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Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο αδεηνδφηεζεο γηα ηε δηακνλή αιινδαπψλ ζηε ρψξα ππφ φξνπο απμεκέλεο
αζθάιεηαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 πεξ. ηβ θαη 77 ηνπ λ. 4270/2014 (Α΄143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄94) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο – Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ
χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1030/2002 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002
«γηα ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ» (ΔΔ L
157 ηεο 15εο Ινπλίνπ 2002), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 380/2008 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 18εο Απξηιίνπ 2008 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1030/2002 ηνπ γηα ηελ θαζηέξσζε αδεηψλ δηακνλήο εληαίνπ ηχπνπ γηα ηνπο ππεθφνπο ηξίησλ
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ρσξψλ» (ΔΔ L 115 ηεο 29εο Απξηιίνπ 2008), θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνζηηθψλ
απνθάζεσλ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), «Αλαζχζηαζε θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Σνπξηζκνχ, ζχζηαζε Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο
Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο, κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ
θαη Τθππνπξγψλ».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο,
Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 122/2017 (Α΄149), «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο
Πνιηηηθήο».
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» Α΄145)
10. Σελ αξηζ.Τ186/10.11.2016 (Β΄ 3671) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, «Αλάζεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Νηθφιαν Σφζθα».
11. Σελ αξηζ. Τ.29/8.10.2015 (2168 Β΄) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Υνπιηαξάθε».
12. Σελ αξηζ.18686/2.6.2017 (Β΄ 1998) θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Μεηαλαζηεπηηθήο
Πνιηηηθήο, Ισάλλε Μπαιάθα».
13. Σελ αξηζ. 35547/20.10.2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
«Σνπνζέηεζε Πξντζηακέλσλ Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο
Πνιηηηθήο» (ΑΓΑ: 7Θ30465ΥΘΔ-5Κ6).
14. Σελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θηλεηψλ νκάδσλ ιήςεο
βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα πξνζέιζνπλ
απηνπξνζψπσο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο γηα ηε ιήςε ησλ βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ππεξεζίαο
αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο ιφγσ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη έρνπλ αηηεζεί ηελ
ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπο δπλάκεη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κψδηθα
Μεηαλάζηεπζεο θαη Κνηλσληθήο Έληαμεο.
15. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη: α) δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, χςνπο 33.000 επξψ πεξίπνπ, πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ηνπ
απαηηνχκελνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ θηλεηψλ κνλάδσλ ιήςεο βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ,
ε νπνία ζα δηελεξγεζεί άπαμ θαη ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ έηνπο 2017 θαη εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ 3299 ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα
49110, ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο θαη β) δαπάλεο κεηαθίλεζεο ησλ
θηλεηψλ κνλάδσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηελ απφζηαζε ηνπ ηφπνπ, ζηνλ νπνίν ζα
κεηαθηλεζνχλ νη κνλάδεο. Η ελ ιφγσ δαπάλε ζα βαξχλεη εηεζίσο γηα κελ ηελ θηλεηή κνλάδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη εηδηθφηεξα ηνλ
ΚΑΔ 3299 ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 49110, ζηνλ νπνίν εγγξάθνληαη εηεζίσο πηζηψζεηο, γηα δελ ηηο
θηλεηέο κνλάδεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο απηψλ, ζηνπο

2

ΑΔΑ: 6Κ48465ΧΘΕ-ΙΗΞ

νπνίνπο θαηαλέκνληαη εηεζίσο πηζηψζεηο θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ.4
ηνπ λ.4018/2011 (Α΄ 215), φπσο ηζρχεη.
16. Σελ κε Α.Π. ΓΓΟΤ/2017/15 εηζήγεζε νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο.
17. Σελ αξηζ. πξ.309/5-12-2017 απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο.
αποφασίζουμε
Άξζξν 1
θνπφο
ην Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο Υψξαο
ζπγθξνηνχληαη θηλεηέο νκάδεο ιήςεο βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ (θσηνγξαθίαο, δείγκαηνο
ππνγξαθήο, δχν δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ή αλαλέσζε ηεο άδεηαο δηακνλήο ηνπ, ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο αδπλαηεί
λα πξνζέιζεη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηε ιήςε ησλ βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, ιφγσ
κφληκεο θπζηθήο αλαπεξίαο ή καθξνρξφληαο αζζέλεηαο. Η κφληκε θπζηθή αλαπεξία ή ε
καθξνρξφληα αζζέλεηα απνδεηθλχνληαη κε πξφζθαην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ππνβάιιεηαη
ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ή αλαλέσζεο ηεο
άδεηαο δηακνλήο. ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη αλ κελ πξφθεηηαη γηα
κφληκε θπζηθή αλαπεξία, ην είδνο απηήο, αλ δε πξφθεηηαη γηα καθξνρξφληα αζζέλεηα, αλ απηή
παξεκπνδίδεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.

Άξζξν 2
πγθξφηεζε θηλεηψλ νκάδσλ ιήςεο βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ
1. ε

θάζε

Γηεχζπλζε

Αιινδαπψλ

θαη

Μεηαλάζηεπζεο

Απνθεληξσκέλεο

Γηνίθεζεο

ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε νξηζκνχ ηνπ νηθείνπ πληνληζηή, απφ κία νκάδα ιήςεο βηνκεηξηθψλ
δεδνκέλσλ, απνηεινχκελε απφ δχν ππαιιήινπο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο.
2. ηε Γηεχζπλζε Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο
ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε νξηζκνχ ηνπ νηθείνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο,
νκάδα ιήςεο βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, απνηεινχκελε απφ δχν ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ κε
ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο.
3. ηα κέιε ησλ θηλεηψλ νκάδσλ ιήςεο βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ απνδίδνληαη ηα απαξαίηεηα
πξνλφκηα πξφζβαζεο ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα νινθιεξψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε ιήςε ησλ
βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, απφ απνκαθξπζκέλν ζεκείν.
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Άξζξν 3
Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο
1. Ο πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο πνπ αδπλαηεί λα πξνζέιζεη απηνπξνζψπσο ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία, γηα ηε ιήςε ησλ βηνκεηξηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ιφγσ κφληκεο θπζηθήο αλαπεξίαο ή
καθξνρξφληαο αζζέλεηαο, θαηαζέηεη αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε ή αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο, δηά
πιεξεμνπζίνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ή ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ
λ.4251/2014, κε ηελ νπνία πξνζθνκίδεη, πέξαλ ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αίηεζε ιήςεο
ησλ βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ θηλεηήο κνλάδαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηαηξηθφ
πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο. ηελ ίδηα αίηεζε
αλαθέξεη ηελ αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ ηφπνπ, ζηνλ νπνίν επηζπκεί λα γίλεη ε ιήςε ησλ
βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ.
2. Σν αίηεκα γηα ηε ιήςε ησλ βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ θηλεηήο κνλάδαο εμεηάδεηαη κφλν
αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο αηηνχκελεο άδεηαο δηακνλήο θαη ν
ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία κε θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ ηχρε ηνπ
αηηήκαηφο ηνπ.
3. Δθφζνλ ν πνιίηεο ηξίηεο ρψξαο είλαη αλήιηθνο ή ηειεί ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, θαηά ηε
δηαδηθαζία ιήςεο ησλ βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηελ θηλεηή νκάδα, ζα πξέπεη, ππνρξεσηηθά
λα παξίζηαηαη ν αζθψλ ηε γνληθή κέξηκλα ή ηε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε.
Η ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ

ΤΓΔΙΑ

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ν.ΣΟΚΑ

Α.ΞΑΝΘΟ

ΙΧΑΝΝΗ ΜΠΑΛΑΦΑ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

Γ.ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ
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