού σε κάθε δομή
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βάσει του ενιαίου κανονισμού της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ)

Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο 2021): ενισχυμένη περίφραξη, σύστημα εισόδου –
εξόδου, σύστημα απομακρυσμένης εποπτείας, ενίσχυση με προσωπικό ασφαλείας και
διαχείρισης πλήθους

Στόχος 4: Δράσεις
Στόχος 4: Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με έμφαση
στην ασφάλεια
Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

4.1

Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο

Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο

4.2

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στις δομές

Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων
Άσυλο
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.1

Βελτίωση του πλαισίου ασφάλειας και λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
Έργο
Προτυποποίηση διαδικασιών των δομών ενδοχώρας
Συγγραφή ενός Εσωτερικού Κανονισμού για κάθε μία από τις 32 δομές της ενδοχώρας με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και την ενίσχυση
του αισθήματος ασφάλειας της τοπικής κοινότητας.
Διαχείριση καταστάσεων κρίσης στις δομές
Εκπόνηση σεμιναρίων για την εκπαίδευση του προσωπικού στην διαχείριση ευαλωτότητας και στις διαδικασίες υποδοχής
Σύστημα εισόδου – εξόδου (entry – exit) «Υπερίων» με κάρτα και δακτυλικό αποτύπωμα
Σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας περιμετρικά και εντός των εγκαταστάσεων, με χρήση καμερών και
αλγορίθμων ανάλυσης κίνησης
Σύστημα Ρέα
Σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο/ προσφύγων και μεταναστών
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Στόχος 4: Βασικά έργα ανά δράση
4.2

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στις δομές
Έργο
Δημιουργία πέντε δομών υγείας σε περιοχές όπου το τοπικό σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί λόγω φόρτου εργασίας και
προμήθεια κινητών μονάδων υγείας για παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης εντός των δομών φιλοξενίας
Παύση λειτουργίας ή αλλαγή χρήσης 5 υφιστάμενων δομών φιλοξενίας
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2.v

Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
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Στόχος 5: Βασικά Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2021
Στόχος 5: Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1.596
Διοικητική Ενδυνάμωση τoυ YMΑ

Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο 2021): Προσλήψεις 509 θέσεων μόνιμου
προσωπικού και 370 συμβασιούχων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (3+3 έτη)

Χ4

Πλήρης μεταφορά και
λειτουργικότητα του ΥΜΑ στο κτίριο
ΚΕΡΑΝΗ

100%
Χ1

Στόχος 2021 (Ολοκλήρωση 1ο τρίμηνο 2021): Πλήρης μεταφορά προσωπικού και
τμημάτων στο κτίριο ΚΕΡΑΝΗ

Στόχος 5: Δράσεις
Στόχος 5: Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Δράση

Αρμόδια στελέχη πολιτικής
ηγεσίας Υπουργείου

5.1

Πλήρης λειτουργικότητα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου στο κτίριο ΚΕΡΑΝΗ

Υπουργός, Υπηρεσιακή Γραμματέας

5.2

Προσαρμογή και καταγραφή στο νέο ενοποιημένο περιβάλλον

Υπουργός, Υπηρεσιακή Γραμματέας
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Στόχος 5: Βασικά έργα ανά δράση
5.1

Πλήρης λειτουργικότητα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου στο κτίριο ΚΕΡΑΝΗ
Έργο
Μεταφορά όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου στο κτίριο ΚΕΡΑΝΗ
Στελέχωση όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου στο κτίριο ΚΕΡΑΝΗ και τις περιφερειακές υπηρεσίες
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Στόχος 5: Βασικά έργα ανά δράση
5.2

Προσαρμογή και καταγραφή στο νέο ενοποιημένο περιβάλλον
Έργο
Βελτίωση προσαρμογής στο νέο ενοποιημένο περιβάλλον
Καταγραφή αναγκών και προγραμματισμός υλοποίησης απαιτούμενων βελτιώσεων
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