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Αξιότιµες/οι κυρίες/κύριοι
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του κυρίου A* G* σχετικά µε την
ανανέωση του ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) που κατείχε.
Ειδικότερα, ο κ. G*, από το Αφγανιστάν, µέχρι το έτος 2015 παρέµενε στην Χώρα µε την
ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς προστασίας. Του είχε χορηγηθεί δε το *** Ειδικό ∆ελτίο
Ταυτότητας (Φ.Υ∆Τ ***). Περαιτέρω και όπως προκύπτει από την αναφορά του, στον κ. G*
είχε χορηγηθεί το ΑΑ *** /2016 ταξιδιωτικό έγγραφο (πιθανόν TDV).
Στις 2.9.2015, στη συνέχεια αίτησής του, µε την *** απόφαση του Γ.Γ. της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής χορηγήθηκε στον κ. G*** άδεια διαµονής «ως επί
µακρόν διαµένων» µε ισχύ µέχρι τον 8/2020.
Προσφάτως, ο κ. G* απευθύνθηκε στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής µε αίτηµα την
ανανέωση του ταξιδιωτικού εγγράφου του. Η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής δεν δέχθηκε το
αίτηµά του και τον ενηµέρωσε ότι εκκρεµεί ερώτηµα προς το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ για το
συγκεκριµένο θέµα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επικοινώνησε µε την ως άνω υπηρεσία και ενηµερώθηκε ότι
πράγµατι έχει γίνει ερώτηµα προς το Αρχηγείο ΕΛΑΣ, το οποίο, όπως φαίνεται, ερώτησε µε
τη σειρά του τη νοµική υπηρεσία του Υπουργείου (∆νση Οργάνωσης & Νοµικής Υποστήριξης
– έγγραφο ***/2016). Έκτοτε δεν φαίνεται να υπάρχει εξέλιξη σχετικά µε το θέµα, µε
αποτέλεσµα η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής να µην εξετάζει παρόµοια αιτήµατα.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν είναι δυνατή, για τον κ. G*,
η ανανέωση του ταξιδιωτικού εγγράφου του ή η χορήγηση νέου αντίστοιχου.
Για το γενικότερο θέµα των αδειών διαµονής «επί µακρόν διαµένοντος» που
χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί τα
εξής:
Η συγκεκριµένη άδεια διαµονής χορηγείται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 90 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. Στο εν λόγω άρθρο
αναφέρεται ρητά (§6) ότι πριν από την χορήγηση της άδειας διαµονής επί µακρόν
διαµένοντος σε δικαιούχο διεθνούς προστασίας, ερωτάται η αρµόδια υπηρεσία εάν ο εν λόγω
είναι ακόµη δικαιούχος διεθνούς προστασίας. Σε θετική απάντηση και σύµφωνα µε την §5
του ίδιου ως άνω άρθρου 90 του ν. 4251/14, η άδεια χορηγείται µε την προσθήκη στο πεδίο
«Παρατηρήσεις» της άδειας η ένδειξη «έχει χορηγηθεί διεθνής προστασία από την Ελληνική
∆ηµοκρατία (ηµεροµηνία)».
Από τα ανωτέρω, σαφώς συνάγεται ότι ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας δεν
αποβάλλει την ιδιότητα αυτή από τη στιγµή που του χορηγείται η άδεια του «επί µακρόν
διαµένοντος». Ουσιαστικά, δηλαδή, συνεχίζει να είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας, και,
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µε την άδεια του «επί µακρόν διαµένοντος», του παρέχονται απλώς καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης στη χώρα που τον φιλοξενεί.
Στην ενδεχόµενη παρατήρηση ότι ο συγκεκριµένος αλλοδαπός, εφόσον αποκτήσει άδεια
διαµονής «επί µακρόν διαµένοντος» οφείλει (§3β, αρ.90, ν. 4251/14) να παραδώσει το δελτίο
δικαιούχου διεθνούς προστασίας που του έχει χορηγηθεί, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι
αυτό δεν συνεπάγεται την στέρηση του δικαιώµατός του για διεθνή προστασία. Η διάταξη
προφανώς εννοεί ότι ο αλλοδαπός δεν µπορεί να φέρει δύο ειδών άδειες διαµονής. Η
ιδιότητά του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας, εξακολουθεί υφιστάµενη και, όπως
προαναφέρθηκε, πρέπει να αναγράφεται και στη νέα άδεια διαµονής του (του «επί µακρόν
διαµένοντος»).
Συµπερασµατικά, η Αρχή µας θεωρεί ότι σε αλλοδαπούς, κατόχους άδειας διαµονής
«επί µακρόν διαµένοντος», την οποίαν απέκτησαν µε την ιδιότητα του δικαιούχου διεθνούς
προστασίας, πρέπει να συνεχιστεί η χορήγηση ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) που χορηγείται
στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί
του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με εκτίµηση
Γιώργος Π. Νικολόπουλος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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