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ΑΔΑ: 7Τ1Σ465ΧΘΕ-70Γ

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
Α.Π.: οικ. 1371/17.1.2018

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδ.: 10563
ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. 42267/6.9.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση, στη Διεύθυνση
Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της εκτύπωσης των αδειών διαμονής, οι οποίες
εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας» (2298 Β΄).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1, παρ.10 του ν.4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή
αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (215 Α΄).
β) Του άρθρου 20 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α΄).
γ) Του άρθρου 90 του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (98 Α΄).
δ) 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. Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (208 Α΄).
2. Την αριθ. 23959/23.5.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών
με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες
περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδιορισμός των στοιχείων,
ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση» (1321 Β΄).
3. Την αριθ. 42267/6.9.2013 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της εκτύπωσης των αδειών διαμονής, οι οποίες εκδίδονται από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (2298
Β΄).
4. Την αριθ. 21929/25.4.2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός τέλους που αντιστοιχεί στο κόστος
προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών
τρίτων χωρών που εκδίδεται με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου» (1217 Β΄).
5. Την αριθ. Υ.29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).
6. Την αριθ. Υ.186/11.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (3671 Β΄).
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7. Την αριθ. 2816/17.2.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης των
αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου» (480 Β΄).
8. Την αριθ. 18686/09.06.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννη Μπαλάφα» (1998 Β΄).
9. Το γεγονός ότι παρουσιάζονται περιπτώσεις εσφαλμένης εκτύπωσης αδειών διαμονής με τη μορφή
αυτοτελούς εγγράφου, λόγω λανθασμένων ενεργειών των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών, χωρίς να
υφίσταται υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων πολιτών τρίτων χωρών και ως εκ τούτου, σε εφαρμογή της αρχής
της χρηστής διοίκησης, το κόστος επανεκτύπωσης αδειών αυτών δεν μπορεί να βαρύνει τον πολίτη τρίτης
χώρας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 ευρώ ετησίως περίπου και θα
καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται ετησίως στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής στον ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 49110.
11. την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΥ/2017/13 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Αποφασίζουμε
στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθ. 42267/6.9.2013 κοινής υπουργικής απόφασης
«Ανάθεση, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της εκτύπωσης των
αδειών διαμονής, οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (2298 Β΄) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση εκτύπωσης άδειών διαμονής που εμπεριέχουν σφάλματα, τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα
σε λανθασμένες ενέργειες υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το κόστος επανεκτύπωσης αυτών καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στον ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 49110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.»
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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