
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρ-
χής Προσφυγών – Προσαρμογή προς τις δια-
τάξεις των άρθρων 92 έως και 107 και 116 του 
ν. 4636/2019 (Α΄ 169).

2 Προσωρινή ανάκληση άδειας λειτουργίας του 
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με την επω-
νυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μου-
σικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – Η Αυτοδια-
χείριση – Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης 
Ευθύνης».

3 Τροποποίηση της ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥ-
ΕΦ/262844/18408/13772/689/4-6-2018 (Β’ 2085) 
απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 25987 (1)
Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Αρ-

χής Προσφυγών – Προσαρμογή προς τις δια-

τάξεις των άρθρων 92 έως και 107 και 116 του 

ν. 4636/2019 (Α΄ 169). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 13 του ν.  4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/ 

7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

2. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8.7.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

3. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9.7.2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

5. Του άρθρου 7 του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α΄/3.4.2016) 
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-
στασίας (αναδιατύπωση)” (L180/29.6.2013), διατάξεις για 
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 
8 του ν. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α΄/22.6.2016), και της παρ. 
5 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου, όπως αναδιατυπώθη-
κε με το άρθρο 116 παρ. 2 του ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169/
Α΄/1.11.2019) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες δι-
ατάξεις», διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 173/Α΄/5.11.2019).

6. Των άρθρων 92 έως και 107 και 116 του ν. 4636/2019 
(ΦΕΚ 169/Α΄/1.11.2019) «Περί Διεθνούς Προστασίας 
και άλλες διατάξεις», διόρθωση σφαλμάτων (ΦΕΚ 173/
Α΄/5.11.2019).

7. Της αριθμ. οικ. 9883/24.6.2016 απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1862) «Ορισμός του 
αριθμού των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών  
και του αριθμού των αναπληρωτών των μελών», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις της 
αριθμ. οικ. 6373/25.10.2016 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 3504) «Ορισμός του αριθμού των 
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών» και τις διατάξεις 
της αριθμ. 17403/9.8.2018 απόφασης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄ 
3710) «Τροποποίηση της οικ. 9883/24-6-2016 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, όπως 
ισχύει (Β’ 1862)».

8. Της αριθμ. 3004/15.7.2016 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προ-
σφυγών» (ΦΕΚ 2206/Β΄/15-7-2016).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Της με αριθμ. 6073/28.8.2018 απόφασης του 
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 527/ΥΟΔΔ/ 
18.9.2018) περί διορισμού και τοποθέτησης Διοικητικής 
Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

10. Του άρθρου 90 του π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 
22.4.2005) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα».

11. Του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Β. 1. Τη με αριθμ. 25807/21.11.2019 πρόταση της Διοι-
κητικής Διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών περί τρο-
ποποίησης των διατάξεων του Κανονισμού.

2. Την ανάγκη τροποποίησης του Κανονισμού Λει-
τουργίας της Αρχής Προσφυγών, για την προσαρμογή 
του προς τις διατάξεις των άρθρων 92 έως και 103 και 
116 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 169 Α΄ - διόρθωση σφαλμάτων 
ΦΕΚ 173 Α΄).

2. Τη με αριθ. 11051/22.11.2019 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολο-
γισμού της Αρχής Προσφυγών (ΕΦ 1049 402), ούτε προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦ 
1047 203 «Γενική Γραμματεία Μετανάστευσης, Υποδοχής 
και Ασύλου» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
για το οικ. έτος 2020 και δεν επέρχεται επίπτωση στο 
ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε την αντικατάσταση-τροποποίηση 
του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ως 
ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σκοπός του Κανονισμού

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση 
επιμέρους θεμάτων λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών 
και ιδίως των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του 
άρθρου 5 του ν. 4375/2016 όπως ισχύει μετά την τρο-
ποποίησή του από τα άρθρα 92 έως και 107 και 116 του 
ν. 4636/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες
του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών

1. Ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών προΐσταται της 
Γραμματείας και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία 
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

2. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μπορεί να εκ-
δίδει εσωτερικές εγκυκλίους που στοχεύουν στην απο-
τελεσματικότερη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται 
της διοίκησης της Αρχής Προσφυγών.

3. Συντονίζει τους Γραμματείς για την γραμματειακή 
υποστήριξη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών 
και την παροχή διερμηνείας.

4. Μεριμνά για την έκδοση του εκθέματος των Επιτρο-
πών Προσφυγών.

5. Μεριμνά για την τήρηση στατιστικών δεδομένων 
της Αρχής Προσφυγών και αποστέλλει την 15η ημέρα 
των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου στα-
τιστικά δημοσίευσης των μελών των Ανεξάρτητων 
Επιτροπών Προσφυγών στον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Γενικό 
Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων.

6. Μεριμνά για την αναπλήρωση μέλους της Επιτροπής 
σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15.

7. Μεριμνά για την τήρηση των αναφερόμενων στο 
ν. 4636/2019 προθεσμιών προσδιορισμού και συζήτη-
σης των προσφυγών. Προς τούτο προβαίνει στον ανα-
γκαίο επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων ανά εκάστη 
συνεδρίαση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 10 του παρόντος. Σε περίπτωση προσφυγών που 
εισάγονται προς συζήτηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα 
ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης άμεσης συζήτησης 
προσφυγών και εφόσον δεν είναι αντικειμενικώς δυνα-
τή η τήρηση των κατά το ν. 4636/2019 προθεσμιών, ο 
Διευθυντής, κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της 
αρμόδιας Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, δύναται 
με πράξη του να ορίζει εμβόλιμες ημερομηνίες συνε-
δρίασης, επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 1 
του άρθρου 15.

8. Μεριμνά για την κατανομή των προσφυγών στην 
τριμελή ή μονομελή σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 
14 του παρόντος.

9. Ορίζει με πράξη του βοηθό εισηγητή σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

10. Μεριμνά για την παροχή εκπαίδευσης στο προσω-
πικό της Αρχής Προσφυγών καθώς και στους Προέδρους 
και στα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

11. Συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 
για τους Πρόσφυγες και τις ενημερώνει σχετικά με τη 
λειτουργία των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

12. Μεριμνά για την εφαρμογή του άρθρου 113 του 
ν. 4636/2019. Οι προσφυγές αυτές προσδιορίζονται προς 
συζήτηση, με πράξη του Διευθυντή σε εμβόλιμες συ-
νεδριάσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 113 του ν. 4636/2019.

13. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Διευθυντής της Αρ-
χής Προσφυγών αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο 
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ της Αρχής.

Άρθρο 3
Καθήκοντα Γραμματέων

1. Οι Γραμματείς της Αρχής Προσφυγών έχουν ως κύ-
ριο αντικείμενο εργασίας την παροχή διοικητικής υπο-
στήριξης στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών.

2. Ο Διευθυντής της Αρχής ορίζει με απόφασή του 
τουλάχιστον ένα (1) Γραμματέα για κάθε Ανεξάρτητη 
Επιτροπή Προσφυγών.
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3. Ο Διευθυντής της Αρχής ορίζει με απόφασή του ένα 
(1) Γραμματέα ως υπεύθυνο για το συντονισμό της ερ-
γασίας των Γραμματέων, οι οποίοι ασχολούνται με την 
διαχείριση του Αρχείου της Αρχής Προσφυγών.

4. Ο αρμόδιος Γραμματέας, τηρουμένων πάντοτε των 
εκάστοτε γενικών ή ειδικών οδηγιών του Διευθυντή, 
φροντίζει δεόντως για: (α) την έγκαιρη δημιουργία των 
προσωπικών φακέλων των προσφευγόντων, σύμφω-
να με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, (β) την 
αποτελεσματική αρχειοθέτηση και ανάκτηση των φα-
κέλων μέσω μιας ορθολογικής εσωτερικής οργάνωσης 
του αρχείου, (γ) τη ρύθμιση της πρόσβασης στο αρχείο, 
(δ) την ασφαλή φύλαξη των φακέλων, οι οποίοι σε κάθε 
περίπτωση παραμένουν στην Υπηρεσία, (ε) την καταχώ-
ριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, 
(στ) την προετοιμασία υλικοτεχνικής υποδομής για την 
προφορική διαδικασία, (ζ) τη σύνταξη των πρακτικών 
των συνεδριάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προ-
σφυγών.

5. Ο αρμόδιος Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη 
δημιουργία του προσωπικού φακέλου του προσφεύ-
γοντος. Για κάθε προσφεύγοντα θα δημιουργείται 
προσωπικός φάκελος στο εξωτερικό του οποίου θα 
καταγράφεται το όνομα του προσφεύγοντος, η χώρα 
καταγωγής του, ο αριθμός του φακέλου με τα διακριτικά 
στοιχεία ΑΠ (Αρχή Προσφυγών). Στο φάκελο θα πρέπει 
να καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, όλα τα 
έγγραφα που αφορούν στην προσφυγή. Εν συνεχεία, 
ο φάκελος διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. 
Η καταχώριση των εγγράφων καταγράφεται σε συγκε-
κριμένο έντυπο που θα βρίσκεται εντός του φακέλου. 
Στον προσωπικό φάκελο του προσφεύγοντος καταχω-
ρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα: (α) η απόφαση της 
Υπηρεσίας Ασύλου, (β) αντίγραφο του αποδεικτικού 
επίδοσης της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου, (γ) η 
προσφυγή και αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης 
της προσφυγής, (δ) τα συμπληρωματικά στοιχεία συ-
μπεριλαμβανομένων και των εγγράφων υποστήριξης 
της προσφυγής που κατατίθενται στη Γραμματεία της 
Αρχής Προσφυγών σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότε-
ρα στο ν. 4636/2019 καθώς και το αποδεικτικό κατάθε-
σης αυτών των εγγράφων. Συμπληρωματικά έγγραφα 
και στοιχεία που κατατίθενται μετά την παρέλευση των 
προθεσμιών που ορίζει το ως άνω άρθρο παραλαμβά-
νονται με αίτηση του προσφεύγοντος και καταχωρού-
νται ως τη συζήτηση, (ε) αντίγραφο του δελτίου αιτού-
ντος διεθνή προστασία, (στ) σε περίπτωση προφορικής 
ακρόασης του προσφεύγοντος, το πρακτικό ακρόασης 
ή το σχετικό ηχητικό αρχείο, (ζ) η απόφαση της Ανε-
ξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, (η) αντίγραφο του 
αποδεικτικού επίδοσης της δευτεροβάθμιας απόφασης 
στον προσφεύγοντα και (θ) οποιαδήποτε άλλη σχετική 
με την προσφυγή αλληλογραφία. Στο έντυπο καταχώρι-
σης εγγράφων σημειώνονται επίσης: α) η ημερομηνία 
παραλαβής του φυσικού φακέλου από την Υπηρεσία 
Ασύλου, β) η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου της 
Αρχής Προσφυγών από τον Γραμματέα στον αρμόδιο 
Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, γ) η 
ημερομηνία αποστολής της απόφασης με ηλεκτρονικό 

μέσο στον αρμόδιο Γραμματέα της Ανεξάρτητης Επι-
τροπής Προσφυγών, εφόσον αυτή φέρει ηλεκτρονική 
υπογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019, 
ή η ημερομηνία παράδοσης της απόφασης από την 
Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών.

6. Οι Γραμματείς έχουν την ευθύνη της πρόσκλησης 
των προσφευγόντων, σε περίπτωση ακρόασής τους από 
τις Επιτροπές ή της ενημέρωσης αυτών για νέα ημερομη-
νία συζήτησης της προσφυγής καθώς και της διαβίβασης 
με κάθε πρόσφορο μέσο των εκδοθεισών αποφάσεων 
καθώς και της επιστροφής του διοικητικού φακέλου 
στην Υπηρεσία Ασύλου, ήτοι στο αρμόδιο Περιφερειακό 
Γραφείο σε περίπτωση έκδοσης θετικής απόφασης και 
στην κεντρική Υπηρεσία Ασύλου σε περίπτωση έκδο-
σης απορριπτικής απόφασης ώστε να επιδοθούν στους 
προσφεύγοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
103 και 82 του ν. 4636/2019 και παράλληλα την κοινο-
ποίησή τους στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και 
στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας συνόρων της 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

7. Οι Γραμματείς υποχρεούνται να ενημερώνουν σε 
μηνιαία βάση το αρμόδιο τμήμα ή τους υπαλλήλους που 
θα υποδείξει ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών για 
την πρόοδο των εργασιών των Επιτροπών τους.

Άρθρο 4
Τήρηση Αρχείου

1. Για κάθε προσφυγή τηρείται φάκελος στην Αρχή 
Προσφυγών.

2. Στην Αρχή Προσφυγών τηρείται αρχείο, τόσο σε φυ-
σική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο διατη-
ρούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Το όνομα 
του προσφεύγοντος, (β) ο αριθμός του προσωπικού φα-
κέλου του προσφεύγοντος, ο οποίος τηρείται στην Αρχή 
Προσφυγών, (γ) ο αριθμός του ατομικού φακέλου και ο 
αριθμός της υπόθεσης του προσφεύγοντος, ο οποίος 
τηρείται στην Υπηρεσία Ασύλου, (δ) η ημερομηνία υπο-
βολής της προσφυγής, (ε) η ημερομηνία δημιουργίας του 
προσωπικού φακέλου του προσφεύγοντος στην Αρχή 
Προσφυγών, (στ) η ημερομηνία αποστολής του πρωτο-
τύπου φακέλου από την Υπηρεσία Ασύλου στην Αρχή 
Προσφυγών, (ζ) η έκθεση του εισηγητή σύμφωνα με το 
άρθρο 11, (η) τα στοιχεία του Προέδρου και των Μελών 
της Επιτροπής που θα εξετάσουν την προσφυγή, (θ) η 
ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής, (ι) η διενέργεια 
ή μη προφορικής ακρόασης, (ια) ο αριθμός απόφασης 
του β` βαθμού και (ιβ) ο αριθμός πρωτοκόλλου του απο-
δεικτικού επίδοσης της απόφασης του β` βαθμού στον 
προσφεύγοντα, (ιγ) το κείμενο της απόφασης.

3. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών, ως Εισηγη-
τές, μπορούν να αναζητούν από τη Γραμματεία της Αρχής, 
και να λαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή οποιαδήποτε 
απόφαση έχει δημοσιευθεί σε οποιαδήποτε Επιτροπή.

Άρθρο 5
Ωράριο λειτουργίας Αρχής Προσφυγών

1. Η Αρχή Προσφυγών λειτουργεί κατά το ωράριο που 
ισχύει για τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.
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2. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Αρχής μπο-
ρεί να καθοριστεί ωράριο κατά βάρδιες για το σύνολο ή 
κατηγορίες εργαζομένων για ορισμένο ή αόριστο χρό-
νο ή άλλη μορφή ωραρίου σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Άρθρο 6
Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
(Άρθρο 92 του ν. 4636/2019)

1. Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει την προβλεπόμε-
νη προσφυγή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του 
ν. 4375/2016 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρ-
θρου 4 του ν. 4375/2016:

α. Κατά της απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διε-
θνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική δια-
δικασία, καθώς και κατά της απόφασης, με την οποία 
χορηγείται καθεστώς επικουρικής προστασίας, κατά το 
μέρος που αφορά τη μη αναγνώριση του προσφεύγο-
ντος ως πρόσφυγα, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι 
ο προσφεύγων έλαβε γνώση, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 5 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019. β. Κατά της 
απόφασης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστα-
σίας είτε με την ταχύρρυθμη διαδικασία, σύμφωνα με 
την παράγραφο 9 του άρθρου 83 του ν. 4636/2019 είτε 
ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 84, καθώς και 
στις περιπτώσεις που η προσφυγή υποβάλλεται, ενώ ο 
προσφεύγων τελεί υπό κράτηση, σύμφωνα με το άρθρο 
46 του ν. 4636/2019, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης ή από τότε που τεκμαίρεται ότι, ο 
προσφεύγων έλαβε γνώση σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του άρθρου 82 του ν. 4636/2019. Κατ’ εξαίρεση εφόσον 
η προσφυγή ασκείται κατά απόφασης που απορρίπτει 
αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, βάσει της 
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του 
ν. 4636/2019, η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών και λογίζεται ότι στρέφεται και κατά της σχετικής 
πράξης μεταφοράς κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατά-
ξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. γ. Κατά της απόφα-
σης, που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας στις 
περιπτώσεις του άρθρου 90 του ν. 4636/2019 ή στις πε-
ριπτώσεις που η προσφυγή ασκείται, ενώ ο προσφεύγων 
βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
εντός επτά (7) ημερών από την επίδοση της απόφασης 
ή από τότε που τεκμαίρεται ότι, ο προσφεύγων έλαβε 
γνώση σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 82 
του ν. 4636/2019. δ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει 
μεταγενέστερη αίτηση ως απαράδεκτη σύμφωνα με την 
περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83, εντός 
πέντε (5) ημερών από την επίδοση της απόφασης.

Άρθρο 7
Περιεχόμενο Προσφυγής
(Άρθρο 93 του ν. 4636/2019)

Η προσφυγή ασκείται με έγγραφο το οποίο μνημονεύ-
ει: α) το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ακριβή διεύθυνση 

της κατοικίας ή διαμονής του προσφεύγοντος, β) το όνο-
μα, επώνυμο, πατρώνυμο και την ακριβή διεύθυνση της 
κατοικίας και του χώρου εργασίας του εκπροσώπου του 
και αν υπάρχουν του δικαστικού πληρεξουσίου και του 
αντικλήτου του, γ) τον τόπο και τον χρόνο της σύνταξής 
του, δ) την προσβαλλόμενη απόφαση, ε) τους συγκεκρι-
μένους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. 
Περιλαμβάνει δε, δήλωση συναίνεσης ή εναντίωσης 
για τη δημόσια συνεδρίαση της υπόθεσής του. Σε πε-
ρίπτωση μη υποβολής σχετικής δήλωσης, η υπόθεση 
συζητείται σε δημόσια συνεδρίαση με την επιφύλαξη του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 
του παρόντος. Σε περίπτωση που το έγγραφο της προ-
σφυγής δεν αναφέρει τα ως άνω στοιχεία, η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8
Κατάθεση της προσφυγής
(Άρθρο 94 του ν. 4636/2019)

1. Η προσφυγή κατατίθεται στο Περιφερειακό Γραφείο 
ή το Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που επέ-
δωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, και υπογράφεται 
επί ποινή απαραδέκτου, από τον ίδιο τον προσφεύγοντα 
ή από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατ’ εξαίρεση εφόσον ο 
προσφεύγων, κατόπιν απόφασης παραπομπής δυνάμει 
του άρθρου 39 του ν. 4636/2019, διαμένει εντός Δομής 
που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από αυτόν που 
εδρεύει το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή το Αυτοτε-
λές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου ενώπιον του οποί-
ου κατατέθηκε η αίτηση, η προσφυγή κατατίθεται στον 
Προϊστάμενο της Δομής ο οποίος και αποστέλλει αυτήν 
αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία στο Περιφερειακό Γρα-
φείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας 
Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφα-
ση. Σε περίπτωση που ο αιτών διαμένει σε συγκεκριμέ-
νο τόπο διαμονής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 45 η προσφυγή κατατίθεται στο πλησιέστερο 
Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της 
Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο και αποστέλλει αυτήν αυ-
θημερόν με τηλεομοιοτυπία στο Περιφερειακό Γραφείο 
Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύ-
λου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

2. Με την κατάθεση της προσφυγής γίνεται άμεση κα-
ταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων που περιέχονται 
στην προσφυγή από τον αρμόδιο για την παραλαβή 
της προσφυγής υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή ασύλου, καθώς και των τυχόν 
προσκομιζόμενων εγγράφων, που κατατίθενται σε ηλε-
κτρονική μορφή.

3. Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατά-
θεση, συντάσσεται πράξη, από τον αρμόδιο για την 
παραλαβή υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία 
διαλαμβάνει την χρονολογία της κατάθεσης, το ονομα-
τεπώνυμο του υπαλλήλου που παρέλαβε την προσφυγή, 
το ονοματεπώνυμο του προσφεύγοντος και την προ-
σβαλλόμενη απόφαση. Αντίγραφο της πράξης κατά-
θεσης της προσφυγής, επιδίδεται με την κατάθεση της 
προσφυγής, στον προσφεύγοντα. Οι αρχές παραλαβής 
διαβιβάζουν στην Αρχή Προσφυγών αμελλητί το αργότε-
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ρο δε εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τον ηλεκτρονικό 
και εν συνεχεία τον διοικητικό φάκελο, οι οποίοι εμπερι-
έχουν, μεταξύ άλλων, το πρωτότυπο της προσφυγής και 
τα οποιαδήποτε συνημμένα σε αυτήν έγγραφα.

4. Κατά την παραλαβή του φακέλου σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος Γραμματέας δη-
μιουργεί προσωπικό φάκελο του προσφεύγοντος σύμ-
φωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος.

Άρθρο 9
Παραίτηση από την προσφυγή
(Άρθρο 100 του ν. 4636/2019)

1. Σε περίπτωση παραίτησης από το δικόγραφο της 
προσφυγής εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 80 του 
ν. 4636/2019. Το πρακτικό παραίτησης αναρτάται στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή ασύλου και ενημερώνεται 
αμελλητί ο αρμόδιος Γραμματέας της Ανεξάρτητης Επι-
τροπής Προσφυγών ο οποίος με την σειρά του ενημερώ-
νει τον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυ-
γών ή τον οριζόμενο δικαστή εισηγητή της υπόθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 10
Προσδιορισμός της Προσφυγής
(Άρθρο 95 του ν. 4636/2019)

1. Με την κατάθεση της προσφυγής, ο προσφεύγων 
ενημερώνεται αυθημερόν για την ημερομηνία συζή-
τησης της προσφυγής του καθώς και για την αρμόδια 
Επιτροπή Προσφυγών ενώπιον της οποίας θα συζη-
τηθεί προσφυγή, δηλώνοντας και τη συναίνεσή του 
ή την εναντίωσή του για τη δημόσια συνεδρίαση της 
υπόθεσής του.

2. Η ημερομηνία συζήτησης δύναται να αλλάξει, με 
απόφαση του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, αφού 
προηγουμένως ενημερωθεί ο προσφεύγων κατά τις 
ειδικότερες διατάξεις του ν. 4636/2019, τηρουμένων 
των ειδικότερων προθεσμιών που προβλέπονται για τη 
συζήτηση της κάθε υπόθεσης. Για κάθε μεταβολή της 
ημερομηνίας συζήτησης της υπόθεσης συντάσσεται 
σχετική πράξη του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών η 
οποία αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή ασύλου. 
Σε περίπτωση, που η προσφυγή ασκείται κατά απόφασης 
που έχει εξεταστεί κατά απόλυτη προτεραιότητα ή κατά 
προτεραιότητα, ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών 
εκδίδει σχετική πράξη και η προσφυγή εισάγεται άμεσα 
προς συζήτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών, με την 
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος.

3. Η συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται υπο-
χρεωτικά το ταχύτερο δυνατόν, από την κατάθεση της 
προσφυγής και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο:

α. από είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση προσφυ-
γής, που ασκείται κατά απόφασης με την οποία απορρί-
πτεται αίτηση διεθνούς προστασίας, ως αβάσιμη με την 
κανονική διαδικασία ή ανακαλείται καθεστώς διεθνούς 
προστασίας,

β. από δέκα (10) ημέρες μετά την κατάθεση προσφυ-
γής, που ασκείται κατά απόφασης με την οποία απορρί-
πτεται αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη 

διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 
83 του ν. 4636/2019 ή ως απαράδεκτη σύμφωνα με το 
άρθρο 84 του ν. 4636/2019,

γ. σε επτά (7) ημέρες μετά την κατάθεση προσφυγής, 
που ασκείται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτε-
ται αίτηση διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις του 
άρθρου 91 του ν. 4636/2019 ή που υποβάλλεται ενώ ο 
προσφεύγων βρίσκεται σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης.

4. Για τις προσφυγές κατά αποφάσεων στον πρώτο 
βαθμό που έχουν εκδοθεί με τη διαδικασία στα σύνορα 
κατ’ άρθρο 90 του ν. 4636/2019, η προσφυγή προσδι-
ορίζεται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) ημερών. Η 
προθεσμία για την ειδοποίηση του αιτούντος σε περί-
πτωση προφορικής ακρόασης και για την κατάθεση 
τυχόν υπομνήματος μετά την εξέταση της προσφυγής 
είναι μίας (1) ημέρας.

5. Προσφυγές, που έχουν υποβληθεί μετά την πάρο-
δο των προθεσμιών της παραγράφου 3 του παρόντος 
συζητούνται κατά προτεραιότητα με πράξη του Διευθυ-
ντή της Αρχής Προσφυγών το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών από την κατάθεση της προσφυγής.

Άρθρο 11
Βοηθός Εισηγητή
(Άρθρο 95 του ν. 4636/2019)

1. Αμέσως μετά τον προσδιορισμό της προσφυγής 
κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο και την 
ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής ασύλου, ο 
Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών με πράξη του στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή ασύλου, ορίζει τον βοηθό, που 
θα προετοιμάσει την κατά τα οριζόμενα στην επόμενη 
παράγραφο εισήγηση.

2. Κάθε μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυ-
γών δύναται να επικουρείται στο έργο του, πέραν από 
το ήδη υπάρχον προσωπικό, και από προσωπικό, «βο-
ηθούς εισηγητές» «rapporteurs» και γραμματείς, που 
διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 
για το Άσυλο (EASO). Οι βοηθοί εισηγητές αναλαμβά-
νουν την σύνταξη έκθεσης που περιέχει καταγραφή 
και επεξεργασία του πραγματικού της υπόθεσης και 
των προβαλλόμενων με την προσφυγή ισχυρισμών και 
αντιστοίχισης αυτών με τις πληροφορίες για τη χώρα 
καταγωγής, η οποία τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των 
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών έως την προτε-
ραία της συζήτησης.

3. Η έκθεση της προηγούμενης παραγράφου επισυ-
νάπτεται στον φάκελο της υπόθεσης έως την προτεραία 
της συζήτησης. Η μη σύνταξη ή μη υποβολή ή η εκπρό-
θεσμη υποβολή έκθεσης, δεν κωλύει τη συζήτηση της 
προσφυγής. Έκθεση, δεν συντάσσεται για προσφυγές, 
που είναι εκπρόθεσμες, καθώς και για προσφυγές κατά 
αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτηση ως:

α. προδήλως αβάσιμη σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 88 του ν. 4636/2019,

β. ως απαράδεκτη σύμφωνα με τις περιπτώσεις 
α’, β’, ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του 
ν. 4636/2019.

Για τις υποθέσεις αυτές δεν εφαρμόζεται η παράγρα-
φος 1 του παρόντος.
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Άρθρο 12
Έκθεμα
(Άρθρο 96 του ν. 4636/2019)

1. Ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών 
μεριμνά για την επαρκή γραμματειακή υποστήριξη των 
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, την παροχή κα-
τάλληλης διερμηνείας και υπογράφει το έκθεμα, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στον νόμο και τον Κανονισμό της 
Αρχής Προσφυγών.

2. Η γραμματεία καταρτίζει για κάθε δικάσιμο έκθε-
μα, βάσει των καταχωρήσεων των προσφυγών στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή Ασύλου και τυχόν πράξεων 
του Διευθυντή, που αφορούν την κατά προτεραιότητα 
συζήτηση προσφυγών, στο οποίο αναγράφονται οι προς 
συζήτηση υποθέσεις.

3. Το έκθεμα αναρτάται έξω από την αίθουσα συνε-
δριάσεων, από την προηγουμένη της συνεδρίασης. Δεν 
προκαλεί ακυρότητα της διαδικασίας η μη ανάρτηση του 
εκθέματος ή η μη μνεία σε αυτό συγκεκριμένης υπόθε-
σης. Το έκθεμα κοινοποιείται στα μέλη των Ανεξάρτητων 
Επιτροπών Προσφυγών, μαζί με τους σχετικούς διοικη-
τικούς φακέλους, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα 
συζήτησης των προσφυγών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
μόλις παραλάβει το έκθεμα, το γνωστοποιεί στα υπόλοι-
πα μέλη της, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
γνωστοποίηση που επέχει θέση πρόσκλησης, προκειμέ-
νου να παραστούν στις συνεδριάσεις της τριμελούς και 
μονομελούς σύνθεσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 15 του παρόντος και διαμοιράζει τις υπο-
θέσεις μεταξύ του ιδίου και των μελών της Επιτροπής.

Άρθρο 13
Υπομνήματα
(Άρθρο 99 του ν. 4636/2019)

Ο προσφεύγων δύναται να καταθέσει υπόμνημα για 
την ανάπτυξη των προβαλλόμενων με την προσφυγή 
ισχυρισμών το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από τη 
συζήτηση της προσφυγής. Με το ίδιο υπόμνημα μπορεί 
να προβάλει και οψιφανείς και οψιγενείς ισχυρισμούς. 
Στην ίδια προθεσμία οφείλει και να προσκομίσει τα 
αποδεικτικά των ισχυρισμών του στοιχεία. Κατ’ εξαίρε-
ση εφόσον εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 90, ο 
προσφεύγων δύναται να καταθέσει υπόμνημα έως την 
προτεραία της συζήτησης της προσφυγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Άρθρο 14
Σύνθεση Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών
(Άρθρο 116)

1. Κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών λειτουργεί 
υπό μονομελή και τριμελή σύνθεση.

2. Οι προσφυγές εκδικάζονται από την τριμελή σύνθε-
ση. Κατ’ εξαίρεση στην μονομελή σύνθεση εκδικάζονται 
υποχρεωτικά οι προσφυγές: α. κατά των αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί με την ταχύρρυθμη διαδικασία του άρ-
θρου παράγραφος 8 του άρθρου 83 του ν. 4636/2019, 
β. κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στις περιπτώ-

σεις της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν. 4636/2019, 
γ. κατά των αποφάσεων που έχουν απορρίψει την αίτη-
ση ως απαράδεκτη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 84 του 
ν. 4636/2019 πλην των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρα-
γράφου 1 του ως άνω άρθρου 84, δ. που έχουν κατατεθεί 
εκπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 
περίπτωση γ’ του ν. 4636/2019. Κατ’ εξαίρεση των ορι-
ζομένων στην προηγούμενη παράγραφο στην τριμελή 
σύνθεση παραπέμπονται προς εκδίκαση, κατόπιν σχε-
τικής πράξης του δικαστή της μονομελούς σύνθεσης, 
υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας.

3. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 104 του ν. 4636/2019 η Ανεξάρτη-
τη Επιτροπή Προσφυγών, κατόπιν υποβολής σχετικού 
αιτήματος, κρίνει αίτημα παραμονής του αιτούντος, με 
το οποίο ο αιτών εκθέτει τους σχετικούς λόγους, που 
καθιστούν αδύνατη την επιστροφή του στη χώρα κα-
ταγωγής του, σύμφωνα με τον ν. 3907/2011 και δικαι-
ολογούν την παραμονή του στη χώρα. Η Ανεξάρτητη 
Επιτροπή Προσφυγών ή ο αρμόδιος δικαστής, σε περί-
πτωση μονομελούς σύνθεσης, εξετάζει το αίτημα κατά 
νόμο και ουσία και κατόπιν εξατομικευμένης κρίσης, 
με βάση αντικειμενικά κριτήρια και σύμφωνα με τα άρ-
θρα 20 και 21 του ν. 3907/2011, αποφαίνεται δε, επί του 
αιτήματος αυτού, το ταχύτερο δυνατό, με την έκδοση 
σχετικής απόφασης. Εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό, 
διατάσσεται η παραμονή του αιτούντος στη χώρα και 
αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επι-
στροφής του αιτούντος έως την έκδοση απόφασης επί 
της προσφυγής. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, 
τα ως άνω μέτρα εκτελούνται. Η εξέταση του αιτήματος 
αυτού γίνεται σε συνεδρίαση της Επιτροπής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 15, εν συμβουλίω, χωρίς 
να απαιτείται κλήση του αιτούντος να παρασταθεί.

Άρθρο 15
Συνεδριάσεις των Ανεξάρτητων
Επιτροπών Προσφυγών.

1. Κάθε Επιτροπή συνεδριάζει, δύο (2) φορές τον μήνα 
υπό Τριμελή σύνθεση και δύο (2) φορές υπό Μονομελή 
σύνθεση.

2. Κατ΄ εξαίρεση σε περίπτωση προσφυγής που συ-
ζητείται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ή σε περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης άμεσης συζήτησης υποβληθείσας 
προσφυγής και εφόσον δεν είναι αντικειμενικώς δυνατή 
η τήρηση των κατά το ν. 4636/2019 προθεσμιών, η Επι-
τροπή συνεδριάζει εκτάκτως υπό τριμελή ή μονομελή 
σύνθεση επιπλέον των οριζομένων κατά την προηγούμε-
νη παράγραφο συνεδριάσεων, σε εμβόλιμες δικασίμους 
οι οποίες ανέρχονται σε έως εννέα (9) ανά Επιτροπή, κατ' 
έτος, με συνεδρίαση ανά σύνθεση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του πα-
ρόντος. Τα ως άνω οριζόμενα τηρούνται και στην περί-
πτωση εφαρμογής της παραγράφου 12 του άρθρου 2 
του παρόντος.

3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής στην τριμελή σύνθεση 
ή ο Πρόεδρος και το μέλος στη μονομελή σύνθεση, κη-
ρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, και 
διευθύνει τη συζήτηση.
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4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειψη απαρτίας 
λόγω απουσίας μέλους της Επιτροπής, ο Διευθυντής της 
Αρχής Προσφυγών μεριμνά για την αναπλήρωσή του με 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

5. Σε κάθε συζήτηση υπόθεσης συντάσσεται πρακτικό 
με το αποτέλεσμα αυτής (συζήτηση ή αναβολή ή ματαί-
ωση) και υπογράφεται από τον Πρόεδρο στην Τριμελή 
σύνθεση ή τον Πρόεδρο ή το μέλος στη Μονομελή σύν-
θεση και το Γραμματέα.

6. Κατά την συζήτηση των προσφυγών κατ’ εξαίρεση, 
επιτρέπεται η παρουσία των αστυνομικών για τη φρού-
ρηση προσφευγόντων που τελούν υπό κράτηση ή τη 
διαφύλαξη της τάξης στους χώρους των συνεδριάσεων, 
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο με απόφαση της Επιτροπής.

Άρθρο 16
Συζήτηση Προσφυγής
(Άρθρο 97 του ν. 4636/2019)

1. Η συζήτηση ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτρο-
πών Προσφυγών είναι δημόσια, πλην αν αντιλέγει ο 
προσφεύγων, γνωστοποιώντας τη βούλησή του είτε 
προφορικά ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής, είτε με έγ-
γραφη δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου ή 
του εκπροσώπου του είτε διά του υπομνήματος. Σε 
κάθε περίπτωση η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη 
συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών για την προστασία 
του προσφεύγοντος.

2. Η διαδικασία ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής 
Προσφυγών, είναι κατά κανόνα έγγραφη και η συζήτηση 
των προσφυγών διενεργείται με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου.

3. Κατά τη διαδικασία ενώπιον των Ανεξάρτητων 
Επιτροπών Προσφυγών παρίσταται υποχρεωτικά ο 
προσφεύγων αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου 
δικηγόρου με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του 
άρθρου 78 του ν. 4636/2019. Σε περίπτωση μη αυτο-
πρόσωπης εμφάνισης του αιτούντος ή μη αποστολής 
της βεβαίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 τεκμαίρεται ότι, ο 
αιτών υπέβαλε την προσφυγή μόνο για να καθυστε-
ρήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση προγενέστερης ή 
επικείμενης απόφασης απέλασης ή με άλλον τρόπο 
απομάκρυνσής του και η προσφυγή απορρίπτεται ως 
προδήλως αβάσιμη.

4. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών δύναται να 
αποφασίσει κεκλεισμένων των θυρών για την προστα-
σία του προσφεύγοντος. 

5. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, η Επιτροπή εξε-
τάζει την υπόθεση εξ υπαρχής κατά τον νόμο και την 
ουσία και αποφαίνεται αιτιολογημένως επί της αίτησης 
διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος.

Άρθρο 17
Προφορική ακρόαση
(Άρθρο 97 του ν. 4636/2019)

1. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών καλεί υποχρε-
ωτικά τον προσφεύγοντα σε προφορική ακρόαση όταν:

α. με την προσφυγή προσβάλλεται απόφαση ανάκλη-
σης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, β. ανακύπτουν 

ζητήματα ή αμφιβολίες ως προς την πληρότητα της 
συνέντευξης, που πραγματοποιήθηκε κατά τον πρώτο 
βαθμό εξέτασης, γ. ο προσφεύγων επικαλείται σοβα-
ρά νέα στοιχεία, που αφορούν σε ουσιώδεις οψιγενείς 
ισχυρισμούς.

2. Ο προσφεύγων ενημερώνεται από την Αρχή Προ-
σφυγών το αργότερο δέκα (10) ημέρες, πριν την ημερο-
μηνία συζήτησης της προσφυγής του, σε γλώσσα που 
κατανοεί, για τον τόπο και την ημερομηνία συζήτησης, 
καθώς και για το δικαίωμά του να παρασταθεί αυτοπρο-
σώπως ή με το δικηγόρο ή άλλο σύμβουλό του ενώπιόν 
της, για να εκθέσει προφορικά, με τη βοήθεια κατάλλη-
λου διερμηνέα, τα επιχειρήματά του και να δώσει τυχόν 
διευκρινίσεις. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται, με 
κάθε πρόσφορο μέσο σχετικώς και η Υπηρεσία Ασύλου, 
προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις της για καθέναν από 
τους προβαλλόμενους λόγους, διευκρινίζοντας σαφώς 
το συναφές, με κάθε λόγο, πραγματικό μέρος. Σε περί-
πτωση απουσίας του προσφεύγοντος αν και έχει κληθεί 
νομίμως, τεκμαίρεται ότι υπέβαλε την προσφυγή μόνο 
για να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση προγε-
νέστερης ή επικείμενης απόφασης απέλασης ή με άλλον 
τρόπο απομάκρυνσής του και η προσφυγή απορρίπτεται 
ως προφανώς αβάσιμη.

3. Ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυ-
γών ή το μέλος που προεδρεύει μπορεί να επιτρέψει την 
υποβολή υπομνημάτων κατ’ άρθρο 99 του ν. 4636/2019, 
από τους διαδίκους, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται 
από αυτόν, για την ανάπτυξη όσων έχουν εκτεθεί κατά 
τη διαδικασία της προφορικής ακρόασης.

4. Κατά τη διεξαγωγή της προφορικής ακρόασης πα-
ρίσταται διερμηνέας που εξασφαλίζει την επικοινωνία 
των προσφευγόντων με την Επιτροπή. Εάν καθίσταται 
ανέφικτη η εξεύρεση διερμηνέα που να εξασφαλίζει την 
επικοινωνία των προσφευγόντων με την Επιτροπή, τότε 
δύναται να γίνει χρήση της μεθόδου της πολλαπλής δι-
ερμηνείας προκειμένου να εξασφαλιστεί στον προσφεύ-
γοντα το δικαίωμά του να υποστηρίξει αποτελεσματικά 
τους ισχυρισμούς του.

5. Σε κάθε περίπτωση αναβολής η υπόθεση εισάγεται 
πρόσθετη στο έκθεμα σε συγκεκριμένη ημερομηνία 
συζήτησης.

6. Η προφορική ακρόαση διευθύνεται από τον Πρό-
εδρο στη Τριμελή σύνθεση ή τον Πρόεδρο ή το μέλος 
στη Μονομελή σύνθεση. Ερωτήσεις υποβάλλονται από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Προσφυγών ή 
τον δικαστή της Μονομελούς σύνθεσης προς κάλυψη 
όλων των θεμάτων της εξεταζόμενης υπόθεσης. O δι-
κηγόρος ή ο σύμβουλος του προσφεύγοντος μπορεί, 
στο τέλος της ακρόασης, να υποβάλει ερωτήσεις στον 
προσφεύγοντα για την παροχή τυχόν διευκρινίσεων επί 
της υπόθεσης. Επίσης, μπορεί να υποβάλει υπόμνημα 
εντός των νομίμων προθεσμιών.

Άρθρο 18
Αναβολή της συζήτησης (Άρθρο 98)

1. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικά: α) αν ο 
προσφεύγων που δεν παρίσταται δεν έχει κλητευθεί 
νομίμως, ή β) αν το ζητήσει ο προσφεύγων που, αν και 
παρίσταται, δεν έχει κλητευθεί νόμιμα.
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2. Ο προσφεύγων, που παρίσταται αυτοπροσώπως 
ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, δύναται να ζητήσει 
για μία μόνον φορά την αναβολή της συζήτησης και 
μόνον για σπουδαίο λόγο, εφόσον ο λόγος αποδεικνύ-
εται παραχρήμα. Η υπόθεση που αναβάλλεται προσδι-
ορίζεται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη δικάσιμο 
και ανακοινώνεται η ημερομηνία στον προσφεύγοντα 
ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Για τη νέα ημερομη-
νία συζήτησης, δεν απαιτείται εκ νέου ειδοποίηση του 
προσφεύγοντος, που υπέβαλε το αίτημα αναβολής ή 
του δικηγόρου του.

3. Σε κάθε περίπτωση αναβολής η υπόθεση εισάγεται 
πρόσθετη στο έκθεμα σε συγκεκριμένη ημερομηνία 
συζήτησης. Εάν έχει συμπληρωθεί ο συνολικός, κατά 
το άρθρο 22 του παρόντος, αριθμός ανατιθέμενων ανά 
μήνα και ανά εισηγητή υποθέσεων, οι υποθέσεις που 
αναβάλλονται και συζητούνται, υπολογίζονται καθ’ υπέρ-
βαση του αριθμού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 19
Προθεσμία για έκδοση απόφασης
(Άρθρο 101 του ν. 4636/2019)

1. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται το ταχύ-
τερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση: α. εντός τριών (3) 
μηνών από τη συζήτηση, στις περιπτώσεις εφαρμογής 
της κανονικής διαδικασίας, β. εντός σαράντα (40) ημε-
ρών από τη συζήτηση, στις περιπτώσεις εφαρμογής της 
ταχύρρυθμης διαδικασίας, γ. εντός είκοσι (20) ημερών 
από τη συζήτηση, στις περιπτώσεις που ο προσφεύγων 
κρατείται, δ. εντός τριάντα (30) ημερών από τη συζήτηση 
στην περίπτωση απόφασης που απορρίπτει αίτηση ως 
απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 84. Κατ’ εξαίρεση η 
απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών στις περιπτώσεις που η προσφυγή συζητήθηκε 
κατά προτεραιότητα.

2. Στις περιπτώσεις προσφυγής κατά απόφασης πρώ-
του βαθμού που έχει εκδοθεί με τη διαδικασία του άρ-
θρου 90 του ν. 4636/2019, η απόφαση εκδίδεται υποχρε-
ωτικά εντός επτά (7) ημερών.

3. Η μη τήρηση των ως άνω προθεσμιών για την έκδοση 
της απόφασης επί της προσφυγής συνιστά λόγο αντικα-
τάστασης του Προέδρου και των μελών των Ανεξάρτη-
των Επιτροπών Προσφυγών κατά τα ειδικότερα οριζόμε-
να στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 4636/2019, 
όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
16 του ν. 4636/2019.

Άρθρο 20
Υπογραφή - Διόρθωση απόφασης
(Άρθρο 102)

1. Στις υποθέσεις τριμελούς σύνθεσης η απόφαση 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Εισηγητή. Στις 
υποθέσεις μονομελούς σύνθεσης, η απόφαση υπογρά-
φεται από τον Εισηγητή.

2. Οι υπογραφές των αποφάσεων, κατά την προηγού-
μενη παράγραφο, δύναται να τίθενται και με ηλεκτρο-
νικό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή η υπόθεση αποστέλ-

λεται ηλεκτρονικά στον αρμόδιο Γραμματέα, ο οποίος 
δημοσιεύει την απόφαση το συντομότερο δυνατό και 
πάντως όχι πέραν των 5 ημερών.

3. Σε περίπτωση που στην απόφαση έχουν παρει-
σφρήσει γραφικά λάθη ή το διατακτικό της απόφασης 
διατυπώθηκε ελλιπώς, ο Πρόεδρος, στις υποθέσεις της 
τριμελούς σύνθεσης ή το μέλος που την εξέδωσε προ-
βαίνει αυτεπαγγέλτως στη διόρθωσή της, τηρουμένων 
των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους. Η ως 
άνω διαδικασία μπορεί να κινηθεί και κατόπιν αίτησης 
του προσφεύγοντος, που υποβάλλεται αυτοπροσώπως 
ή διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου.

Άρθρο 21
Επίδοση απόφασης
(Άρθρο 103)

1. Η απόφαση επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 82 του ν. 4636/2019.

2. Ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών ορίζει με πρά-
ξη του τους αρμόδιους για τις επιδόσεις υπαλλήλους 
της υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 22
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου
και των μελών των Επιτροπών Προσφυγών

1. Οι Πρόεδροι των Επιτροπών μεριμνούν για την τή-
ρηση των χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά με την έκδο-
ση αποφάσεων επί των προσφυγών που τίθενται από το 
ν. 4636/2019, όπως ισχύει.

2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών εκδικάζουν 
αυθημερόν το σύνολο των υποθέσεων που περιλαμβά-
νονται στο έκθεμα.

3. Σε κάθε Επιτροπή προσδιορίζονται προς συζήτηση 
εβδομήντα πέντε (75) υποθέσεις ανά μήνα που αφορούν 
και στις δύο συνθέσεις (Τριμελή και Μονομελή), με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 98 του ν. 4636/2019 και στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 104 
του ν. 4636/2019 και όσων ορίζονται στο άρθρο 25 του 
παρόντος για τη λειτουργία Τμημάτων διακοπών. Κατ’ 
εξαίρεση, εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των 
παραγράφων 7 και 12 του άρθρου 2 και της παραγράφου 
2 του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται οι υποθέσεις 
των παραπάνω κατηγοριών, να προσδιορίζονται ανά 
Επιτροπή σε μία (1) ανά μήνα εμβόλιμη δικάσιμο, που συ-
νεδριάζει υπό Τριμελή και Μονομελή σύνθεση. Σε κάθε 
εμβόλιμη δικάσιμο ο αριθμός των προσδιοριζόμενων 
υποθέσεων ανέρχεται σε έως σαράντα (40) υποθέσεις 
συνολικά για όλες τις συνθέσεις (Τριμελή και Μονομε-
λή), που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου.

4. Οι υποθέσεις που συζητούνται σε κάθε σύνθεση κατα-
νέμονται ισομερώς, κατά κατηγορία και αντικείμενο, στον 
Πρόεδρο και τα μέλη των Επιτροπών. Ο συνολικός μηνιαίος 
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αριθμός από τις συζητηθείσες υποθέσεις που χρεώνεται 
κάθε μέλος, ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) και αφορά σε 
όλες τις συνθέσεις, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 98 του 
ν. 4636/2019 και στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 104 του ν. 4636/2019. Οι υποθέσεις που 
συζητούνται κατά την εμβόλιμη δικάσιμο συνυπολογί-
ζονται καθ' υπέρβαση του συνολικού μηνιαίου αριθμού 
υποθέσεων που χρεώνεται κάθε μέλος σε κάθε Επιτροπή, 
κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου.

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής αναλαμβάνουν 
να μελετήσουν τις υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί ανά 
σύνθεση και το μέλος της Επιτροπής που ορίστηκε ως ειση-
γητής της υπόθεσης στην Τριμελή σύνθεση οφείλει να προ-
σκομίσει στην ημερομηνία που θα ορίσει ο Πρόεδρος για 
διάσκεψη της υπόθεσης και η οποία πάντως δεν μπορεί να 
απέχει περισσότερο από πέντε (5) ημέρες από τη συζήτηση 
της προσφυγής, συγκεκριμένη εισήγηση επί της ουσίας της 
υπόθεσης, την οποία παρουσιάζει στην Επιτροπή για λήψη 
απόφασης. Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά χωρίς την 
παρουσία Γραμματέα, κατά τη διάσκεψη, προκειμένου να 
λάβει απόφαση επί της προσφυγής. Αν υπάρχει διαφωνία 
κατά την ψηφοφορία επικρατεί η γνώμη της πλειοψηφίας.

6. Ο εισηγητής συντάσσει και παραδίδει το σχέδιο της 
απόφασης σε ηλεκτρονική μορφή στα υπόλοιπα μέλη 
προς πιθανή περαιτέρω επεξεργασία. Η γνώμη της μει-
οψηφίας μνημονεύεται στην απόφαση. Η απόφαση φυ-
λάσσεται στο φάκελο.

Άρθρο 23
Αναπλήρωση Προέδρου και μελών
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών

1. Ο αναπληρωτής Πρόεδρος με τα αναπληρωματικά 
μέλη, καλούνται προς αναπλήρωση απόντων, κωλυομέ-
νων μελών με πράξη του Διευθυντή της Αρχής.

2. Αν ο Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπής, κωλύεται να συμ-
μετέχει σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριά-
σεις της τριμελούς σύνθεσης, είναι δυνατή η προσωρινή 
αντικατάστασή του για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εφόσον το κώλυμα εξακολουθεί. Για την αντι-
κατάσταση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 του ν. 4375/2016 όπως τροποποιήθηκε από 
το άρθρο 116 του ν. 4636/2019 για τον ορισμό Προέδρου 
ή μέλους της Επιτροπής. Με την εκ νέου ανάληψη καθηκό-
ντων του κωλυομένου Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής, 
παύει η αντικατάσταση. Υποθέσεις, οι οποίες έχουν συζη-
τηθεί από τον κωλυόμενο Πρόεδρο ή μέλος και επί των 
οποίων δεν έχει «λάβει χώρα διάσκεψη», εισάγονται προς 
επανασυζήτηση στην ίδια Επιτροπή, με αντικατάσταση ή 
αναπλήρωση, του κωλυομένου Προέδρου ή μέλους, η δε 
απόφαση εκδίδεται από τη σύνθεση αυτή.

3. Αν μετά τη διάσκεψη υπόθεσης ο Πρόεδρος ή μέ-
λος Επιτροπής αντικαθίσταται, σύμφωνα με τα ως άνω 
ή σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του 
ν. 4375/2016, όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 
116 παρ. 2 του ν. 4636/2019, η απόφαση εκδίδεται από 
την ίδια Επιτροπή με αντικατάστασή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Προσκλήσεις

1. Προσκλήσεις του αιτούντος από την Αρχή Προσφυ-
γών σε ακρόαση κατά το άρθρο 97 του ν. 4636/2019, 
πραγματοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο, με βάση 
τα δηλωθέντα υπευθύνως από τον αιτούντα, πλέον 
πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας, με τηλεομοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική κλήση. Για την 
πράξη αυτή γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο σχετική 
μνεία στο φάκελο του αιτούντος ή σε ειδικό βιβλίο, η 
οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και ώρα διενέργειας 
της πράξης, το όνομα και την υπογραφή του υπαλλήλου 
που προέβη στην ειδοποίηση και το είδος της πράξης στην 
οποία προέβη.

2. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης του αιτούντος, με τους 
τρόπους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, 
η πρόσκληση γίνεται με συστημένη επιστολή σύμφω-
να με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 82 του 
ν. 4636/2019. Δεν απαιτείται πρόσκληση, εφόσον για τον 
αιτούντα έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ολο-
κλήρωσης της καταγραφής της αίτησης, συνέντευξης 
ή προφορικής ακρόασης σε προγενέστερο στάδιο της 
διαδικασίας και του έχει εξηγηθεί η σημασία και το περι-
εχόμενο των διαδικασιών αυτών. Κάθε άλλη πρόσκληση 
ή κλήση του αιτούντος πραγματοποιείται με τα μέσα που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 25
Ωράριο Λειτουργίας – Συνεδριάσεων
των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών

1. Οι Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν σε όλη τη 
διάρκεια του έτους, πλην των επίσημων αργιών του Κρά-
τους. Ειδικά, κατά την περίοδο του θέρους και κατά το 
χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου, 
καθώς και κατά την περίοδο των εορτών των Χριστου-
γέννων και του Πάσχα οι Επιτροπές θα λειτουργούν σε 
Τμήματα Διακοπών, που θα προσδιορίζονται εκάστοτε 
με απόφαση των Προέδρων. Κατά τα ανωτέρω χρονι-
κά διαστήματα, οι Επιτροπές συνεδριάζουν μόνο μία 
(1) φορά το μήνα ανά σύνθεση και οι Πρόεδροι και 
τα μέλη τους χρεώνονται το συνολικό αριθμό χρέω-
σης που ορίζεται στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος. 
Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου αναφορικά με 
τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριάσεων στα Τμήματα 
διακοπών δεν επηρεάζει μειωτικά το ύψος της αμοιβής 
των Προέδρων και μελών των Επιτροπών (τακτικών και 
αναπληρωματικών).

2. Η έναρξη των συνεδριάσεων των Ανεξάρτητων Επι-
τροπών Προσφυγών ορίζεται στις 10.00 π.μ. για την Τριμε-
λή σύνθεση και στις 11.00 π.μ. για τη Μονομελή σύνθεση.

3. Οι συνεδριάσεις διεξάγονται σε χώρους που διατί-
θενται από την Αρχή Προσφυγών από τις 9:00 έως τις 
15:00, με δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου αυτού 
από την Επιτροπή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την 
ολοκλήρωση της συζήτησης των υποθέσεων της ημε-
ρήσιας διάταξης.
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Άρθρο 26
Θέματα εμπιστευτικότητας - 
δεοντολογίας

Για κάθε πρόσωπο που απασχολείται στην Αρχή 
Προσφυγών, ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 76 και 106 
ν. 4636/2019.

Άρθρο 27
Κλήρωση
(Άρθρο 5 παρ. 8 του ν. 4375/2016
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 116
του ν. 4636/2019)

1. Την κλήρωση σύνθεσης των Ανεξάρτητων Επι-
τροπών Προσφυγών διεξάγει ο Διοικητικός Διευθυ-
ντής στην έδρα των Επιτροπών, κατόπιν πρόσκλησης 
των μελών όλων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσ-
φυγών.

2. Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον των μελών ως εξής: 
Σε μία κληρωτίδα εισάγονται τα ονόματα των αρχαιοτέ-
ρων δικαστικών λειτουργών που υποδείχθηκαν από την 
Γενική Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων (τακτικών μελών) ο αριθμός 
των οποίων ισούται με τον αριθμό των Επιτροπών. Σε 
δεύτερη κληρωτίδα εισάγονται τα υπόλοιπα ονόματα 
των δικαστικών λειτουργών που υποδείχθηκαν από την 
Γενική Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων (τακτικών μελών). Ο Διοικητι-
κός διευθυντής ανασύρει ένα όνομα από κάθε κληρωτίδα. 
Οι κληρωθέντες θα συγκροτήσουν την πρώτη Επιτροπή. 
Εν συνεχεία με τον ίδιο τρόπο προκύπτει η σύνθεση των 
υπολοίπων επιτροπών Ο Γραμματέας τηρεί πρακτικό κλή-
ρωσης το οποίο υπογράφεται από τα παρόντα μέλη και 
το Διευθυντή. Το πρακτικό διαβιβάζεται στον Υπουργό 
για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης συγκρό-
τησης των Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2, 
3 ν. 4375/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 116 
του ν. 4636/2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Επιμέρους τεχνικά, λεπτομερειακά ή λειτουργικά ζη-
τήματα που τυχόν δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κα-
νονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις και εγκυκλίους του 
Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών.

Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/647357/13799 (2)
Προσωρινή ανάκληση άδειας λειτουργίας του Ορ-

γανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με την επωνυμία 

«Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών 

Πνευματικών Δικαιωμάτων – Η Αυτοδιαχείριση – 

Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45).
β. Του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.7.2017) και ιδίως 

τα άρθρα 4 παρ. 3, 19, 11,17 και 18 και 46.
γ. Του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά 

δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ Α’ 25).
δ. Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) Επιτελικό Κράτος: οργά-

νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης.

ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών κ.λπ.».

στ. Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7) «Οργανισμός Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ζ. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την άδεια λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής 
Διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων – Η 
Αυτοδιαχείριση - Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμέ-
νης Ευθύνης» η οποία είχε χορηγηθεί με την με αριθμό 
2170/06.03.2003 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
(ΦΕΚ 323 Β'/18.10.2003), και αφορούσε στη διαχείριση 
και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος των δημι-
ουργών μουσικών έργων (μουσικοσυνθέτες και στιχουρ-
γοί) σύμφωνα με τα άρθρα 3,18 και 54 του ν. 2121/1993.

3. Την με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 38545/4.07.2019 Έκθεση Πραγ-
ματικών Ευρημάτων της Ernst/Young (Ορκωτοί Ελεγκτές -
Λογιστές ΑΕ (Ελλάς).

4. Την με αριθμ. ΟΠΙ 38843/29.07.2019 επιστολή του 
Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΙ με την οποία υποβλήθηκαν 
στην ΕΥ διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με την με 
αριθμ. 38545/4.07.2019 Έκθεση Πραγματικών Ευρημάτων.

5. Το με αριθμ. ΟΠΙ 38941/5.08.2019 συμπληρωματικό 
έγγραφο διευκρινιστικών απαντήσεων της ΕΥ.

6. Την με αριθμ. 38571/2019 διαβίβαση αντιγράφου 
της Έκθεσης Πραγματικών Ευρημάτων της Ernst/Young 
(Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ΑΕ (Ελλάς) στο ΥΠΠΟΑ.

7. Την με αριθμ. ΟΠΙ 38821/2019 επαναδιαβίβαση του 
Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΙ της Ernst/Young (Ορκωτοί 
Ελεγκτές – Λογιστές ΑΕ (Ελλάς).

8. Την με αριθμ. ΟΠΙ 38869/2019 διαβίβαση της εντο-
λής της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Την με αριθμ. 38980/2019 Εισήγηση του ΟΠΙ προς 
το ΥΠΠΟΑ.

10. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/437913/8801/ 
13.08.2019 εντολή της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
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τισμού προς τον ΟΠΙ για συνέχιση της νομοθετικώς προ-
βλεπόμενης διαδικασίας του αρ. 46 ν. 4481/2017.

11. Την με αριθμ. ΟΠΙ 39043/2019 κλήση προς ακρό-
αση προς την Αυτοδιαχείριση για υποβολή απόψεων 
προς τον ΟΠΙ.

12. Την με αριθμ. ΟΠΙ 39083/2019 επιστολή της Αυτο-
διαχείρισης προς τον ΟΠΙ, την με αριθμ. ΟΠΙ 39083/2019 
απάντηση του ΟΠΙ προς την Αυτοδιαχείριση, την με 
αριθμ. ΟΠΙ 39133/2019 επιστολή της Αυτοδιαχείρισης 
προς τον ΟΠΙ, την με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 39133/2019 απά-
ντηση του ΟΠΙ προς την Αυτοδιαχείριση.

13. Το με αριθμ. ΟΠΙ 39238/2019 υπόμνημα της Αυ-
τοδιαχείρισης με την αποστολή των απόψεών της προς 
ΥΠΠΟΑ και ΟΠΙ.

14. Το με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΜ/ΔΔΑΜ/ΤΓΑΕ/524264/
40377/39399/279/1.10.2019 έγγραφο της Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού προς τον ΟΠΙ για διαβίβαση 
αιτιολογημένης εισήγησης του ΟΠΙ μετά των απόψεων 
της Αυτοδιαχείρισης.

15. Το με αριθμ. 39502/8.10.2019 έγγραφο του ΟΠΙ με 
την έκθεση και την αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά με 
τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, μετά των συνημμένων 
σχετικών εγγράφων, κατ’ άρθρο 46 παρ. 7 ν. 4481/2017.

16. Το απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΠΙ από την αριθμ. 292/7.10.2019 συνε-
δρίασή του, αποφασίζουμε:

1. Την προσωρινή ανάκληση της αδείας λειτουργίας 
του «Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης μουσικών 
πνευματικών δικαιωμάτων – Η Αυτοδιαχείριση - Αστι-
κός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», για δυο (2) 
μήνες, σύμφωνα με τις παρ. 8,9 και 10 του άρθρου 46 του 
ν. 4481/2017, διάστημα κατά το οποίο θα ανασταλεί η 
λειτουργία του, εκτός από την ικανότητα παράστασής 
του σε εκκρεμείς δίκες, δεδομένων των ζητημάτων βι-
ωσιμότητας και για τις παραβάσεις των άρθρων 9,10, 
19,11,17,18, 29 και 31 του ν. 4481/2017.

2. Την επιβολή κύρωσης της σύστασης συμμόρφωσης 
με τις ανωτέρω διατάξεις και την παροχή προθεσμίας 
έως το τέλος του τρέχοντος έτους για τη συμμόρφωσή 
του «Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης μουσικών 
πνευματικών δικαιωμάτων – Η Αυτοδιαχείριση - Αστικός 
Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 4 του άρθρου 46 του ν. 4481/2017.

3. Τον καταλογισμό στον «Οργανισμό Συλλογικής 
Διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων – Η 
Αυτοδιαχείριση - Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης 
Ευθύνης», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 46 του 
ν. 4481/2017 του ποσού που καταβλήθηκε για τον έλεγχο 
που διενεργήθηκε από την Ernst/Young [Ορκωτοί Ελε-
γκτές – Λογιστές ΑΕ (Ελλάς)] ύψους 22.373,44 ευρώ (τι-
μολόγιο καθαρής αξίας 18.043,10 € με ΦΠΑ 4.330,34 €),
το οποίο πρέπει να καταβάλλει στον Οργανισμό Πνευ-
ματικής Ιδιοκτησίας.

4. Η παρούσα να επιδοθεί στον ΟΣΔ Αυτοδιαχείριση 
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τελευταίου, καθώς 
και στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την οποία και 
παραγγέλλουμε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

 Ι 

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ 
ΤΔΥΕΦ/645820/ 48822/47653/1575 (3)
Τροποποίηση της ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥ-

ΕΦ/262844/18408/13772/689/4-6-2018 (Β’ 2085) 

απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 

(«Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πο-
λιτιστικά Θέματα» (Α’ 25) όπως ισχύει,

β. του άρθρου 46 καθώς και του άρθρου 51Α του 
ν.  4481/2017 (Α’ 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δι-
καιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επι-
γραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4531/2018 
(Α ΄62),

γ. του π.δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΟΠΙ) (Α’ 165), όπως ισχύει,

δ. των άρθρων 9, 16 και 28 του ν. 4354/2015 “Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων” (Α΄ 176),

ε. του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών ….»,

ζ. του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβερνήσεως Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

η. του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) “ Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Πολιτισμού”.

2. Την αριθμ. 224747/15.05.2018 απόφαση της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του Οργανι-
σμού Συλλογικής Διαχείρισης (ανεξάρτητης οντότητας 
διαχείρισης του άρθρου 50 ν. 4481/2017) με την επω-
νυμία «ΑΕΠΙ – Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο 
«ΑΕΠΙ» (Β’ 1767).

3. Την αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/ 
18408/13772/689/4-6-2018 απόφαση της Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, (Β’ 2085) “Ανάθεση στον ΟΠΙ 
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της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της ΑΟΔ του άρ-
θρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποί-
ας ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού – Διορισμός Προ-
σωρινού Διαχειριστή του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 
και λοιπά θέματα“.

4. Την από 21-10-2019 επιστολή παραίτησης της Μα-
ρίας Βλάχου του Μιχαήλ από τη θέση της προσωρινής 
διαχειρίστριας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχεί-
ρισης και το από 16-11-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του 
Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή παραίτησης της Μαρίας Βλάχου του 
Μιχαήλ με ΑΔΤ ΑΒ 225134, Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας 
Δημόσιας Διοίκησης, από τη θέση της προσωρινής δια-
χειρίστριας της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης, 
από 18-11-2019.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί η ισχύς της αριθμ. ΥΠΠOA/
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/18408/13772/689/
4- 6-2018 (Β’ 2085)) απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

*02042842711190012*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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