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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8038/23/22-ιγ’/
20-01-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων
Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β’ 118)».

2

Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του
Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας
(FSS Code for Fire Safety Systems), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 13η Μαΐου 2021 με την απόφαση
MSC.484(103) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 82136
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8038/23/22-ιγ’/
20-01-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων
Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β’ 118)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α’ 212),
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 και της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογής της
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και τις
διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών” και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 7),

Αρ. Φύλλου 605

γ. της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 8 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 180/29.6.2013), διατάξεις
για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
θ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Α’ 255),
ι. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιβ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
ιδ. της υπό στοιχεία 51875/7-5-2021 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
2. Την υπό στοιχεία 8038/23/22-ιγ’/20-01-2015 κοινή
υπουργική απόφαση «Ίδρυση και λειτουργία Προανα-

6078

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

χωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β’ 118).
3. Την υπό στοιχεία 8038/23/22-ξε’/28-01-2017 κοινή
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Κω» (Β’ 322).
4. Την υπό στοιχεία 8038/23/22-πζ/31-12-2018 κοινή
υπουργική απόφαση «Παράταση λειτουργίας Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών» (Β’ 5906).
5. Την υπ’ αρ. 25.0/466733/15-12-2021 απόφαση
του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (ΑΔΑ:
ΡΘΓ146ΜΔΨΟ-Ξ1Σ).
6. Το υπ’ αρ. 478447/23.12.2021 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την οποία: 1. οι δαπάνες
σίτισης και διερμηνείας θα καλυφθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των ΣΑΕ 6552 του έργου με ενάριθμο
2021ΣΕ65520004 και ΣΑΕ 7552 του έργου με ενάριθμο
2018ΣE75520903, 2. οι δαπάνες παροχής υγειονομικής
κάλυψης θα καλυφθούν από τις εγκεκριμένες πιστώσεις
της ΣΑΕ 7912 του έργου με ενάριθμο 2019ΣΕ79120000
«Πρόγραμμα PHILOS», του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υγείας και 3. οι δαπάνες αναφορικά με την προμήθεια ειδών
πρώτης ανάγκης δεν προκαλούν για το έτος 2022 πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου ενώ για τα επόμενα έτη ενδέχεται να προκληθεί
δαπάνη, η οποία δεν δύναται να προσδιορισθεί επί του
παρόντος και θα καλυφθεί είτε από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού είτε από τον προϋπολογισμό του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Στο τέλος του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 8038/23/
22-ιγ’ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας
και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ίδρυση
και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης
Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών» (Β’ 118)
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (Κ.Ε.Δ.) των νήσων
Σάμου, Λέρου και Κω ιδρύονται ειδικές εγκαταστάσεις
κράτησης του άρθρου 31 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) και λειτουργούν ως Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε
επίπεδο Αστυνομικού Σταθμού. Οι δαπάνες προμήθειας
ειδών πρώτης ανάγκης, σίτισης, υγειονομικής κάλυψης
και διερμηνείας των κρατουμένων στις παραπάνω Κ.Ε.Δ.
βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας, καθώς και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους.
Στις ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής (Κ.Ε.Δ.) της νήσου Κω μεταφέρεται, ως
σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού με την
ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, τo Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Κω.».
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 605/11.02.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2222.1-1.2/8814/2022
(2)
Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του
Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας
(FSS Code for Fire Safety Systems), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 13η Μαΐου 2021 με την απόφαση
MSC.484(103) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994 «Κύρωση
του Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» (Α’ 71), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13
του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική
στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με
υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση
και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή» (Α’ 15),
β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/5673/2022/
28-01-2022 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Εγκρίνονται και γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας
(FSS Code - Code for Fire Safety Systems), όπως υιοθετήθηκαν την 13η Μαΐου 2021 με την υπ’ αρ. MSC.484 (103)
απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
2. Το κείμενο της απόφασης MSC.484(103)/13.05.2021,
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα.

Τεύχος B’ 605/11.02.2022
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RESOLUTION MSC.484(103)
(adopted on 13 May 2021)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR FIRE SAFETY SYSTEMS
(FSS CODE)

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning
the functions of the Committee,
RECALLING ALSO resolution MSC.98(73), by which it adopted the International Code for Fire Safety
Systems ("the FSS Code"), which has become mandatory under chapter II-2 of the International
Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 ("the Convention"),
RECALLING FURTHER article VIII(b) and regulation II-2/3.22 of the Convention concerning the
procedure for amending the FSS Code,
HAVING CONSIDERED, at its 103rd session, amendments to the FSS Code, proposed and circulated in
accordance with article VIII(b)(i) of the Convention,
1
ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to the FSS
Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution;
2
DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(aa) of the Convention, that the
amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2023 unless, prior to that date, more
than one third of the Contracting Governments to the Convention, or Contracting Governments the
combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's
merchant fleet, have notified their objections to the amendments;
3
INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the
Convention, the amendments shall enter into force on 1 January 2024 upon their acceptance in
accordance with paragraph 2 above;
4
REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention, to
transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the
annex to all Contracting Governments to the Convention;
5
REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to
Members of the Organization which are not Contracting Governments to the Convention.
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ANNEX
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR FIRE SAFETY SYSTEMS
(FSS CODE)
CHAPTER 9
FIXED FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS
2

Engineering specifications

2.1

General requirements

1

The following new paragraph 2.1.8 is inserted after existing paragraph 2.1.7:
"2.1.8 In cargo ships and on passenger ship cabin balconies, where an individually identifiable
system is fitted, notwithstanding the provisions in paragraph 2.1.6.1, isolator modules need
not be provided at each fire detector if the system is arranged in such a way that the number
and location of individually identifiable fire detectors rendered ineffective due to a fault
would not be larger than an equivalent section in a section identifiable system, arranged in
accordance with paragraph 2.4.1."

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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