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1 Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης 
των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων 
χωρών με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου.

2 Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης κα-
θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων στις 
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Δι-
ευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσα-
λονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
για το 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2816/2017 (1)
 Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης 

των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρί-

των χωρών με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4018/2011 (Α’ 215) 

«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».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α’ 98).

γ) Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 

Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών δια-
μονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» 
(ΕΕ L 157 της 15ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου 
της 18ης Απριλίου 2008 «για την τροποποίηση του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του για την καθιέρωση 
αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρί-
των χωρών» (ΕΕ L 115 της 29ης Απριλίου 2008), καθώς 
και των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων.

3. Την αριθ. 23959/23.5.2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 1321) «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, εν-
δείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην 
άδεια αυτή, προς εθνική χρήση».

4. Την αριθ. 52500/15.10.2014 κοινή υπουργική από-
φαση (Β’ 2849) «Διαδικασία λήψης, τήρησης και κατα-
στροφής των βιομετρικών δεδομένων που εισάγονται 
στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκ-
δίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/2011
(ΦΕΚ Α΄ 215)».

5. Την αριθ. Υ186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού (Β’ 3671) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι, από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, 
οι άδειες διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χω-
ρών, εκδίδονται, από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, με τη μορφή 
του αυτοτελούς εγγράφου .

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Εσωτερικών Εξωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ι

    Αριθμ. 10124 + 9898 (2)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης καθορι-

σμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη-

σης εκτός έδρας των υπηρετούντων στις Διευθύν-

σεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Διευθύνσεις 

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το 2017.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010

(ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(ΦΕΚ Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του 
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ.142/2010 (ΦΕΚ Α΄ 235/27-12-2010 « Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ Α΄ 93/14.04.2014), καθώς και την αριθ. 4/

06-02-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί 
αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέ-
ων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
(ΦΕΚ Α’/24/06.02.2015).

5. Την υπ΄ αριθ. 76083/18-11-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4472/
30-12-2016) απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2017.

6. Την 81320 + 77909/01.12.2016 (ΦΕΚ Β΄/4302/ 
30.12.2016), απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, αναφορικά 
με την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
λόγω της οποίας επακολούθησαν αλλαγές στις οργανικές 
μονάδες, καθώς και στις τοποθετήσεις των υπαλλήλων, 
με συνέπεια να χρήζει μερικής τροποποίησης ο πίνακας 
των μετακινουμένων εκτός έδρας, σύμφωνα με την νε-
ώτερη οργανωτική δομή, για το έτος 2017.

7. Τα με αριθ. πρωτ. 53443/834/10-02-2017 και 
56107/884/14-2-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τη συνημμένη 
σε αυτά αλληλογραφία, σχετικά με την συμπλήρωση - 
τροποποίηση με τον επιτρεπόμενο ετήσιο συμψηφισμό 
των δικαιούμενων ημερών εκτός έδρας ανά μήνα, για 
συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων υπηρετούντων στις 
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Διευθύνσεις 
της Μητροπολιτικής Ενότητας του φορέα, έτους 2017.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσης 
- τροποποίησης της απόφασής μας, σύμφωνα και με τα 
ανωτέρω έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, από αυτό που είχε προϋπολογισθεί στην αριθ. 
πρωτ. 76083/18-11-2016 (ΦΕΚ Β΄/4472/30-12-2016) αρ-
χική απόφασή μας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 
76083/18-11-2016 (ΦΕΚ Β΄/4472/30-12-2016) αρχική 
απόφασή μας, αναφορικά με το ανώτατο ορίου επι-
τρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρε-
τούντων στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας ως προς το συνημμένο πίνακα:

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Κ.Μ. ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡ.  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Χ

ΑΡ. ΗΜΕΡΩΝ
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02004801702170004*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ    
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