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Ταυτότητα Υπουργείου

3

Δομές και διαθέσιμοι πόροι
Διοικητική δομή Υπουργείου

Προσωπικό
Σύνολο Τακτικού προσωπικού Υπουργείου &
ΝΠΔΔ (βάσει Απογραφής Οκτωβρίου 2021)

Διοικητική δομή / Ομαδοποίηση διοικητικών δομών
Υπηρεσιακή Γραμματεία
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

765

Αυτοτελείς Διευθύνσεις
Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Στοιχεία προϋπολογισμού (για το έτος
2022)

Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων
Αυτοτελή τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού έκτακτης Ανάγκης
Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ταμειακό Σύνολο (σε χιλ. €) *

Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

243.642
Λίστα οργανισμών, δομών, φορέων και μονάδων που εποπτεύονται από το
Υπουργείο ή αποτελούν αντικείμενο διαχείρισής του
Εποπτευόμενος φορέας / Ομαδοποίηση
εποπτευόμενων φορέων *

Αριθμός
προσωπικού
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*σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2/87910/ΔΠΓΚ/07.07.2021 Εγκύκλιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ : ΩΖΠΓΗ-ΨΜ5)
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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

Ασφάλεια στο σπίτι, στην
πόλη και στη χώρα

Διασφάλιση κοινωνικής
συνοχής και αλληλεγγύης

Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό
στην υπηρεσία του πολίτη

1. Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή
αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Έτος Έναρξης: 2022

✔

✔

✔

2. Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του
μεταναστευτικού και ένταξη των προσφύγων στην οικονομική και
κοινωνική ζωή. Έτος Έναρξης: 2020

✔

✔

✔

3.Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της νόμιμης
μετανάστευσης. Έτος Έναρξης: 2021

✔

✔

✔

✔

✔

4. Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας
αιτούντων άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια. Έτος Έναρξης: 2021
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2.i

Στόχος 1:Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή
αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών
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Στόχος 1: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 1: Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή
αιφνίδιας αύξησης των μεταναστευτικών ροών

Επιτάχυνση έκδοσης απόφασης ασύλου
Α΄ και Β΄ βαθμού

25 και 60 ημέρες
αντίστοιχα
4ο τρίμηνο 2022

Εθελούσιες Επιστροφές Προγραμμάτων
Εθελοντικής Επιστροφής & Επανένταξης
(AVRR)

5.000
4ο τρίμηνο 2022

Στόχος 2021: Α΄ βαθμού 45 ημέρες , Β΄ βαθμού 120 ημέρες
Επιτεύχθηκε Μέσος χρόνος έκδοσης απόφασης αιτήματος ασύλου Α΄ και Β΄ βαθμού στις 31/8/2021:
Α΄ βαθμός: 25 Ημέρες (για Αιτήματα Ασύλου που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021)
Β΄ βαθμός: 96 Ημέρες (για Αιτήματα Ασύλου που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021)
Στόχος 2022 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο) : Καθορισμός χρόνου εξέτασης και στους δύο βαθμούς σε 25
και 60 ημέρες (από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής) αντίστοιχα.*

Στόχος 2021: 4000 επιστροφές**
Εθελούσιες Επιστροφές AVRR 01/01/2021 - 30/9/2021: 1.955 επιστροφές.
Στόχος 2022 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο): 5.000 εθελούσιες επιστροφές μέχρι το τέλος του 2022

* Υπό την προϋπόθεση διατήρησης των νέων αφίξεων στα επίπεδα του 2021.
** Περιορισμός επιστροφών λόγω πανδημίας
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Στόχος 1: Δράσεις
Στόχος 1. Διασφάλιση θεσμικής και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτροπή αιφνίδιας αύξησης
των μεταναστευτικών ροών
Δράση

1.1

Χρηματοδότηση προσωπικού και εξοπλισμού, με ακτοφύλακες και σκάφη λιμενικού, 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 ΤΟΔΣ
1.2

Διαχείριση διαδικασιών ασύλου

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής

1.3

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

Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής

1.4

Πιστοποίηση Μ.Κ.Ο. & μελών – έλεγχος ρόλου (Συνεχής Δράση) Καταγραφή Φορέων και μελών τους, που συμμετέχουν στην
υλοποίηση Δράσεων Διεθνούς Προστασίας, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας, στο
Μητρώο Μ.Κ.Ο.

Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού Εμπλεκόμενων
Φορέων

1.5

1.6

Διεθνοποίηση προβλήματος μετανάστευσης και ενίσχυση παρουσίας της Ελλάδας
Προβολή ρόλου και συνεισφοράς της Ελλάδας σε θέματα μετανάστευσης
Διαμόρφωση πλαισίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών
Διπλωματικές πρωτοβουλίες για συνεργασία με κράτη μέλη της Ε.Ε.

Υπουργός

Υπουργός

1.7

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

1.8

Δημιουργία και Αξιοποίηση του Μητρώου Διερμηνέων και του Εθνικού Παρατηρητηρίου Μετανάστευσης
Χρηματοδότηση δράσης μέσω του Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) (Εκκρεμεί η έκδοση απόφασης
ένταξης)

Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού Εμπλεκόμενων
Φορέων
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.1

Φύλαξη των συνόρων

Έργο
Χρηματοδότηση μέσω ΤΟΔΣ
Χρηματοδότηση δράσεων για την βελτίωση φύλαξης των συνόρων σε προσωπικό (κάλυψη μισθού) καθώς και εξοπλισμού (μέτρα ατομικής προστασίας Συνοριοφυλάκων,
θερμικές κάμερες, κ.α.)
Αφορά σε συνεχιζόμενο έργο με ημερομηνία λήξης 31/12/2022

10

Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.2

Διαχείριση διαδικασιών ασύλου

Έργο
Εφαρμογή νέου πληροφοριακού συστήματος ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΙ
Ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ασύλου και αυτόματης επίδοσης αποφάσεων . Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα τηλε-συνέντευξης και τηλε-διερμηνείας.
Έναρξη Λειτουργίας Νέων Γραφείων Ασύλου σε Λέσβο , Ρόδο, Πάτρα και δύο νέα κτίρια - γραφεία ειδικά για ευάλωτους ( Αθήνα και Θεσ/νίκη)
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.3

Ενίσχυση επιστροφών προς χώρες καταγωγής

Έργο
Δημιουργία ΠΡΟΚΕΚΑ στις Κ.Ε.Δ. για κράτηση των προς απέλαση μεταναστών για 24 ημέρες, μέχρι την εξέταση της αίτησης ασύλου σε α΄ βαθμό
Χρηματοδότηση:Emergency Funding/Asylum,Migration and Integration Fund (EMAS/AMIF)
Ενίσχυση αριθμού αναγκαστικών επιστροφών
Περιοδική ενημέρωση Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ για όσους εμπίπτουν στην κατηγορία 1
Ενίσχυση των προγραμμάτων εθελούσιων επιστροφών των παράνομων μεταναστών με την αρωγή Διεθνών Οργανισμών (Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης-ΔΟΜ) και
εναρμόνιση των οικονομικών κινήτρων για τις εθελούσιες επιστροφές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Διαρκές έργο στο οποίο έχει γίνει αλλαγή ομάδας στόχου
Εφαρμογή συμφωνίας ΕΕ με Τουρκία
(για την αύξηση των επιστροφών που έχουν λάβει β΄ απορριπτική απόφαση ασύλου)
Περιοδική ενημέρωση Υπηρεσιών της ΕΛΑΣ για όσους εμπίπτουν στην κατηγορία 1 και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Ε.Ε
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.4

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

Έργο
Έλεγχος και εγγραφή ΜΚΟ, καθώς και 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, Λιμενικό) για τον ουσιαστικό έλεγχο των ΜΚΟ
(Συνεχές Έργο)
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.5

Διεθνοποίηση προβλήματος μετανάστευσης και ενίσχυση παρουσίας της Ελλάδας

Έργο
Ενίσχυση παρουσίας Ελλάδας σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες (FRONTEX, EASO, κ.α.), διεθνείς οργανισμούς και fora (UNHCR, IOM, UNICEF, CoE, OECD, IGC), καθώς και σε νέες
πρωτοβουλίες (Training Center on Migration Capacity Partnership for the Mediterranean - MCP Med)
Αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (European Migration Network) για την προβολή εθνικών πρωτοβουλιών και δράσεων και για την ανταλλαγή πληροφόρησης
με λοιπά ΚΜ ΕΕ. Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Δίκτυο και προώθηση των δράσεων του στην Ελλάδα.
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.6

Διαμόρφωση πλαισίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Επιστροφών

Έργο
Ενδυνάμωση του ρόλου της Ελλάδας στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση μια κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών
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Στόχος 1: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
1.7

Προβολή της υφιστάμενης κατάστασης στις δομές φιλοξενίας σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora

Έργο
Διεθνοποίηση του προβλήματος και ενίσχυση της προσπάθειας του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης
Προβολή των προσπαθειών του Υπουργείου και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) για την βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των ευάλωτων ομάδων και
ανάδειξη των δυσκολιών της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής μεταναστών.
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2.ii

Στόχος 2: Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του
μεταναστευτικού και ένταξη των προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική ζωή
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Στόχος 2: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 2: Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού και ένταξη των
προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική ζωή
Λειτουργία Ελεγχόμενων Δομών και
Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων

Ολοκλήρωση υποδομών υποδοχής του
Εθνικού Συστήματος Υποδοχής

33 Ε.Δ. -Κ.Ε.Δ. –
K.Y.T.
4ο τρίμηνο 2022
100%

Στόχος 2022 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο):Ολοκλήρωση των υποδομών υποδοχής στα νησιά Αν. Αιγαίου,
Χίο και Λέσβο και το Φυλάκιο στον Έβρο.

4ο τρίμηνο 2022
€50 εκ.

Οικονομική Ενίσχυση

4ο τρίμηνο 2022

Τεχνική Υποστήριξη Δήμων στα όρια των
οποίων λειτουργούν Ε.Δ. και Κ.Ε.Δ.

Υφιστάμενες Ε.Δ./Κ.Ε.Δ. μέχρι 31/12/2020: 0
Υφιστάμενες Ε.Δ./Κ.Ε.Δ. μέχρι 31/12/2021: 3
Στόχος 2022 Λειτουργία Κ.Ε.Δ. στα νησιά & Κ.Υ.Τ. στον Έβρο: 2+1
Λειτουργία Ε.Δ. στην ενδοχώρα: 27

1 Γραφείο
Διαχείρισης Έργων

4ο τρίμηνο 2022

Στόχος 2022 (Ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο 2022): Οικονομική ενίσχυση ύψους 50 εκ. ευρώ για:
(α) Ανταποδοτικά τέλη τοπικής αυτοδιοίκησης με €12,5/άτομο/μήνα που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο
(Δ Τρίμηνο 2021, Α, Β, Γ Τρίμηνο 2022)
(β) Αποζημιώσεις Δήμων και Κατοίκων
(γ)Ταμείο Αλληλεγγύης (Παράδοση εγκεκριμένων έργων, έγκριση νέων προτάσεων έργων,
ολοκλήρωση Γ Κύκλου Προτάσεων )
Στόχος 2022 : Ενίσχυση της ικανότητας των Δήμων να απορροφούν ευρωπαϊκές και εθνικές
χρηματοδοτήσεις που λαμβάνουν συνεπεία του μεταναστευτικού μέσω της δημιουργίας Γραφείου
Διαχείρισης Έργων (Project Management Office - PMO)
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Στόχος 2: Δράσεις

Στόχος 2. Περιορισμός των επιπτώσεων στους τοπικούς πληθυσμούς συνεπεία του μεταναστευτικού και
ένταξη των προσφύγων στην οικονομική και κοινωνική ζωή
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

2.3

Περιορισμός των επιπτώσεων του κορωνοϊού σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας

2.4

Αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής
Με τη μετακίνηση πληθυσμού από τα νησιά και την έξοδο αναγνωρισμένων προσφύγων από Ε.Δ και Ε.Δ.Ν.

2.5
2.6

2.7

Διατήρηση θέσεων φιλοξενίας και αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
Υπουργός, ΕΓ Συντονισμού Εμπλεκόμενων
Φορέων
Υφυπουργός
Υπουργός, ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
Υφυπουργός, ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων

Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων

Ενίσχυση της εκπαίδευσης, κατάρτισης & απασχολησιμότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων

Υφυπουργός, ΕΓ Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.1

Παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων στους τοπικούς πληθυσμούς

Έργο
Ολοκλήρωση τρίτου κύκλου χρηματοδότησης έργων από το Ταμείο Αλληλεγγύης (Συνεχές Έργο)
Καταβολή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους στα όρια των οποίων λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας (Καταβολή Δημοτικών Τελών Δ' Τρίμηνο 2021, Α, Β, Γ, Τρίμηνο 2022)
Καταβολή αποζημιώσεων δικαιούχων δήμων και κατοίκων τρέχοντος έτους
Δημιουργία Project Management Office (PMO) για την τεχνική υποστήριξη Δήμων στα όρια των οποίων λειτουργεί Ελεγχόμενων Δομών (ΕΔ) και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (ΚΕΔΝ)
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.2

Ολοκλήρωση Εθνικού προγράμματος ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων

Έργο
Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων μέσω της επέκτασης και υλοποίησης του προγράμματος HELIOS με έμφαση στην εργασία και την αυτόνομη διαβίωση
Δ.Δ.Π.
Έχει προταθεί προς ένταξη στα ΠΕΠ του ΕΚΤ+ για την επόμενη ΠΠ 21-27.
Συνεργασία τριετούς διάρκειας με την UNICEF με πρόγραμμα – γέφυρα που θα συνδέσει την άτυπη με την τυπική εκπαίδευση, μέσω της υποστήριξης της σχολικής ετοιμότητας και
την διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και την επιτυχημένη μετάβαση και ένταξη στο σχολείο.
Προς επίτευξη αυτών θα λειτουργούν τα Κέντρα Εργασίας και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (HCAC) στις περιοχές που διαμένουν πρόσφυγες και οικογένειες μεταναστών, προκειμένου να
υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την ομαλή πρόσβασή τους στο σχολείο και τη συνεχή παρακολούθηση παιδιών προσφύγων και μεταναστών (4-17 ετών).
Ενταξιακή Υποστήριξη σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω της απασχόλησής τους στον αγροτικό τομέα.
Δημιουργία ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης των προσφύγων στις αγροτικές εργασίες με σκοπό την προώθηση της απασχόλησής τους στον αγροτικό τομέα σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας,
όπου υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για αγροτικές εργασίες. Με σημαντικά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη τόσο για τις κοινότητες υποδοχής όσο και για τις φιλοξενούμενες κοινότητες. Η ομάδα-στόχος θα
αποτελείται από δικαιούχους διεθνούς προστασίας άνω των 18 χρονών, ανεξαρτήτως του φύλου και της εθνικότητάς τους στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της Δυτικής
Ελλάδας.
Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Εκπαίδευση μεταναστών για ΒΟΗΘΕΙΑ στο σπίτι.
Η δράση στοχεύει στην εκπαίδευση μεταναστών και αιτούντων διεθνούς προστασίας σε παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ, και λοιπών ευπαθών ομάδων.
(Μαλακάσα, Ριτσώνα, Σχιστό)
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.2

Ολοκλήρωση Εθνικού προγράμματος ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων

Έργο
Εκπαίδευση μεταναστών σε παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
Η δράση στοχεύει στην εκπαίδευση μεταναστών και αιτούντων διεθνούς προστασίας σε μια σειρά από τουριστικά επαγγέλματα υψηλής ζήτησης στην Ελλάδα.
Πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων στη δομή φιλοξενίας Σχιστού. Οι δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της ΕΑ στους προσφυγικούς - μεταναστευτικούς
πληθυσμούς καθώς και η αρωγή προς τα θύματα συναρθρώνονται σε 3 άξονες:
1) Πρόληψη
2) Εντοπισμό, Ταυτοποίηση, Προστασία και Υποστήριξη (πιθανών) θυμάτων
3) Κοινωνική επανένταξη και ενδυνάμωση
Η υλοποίηση των δράσεων θα συνοδεύεται από εργαλεία και διαδικασίες αξιολόγησης (impact assessment) με σκοπό την ανατροφοδότηση, π.χ. ερωτηματολόγια, μέθοδοι ποιοτικής, ποσοτικής και
στατιστικής ανάλυσης μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων με βάση τη συλλογή δεδομένων από τους άμεσα ωφελούμενους.
Ενταξιακή υποστήριξη σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω της απασχόλησής τους στον κατασκευαστικό τομέα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Αφορά 1000 μετανάστες.
Ενταξιακή υποστήριξη σε γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα μέσω της απασχολησιμότητας τους στον τομέα της μεταποίησης.
Η παρούσα δράση επιδιώκει να διευκολύνει την ένταξη των γυναικών στις οποίες έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία στην τοπική κοινότητα και αγορά εργασίας μέσω της απασχολησιμότητάς τους στον
τομέα της μεταποίησης. Η ομάδα-στόχος θα αποτελείται από ενήλικες γυναίκες πρόσφυγες που διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, με εξαίρεση τη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.2

Ολοκλήρωση Εθνικού προγράμματος ένταξης αναγνωρισμένων προσφύγων

Έργο
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Έργο ΕΣΔ ΑΜΕΑ
Δημιουργία μεικτών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) με σκοπό αφενός τη στήριξη και υποβοήθηση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με αναπηρία αφετέρου την ένταξή τους στην ελληνική
κοινωνία
«Ένταξη Προσφύγων στην Αγορά Εργασίας».
Στο πλαίσιο υλοποίησης έργου, χρηματοδοτούμενου από τους πόρους του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης (RRF). Το βασικό αντικείμενο αφορά στην προώθηση της ενσωμάτωσης του
προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας, μέσω της κατάρτισης σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες προκύπτουν από τη διασύνδεση των ωφελούμενων με τις εταιρείες του μηχανισμού
ενσωμάτωσης εργασίας. Στο έργο προβλέπεται και η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα.
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.3

Περιορισμός των επιπτώσεων του κορωνοϊού

Έργο
Αποσυμφόρηση και ενίσχυση τοπικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
Σχέδιο δράσης για την προστασία της υγείας των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε ΚΥΤ και Δομές
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.4

Αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος υποδοχής

Έργο
Ολοκλήρωση και Λειτουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών σε Λέσβο και Χίο και αναβάθμιση εγκαταστάσεων ΚΥΤ Φυλακίου
Δημιουργία 2 νέων Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών σε Λέσβο και Χίο, με παράλληλη διακοπή λειτουργίας των όλων υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε Κ.Υ.Τ.
Φυλακίου (αύξηση διοικητικών χώρων, χώρων υγειονομικής απομόνωσης και ΠΡΟΚΕΚΑ) .Εκτιμώμενη έναρξη εργασιών Δεκέμβριος 2021*.
Εξασφάλιση βιωσιμότητας προγράμματος στέγασης σε διαμερίσματα ESTIA
Φιλοξενία ευάλωτων αιτούντων άσυλο σε διαμερίσματα με στόχο την ασφάλειά τους
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.5

Διατήρηση θέσεων φιλοξενίας και αναμόρφωση του πλαισίου μακροχρόνιας φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Έργο
Λειτουργία 200 θέσεων σε δομές επείγουσας φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους που εντοπίζονται σε αστεγία /επισφαλείς συνθήκες. Το έργο καλύπτεται χρηματοδοτικά από τη δωρεά της
Κυβέρνησης της Δανίας.
Πρόγραμμα «Άσυλο και Μετανάστευση» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) (2020 – 2024). «Ενίσχυση του συστήματος αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις
δομές φιλοξενίας»
Ανάπτυξη & θεσμοθέτηση του πλαισίου προδιαγραφών για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και ανάπτυξη μηχανισμού, αλλά και πλαισίου εποπτείας & αξιολόγησης των δομών
φιλοξενίας ΑσΑν.
Ανάπτυξη και λειτουργία 450 νέων θέσεων σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας για τη φιλοξενία και την κάλυψη αναγκών των ΑσΑΝ
Ενίσχυση του προσωπικού που εργάζεται σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη ψυχικών διαταραχών στον πληθυσμό των
ασυνόδευτων ανηλίκων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συστηματική εποπτεία και υπηρεσίες τηλεψυχιατρικής και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις ψυχιατρικές πανεπιστημιακές κλινικές της Αττικής
Ανάπτυξη πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων στους ξενώνες ασυνόδευτων ανηλίκων και εκπαίδευση του προσωπικού των ξενώνων σε ζητήματα πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και διαχείρισης κρίσεων
*εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Πρόγραμμα Μεντόρων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υποδοχής των ασυνόδευτων ανηλίκων
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος μετάβασης στην ενήλικη ζωή για αναγνωρισμένους ΑσΑν που ενηλικιώνονται 18+ (HELIOS Junior)
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Στόχος 2: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
2.6

Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Έργο
Αναθεώρηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την άσκηση της Επιτροπείας.
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2.iii

Στόχος 3: Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της νόμιμης
μετανάστευσης
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Στόχος 3: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 3: Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης

Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Διαμονής

Δημιουργία Αρχείου
10%

4ο τρίμηνο 2022

Υφιστάμενη Κατάσταση: Μέχρι 15/9/2021 δεν υφίσταται ψηφιοποιημένο το αρχείο Αδειών
Διαμονής. Ο Στόχος είναι το 2022 να ξεκινήσει η υλοποίηση έργου για την ψηφιοποίηση του αρχείου
αδειών διαμονής, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με ορίζοντα
ολοκλήρωσης το 2023, ώστε να έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο του αρχείου των υπηρεσιών
μετανάστευσης.
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Στόχος 3: Δράσεις
Στόχος 3. Ενίσχυση πολιτικών και ψηφιοποίηση διαδικασιών της νόμιμης μετανάστευσης

Δράση
3.1
3.2
3.3

Βελτίωση διαχείρισης διαδικασιών έκδοσης Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και μετάβαση των διαδικασιών νόμιμης
μετανάστευσης στη νέα ψηφιακή εποχή
Βελτίωση διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής ειδικού περιεχομένου σκοπού

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας
Υπουργείου
Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργός, ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.1

Βελτίωση διαχείρισης διαδικασιών έκδοσης Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και μετάβαση των διαδικασιών νόμιμης
μετανάστευσης στη νέα ψηφιακή εποχή

Έργο
«Ψηφιοποίηση Αρχείου Αδειών Διαμονής»
Η δράση στοχεύει στη ψηφιοποίηση του συνόλου των φακέλων Πολιτών Τρίτων Χωρών, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
χώρας και στο ΥΜΑ.
«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών Διαμονής (αρχικών & ανανεώσεων)»
Η δράση έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2021, ώστε να παρέχεται σε όλους τους πολίτες τρίτων χωρών η δυνατότητα να υποβάλλουν τα αιτήματα πριν από το τέλος του έτους. Η δράση
θα συνεχιστεί εντός του 2022, ώστε να επιλυθούν τυχόν προβλήματα υλοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής και να ολοκληρωθούν τυχόν εκκρεμή ζητήματα.
Δημιουργία νέας σύγχρονης υποδομής στο κτίριο «Κεράνης» του Υ.Μ.Α, για τη φιλοξενία του Ο.Π.Σ Μετανάστευσης, καθώς και του ενιαίου σημείου επαφής (SPOC 2) με παράλληλη μετατροπή της
παλιάς υποδομής στο κτήριο της Ευαγγελιστρίας σε «disaster recovery».
Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.2

Βελτίωση διαδικασιών έκδοσης αδειών διαμονής ειδικού περιεχομένου σκοπού

Έργο
«Βελτίωση διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με υψηλή ειδίκευση / επαγγελματικές δεξιότητες».
Προγραμματίζεται η έναρξη και ολοκλήρωση εντός του 2022 της διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη της πρόσφατα υιοθετηθείσας Οδηγίας «σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης .
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Στόχος 3: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
3.3

Παρεμβάσεις για την βελτίωση της πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

Έργο
Αποτύπωση, καταγραφή και αναβάθμιση του συνόλου των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης και Ένταξης και του Π.Δ.
106/2007, καθώς και καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών (ΕΜΔ) «Δίαυλος».
Η εν θέματι δράση έχει ήδη ξεκινήσει το τρέχον έτος και θα συνεχισθεί το 2022.
«Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη μετάκληση των πολιτών τρίτων χωρών, εργαζομένων, αλλά και για την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα στελεχών επιχειρήσεων με παράλληλη
διερεύνηση της ενσωμάτωσης νέων επενδυτικών προϊόντων στην μεταναστευτική νομοθεσία».
Η εμπειρία από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν.4251/2014 έχει αναδείξει την αναγκαιότητα διερεύνησης και εκσυγχρονισμού του συστήματος εισδοχής. Παράλληλα, θα εξετασθεί η
προοπτική ενσωμάτωσης νέων επενδυτικών προϊόντων στις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη μετανάστευση για επενδύσεις.

33

2.iv

Στόχος 4: Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων
άσυλο με έμφαση στην ασφάλεια
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Στόχος 4: Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 2022
Στόχος 4: Ανασχεδιασμός του πλαισίου λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με έμφαση στην
ασφάλεια

Παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σε
αιτούντες άσυλο

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

Όλες οι δομές
4ο τρίμηνο 2022
Όλες οι δομές

Υφιστάμενη Κατάσταση: Καμία ενεργή συμφωνία πλαίσιο στις δομές
Στόχος 2022: Εφαρμογή των συμφωνιών πλαίσιο που εξασφαλίζουν τη στέγαση και σίτιση των
αιτούντων άσυλο καθώς και την ασφάλεια και συντήρηση των ΕΔ και ΕΔΝ και πρόσληψη ΣΟΧ για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών

Στόχος 2022 : ενισχυμένη περίφραξη, σύστημα εισόδου – εξόδου, σύστημα απομακρυσμένης
εποπτείας, ενίσχυση με προσωπικό ασφαλείας και διαχείρισης πλήθους

4ο τρίμηνο 2022
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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

ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

4.2

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στις δομές
Εφαρμογή των συμφωνιών πλαίσιο που εξασφαλίζουν τη στέγαση και σίτιση των αιτούντων άσυλο καθώς και την
ασφάλεια και συντήρηση των ΕΔ και ΚΕΔΝ και πρόσληψη ΣΟΧ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

ΓΓ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.1

Βελτίωση του πλαισίου ασφάλειας και λειτουργίας των δομών φιλοξενίας αιτούντων άσυλο

Έργο
Σύστημα εισόδου – εξόδου (entry – exit) «Υπερίων» με κάρτα και δακτυλικό αποτύπωμα.Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί.
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
Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφάλειας στις Δομές της ενδοχώρας
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Στόχος 4: Σημαντικότερα Έργα ανά δράση
4.2

Ανάπτυξη προγραμμάτων για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης στις δομές

Έργο
Παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής σε αιτούντες άσυλο
Εφαρμογή των συμφωνιών πλαίσιο που εξασφαλίζουν τη στέγαση και σίτιση των αιτούντων άσυλο καθώς και την ασφάλεια και συντήρηση των ΕΔ και ΚΕΔΝ και πρόσληψη ΣΟΧ για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών
Παροχή οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες άσυλο προς εξασφάλιση επαρκών συνθηκών υποδοχής και παροχών σε είδος
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3

Διατύπωση Οριζόντιων Στόχων και Σύνδεση µε Στρατηγικές Επιλογές
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Διατύπωση Στόχων
Σύνδεση των Οριζόντιων Στόχων με τις Στρατηγικές Επιλογές του Κυβερνητικού
Προγραμματισμού
Οριζόντιοι Στόχοι Υπουργείου
Στόχος I: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης
των Παιδιών (Έτος Έναρξης: 2022)

Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

✔
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5.i

Στόχος I: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης των Παιδιών– συμμετοχή σε Εθνικό Σχέδιο
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Στόχος Ι: Πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των Παιδιών – συμμετοχή σε
Εθνικό Σχέδιο
Δράση: Πολιτικές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης

I.1

Έργο

Ι.1.1

Σχεδιασμός ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τους επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτους ανήλικους και Πολιτικής Παιδικής Προστασίας για κάθε φορέα που
εργάζεται για ασ.αν.

Ι.1.2

Ανάπτυξη προτύπων διαδικασιών λειτουργίας για τη δημιουργία συστήματος παραπομπής και ανταπόκρισης σε περιστατικά κακοποίησης και εκμετάλλευσης ΑΣ.ΑΝ.

Ι.1.3

Σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου μοντέλου στήριξης των ανήλικων θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, με βάση τις ανάγκες τους.
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