
 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018  

        Αρ. Πρωτ.  5326   
 

Θέμα: Παύση του Ανδρέα Ηλιόπουλου του Παναγιώτη από τη θέση του Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, 

Υπηρεσίας Υποδοχής 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)» (L 

180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 51), όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 11, σύμφωνα με την οποία 

«ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, (…) ελέγχεται από τον 

Υπουργό (…) ο οποίος δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν 

παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο 

που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.» 

β.  Της υπ’ αριθμ. 16931/2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής» (Β΄ 1410), 

γ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 

σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων» (Α΄ 208), 

δ) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149), 

ε) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄37), 
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ζ) Του  άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄112), 

2. Την υπ' αριθμ. 16.1/11476/17.10.2017 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 

Πολιτικής «Διορισμός του Ανδρέα Ηλιόπουλου του Παναγιώτη, στη θέση του Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 523), 

3. Τo υπ' αριθμ. 5034/5.10.208 Έγγραφο του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής για 

κλήση σε παροχή εξηγήσεων. 

4. Την υπ’ αριθμ. 23.1/12109/8-10-2018 Απάντηση σε παροχή εξηγήσεων του Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.  

5. Τo γεγονός ότι από την ανωτέρω (Σχετ.4) απάντηση, δεν παρασχέθηκαν επαρκείς 

εξηγήσεις επί των αιτιάσεων που αναφέρονται στη σχετική κλήση, αντιθέτως 

επιβεβαιώνονται οι σοβαροί λόγοι αδυναμίας συνεργασίας για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του, με συνέπεια να τεκμαίρεται σοβαρός λόγος παύσης  που ανάγεται στην 

άσκηση των καθηκόντων του κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν 4375/2016. 

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 

Αποφασίζουμε 

την παύση από τη θέση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τον 

Ανδρέα Ηλιόπουλο του Παναγιώτη (Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΝ 045345). 

(αριθμός διαγραφής από το μητρώο ανθρώπινου δυναμικού 6875102116/16.10.2018). 

 

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ 
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