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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
Προς Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Π. Κουρουμπλή 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, 

Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Αρχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας 

Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 

2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 

(αναδιατύπωση)» και από τα σχετικά» (ΕΛ180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία 

δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» το οποίο σήμερα κατατίθεται προς 

ψήφιση στη Βουλή αναφέρονται θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πιο 

συγκεκριμένα:  

Με τα άρθρα 5 και 13 προβλέπεται η στελέχωση των υπηρεσιών Ασύλου και 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης με προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή που η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από προσωπικό προκειμένου 

να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που της έχουν παραχωρηθεί χωρίς το προσωπικό όπως 

επιτάσσει το Σύνταγμα. 

Με το άρθρο 6 προβλέπεται η στέγαση της «Αρχής των Προσφυγών» σε κτήρια του 

Δημοσίου, φορέων του Δημοσίου ή των ΟΤΑ με παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα. 

Με το άρθρο 18 προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών δυνατότητα 

κατανομής χρηματικών ποσών σε Υπουργεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΠΔΔ και 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την διαχείριση των θεμάτων μεταναστευτικής 

πολιτικής, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή 

πολιτών τρίτων χωρών χωρίς να αναγράφεται ότι η κατανομή αυτή, προφανώς θα πρέπει να 

είναι ανάλογη με την προσφορά του κάθε φορέα που διαχειρίζεται το θέμα. 

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να δείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα θέματα αυτά πριν το 

νομοσχέδιο εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 

 
                                                               Με εκτίμηση 

Γεώργιος Πατούλης 
Δήμαρχος Αμαρουσίου 
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