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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
     ΑΘΗΝΑ, 23/10/2012 

           Αρ.Πρωτ: 2454 
  
ΘΕΜΑ: «Σύσταση Μητρώου φορέων της κοινωνίας των πολιτών προκειµένου να 
δύνανται να διεκπεραιώνουν επί µέρους αρµοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων 
Ασύλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011.» 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 
 
α. του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄) « Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου 
και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας  2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις». 
 
β. του άρθρου 6 στοιχείο α του Π∆ 104/2012 (ΦΕΚ 172 τ. Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη».  
 
γ. Την αριθµ. 7001/2/1454-κγ΄/10-08-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
«Καθορισµός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου.» (ΦΕΚ 2367 τ. Β΄)  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Συστήνουµε µητρώο φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι δύνανται 
να διεκπεραιώνουν επί µέρους αρµοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων 
Ασύλου. 
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2. Στο µητρώο εγγράφονται οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που πληρούν 
τις προδιαγραφές της παραγράφου 2 του άρθρου 1της υπ΄αριθµ. 7001/2/1454-
κγ΄/10-08-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών 
και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισµός 
προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
προς διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου.» (ΦΕΚ 2367 τ. Β΄) 
 

3. Η απόφαση για την εγγραφή συγκεκριµένου φορέα κοινωνίας των πολιτών 
στο µητρώο λαµβάνεται από τη ∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου. 
 

4. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών διαγράφονται από το µητρώο όταν: 
α) δεν πληρούν πλέον τις προδιαγραφές της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
υπ΄αριθµ. 7001/2/1454-κγ΄/10-08-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµικών, Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
«Καθορισµός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου.» (ΦΕΚ 2367 τ. Β΄), 
β) εµπλέκονται σε παράνοµες πράξεις (ως νοµικά πρόσωπα ή µε βάση 
ενέργειες ή παραλείψεις µελών τους), 
γ) εκτέλεσαν κατά τρόπο ελλιπή ή πληµµελή αποστολές που ανέλαβαν και 
δ) παρέµειναν αδρανείς για περίοδο που υπερβαίνει την τριετία.  
 

5. Η απόφαση διαγραφής συγκεκριµένου φορέα κοινωνίας των πολιτών από το 
µητρώο λαµβάνεται από τη ∆ιευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου. 
 

6. Αρµόδιο για την τήρηση του µητρώου είναι το τµήµα συντονισµού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου.  
 

      
 

                                                                            Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 

                                                                               ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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