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                     Αθήνα,  04 / 03 /2016 

                    Αριθ. Πρωτ.: 15.1/2618 

 

ΘΕΜΑ:   «Απόφαση εγγραφής φορέα της κοινωνίας των πολιτών στο αντίστοιχο μητρώο 

της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης» 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011 (Α’ 7) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και 

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την παρ. 7 του άρθρου 8 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 

που κυρώθηκε με το ν. 4366/2106 (Α’ 18). 

β) των άρθρων 4 στοιχείο στ’ και 13 παρ. 2 του ΠΔ 102/2012 (ΦΕΚ 169 τ. Α΄) 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως ισχύει. 

γ) του άρθρου 7Α του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) «Προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) της υπ’ αριθμ. 7001/2/1454-κδ΄/3-12-2012 (ΦΕΚ 2491τ. Β΄) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας 

Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας 

φορέων της κοινωνίας των πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής». 
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2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 15.1/1264/9-10-2012 απόφαση για τη σύσταση Μητρώου 

φορέων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να δύνανται να διεκπεραιώνουν επί 

μέρους αρμοδιότητες Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής (ΑΔΑ: Β43ΒΙ-ΛΤΡ). 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 15.1/233/11.01.2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 

φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για εγγραφή στο μητρώο της Υπηρεσίας Πρώτης 

Υποδοχής. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 15.1/1716/16-02-2016 αίτηση της Γαζή Ελένης Ελευθερίας του 

Ανδρέα, νόμιμου εκπροσώπου του φορέα «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» για εγγραφή του φορέα στο μητρώο του 

άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011. 

5. Το γεγονός ότι από τα δικαιολογητικά που επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 

15.1/1716/16-02-2016 αίτηση προκύπτει ότι ο φορέας «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» πληροί τις προϋποθέσεις 

και τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλείας για την εγγραφή του στο 

μητρώο του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.3907/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την εγγραφή του φορέα «ΕΛΙΞ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία» στο μητρώο του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές, 

με αριθμό Μητρώου ΥΠΥ/14/KTΠ. 

                                                                                                      

 Ο Διευθυντής 

 

 

Παναγιώτης Νίκας 

         

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: κ. Γαζή Ελένη Ελευθερία 

Βερανζέρου 15, 

10677  Αθήνα  

Τηλ.: 210 3825506 
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