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Αγαπητέ κύριε,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την υποβολή
της με αριθ. 16530/2007 αναφορά σας, το περιεχόμενο της οποίας ανέδειξε ένα
γενικότερο ζήτημα το οποίο αντιμετώπισε ένας ικανός αριθμός αλλοδαπών και
εστιάζεται σε παρεπόμενα, της διαδικασίας νομιμοποίησης του άρθρου 18 του
ν.3536/2007, φαινόμενα, τα οποία έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό από την
εν λόγω διαδικασία μιας κατηγορίας προσώπων, για λόγους μη αναγόμενους
σε δική` τους υπαιτιότητα αλλά μάλλον σε οργανωτικές δυσλειτουργίες της
διοίκησης.
Όπως ήδη γνωρίζετε, απευθυνθήκαμε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και
ζητήσαμε, υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης και για τους λόγους που
αναλυτικά εξετέθησαν στα σχετικά έγγραφα μας, την εξεύρεση και πρακτική
υλοποίηση της αναγκαίας λύσης προς τη κατεύθυνση της εξασφάλισης του
καθεστώτος της νόμιμης διαμονής των ενδιαφερομένων στη χώρα. Προς τούτο
και στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων μας, διατυπώσαμε την
πρόταση να παρασχεθεί σε όλους του αλλοδαπούς που εμπίπτουν στην
κατηγορία των αλλοδαπών, όπως αυτή ρητώς προσδιορίστηκε στα σχετικά
έγγραφά μας προς την διοίκηση, η δυνατότητα υποβολής εκπροθέσμου
αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3536/2007, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος από την παραλαβή της σχετικής απορριπτικής απόφασης.
Σε απάντηση των εγγράφων μας λάβαμε το με αριθ. πρωτ. 12726/08
έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, με το οποίο
πληροφορηθήκαμε ότι η εν λόγω υπηρεσία απευθύνθηκε σχετικά προς το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και ακολούθως εκδόθηκε η συνημμένη, υπ΄
αριθ. 287/08, γνωμοδότηση. Από το περιεχόμενο δε της εν λόγω
γνωμοδότησης, προκύπτει ότι η πρότασή μας, η υλοποίηση της οποίας, σε
περίπτωση θετικής ανταπόκρισης θα έχρηζε νομοθετικής ή κανονιστικής
παρέμβασης από την πολιτεία, δεν έγινε αποδεκτή. Οφείλουμε δε να
επισημάνουμε ότι το σκεπτικό της εν λόγω γνωμοδότησης εξαντλείται στην
αναφορά περί του αποκλειστικού χαρακτήρα της προθεσμίας που τίθεται στις
διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3536/2007 και στην σχετική υπουργική
απόφαση. Επιπροσθέτως, το κεντρικό ζήτημα το οποίο έθεσε ο Συνήγορος του
Πολίτη περί φαινομένων οργανωτικών δυσλειτουργιών τα οποία φαίνεται να
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οδήγησαν στον αποκλεισμό μερίδας αλλοδαπών από τις διαδικασίες
νομιμοποίησης, δεν φαίνεται να αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης από το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένης τη υιοθέτησης ουσιαστικών
διαδικασιών διορθωτικών αποκλεισμού από τη νομιμότητα ή επαναφοράς σε
αυτήν αλλοδαπών.
Δοθέντος δε ότι η επίμαχη γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών, επισημαίνουμε ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος
ανάγεται εν τέλει στο πεδίο διαχείρισης της πολιτικής λειτουργίας, το οποίο
εκφεύγει των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Αρχής μας. Ως εκ τούτου, ο
Συνήγορος του Πολίτη έχοντας εξαντλήσει τα εκ του νόμου περιθώρια για
διαμεσολαβητική παρέμβαση, οφείλει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, με την
ειδική επισήμανση ότι η παρούσα εξέλιξη επί του θέματος, λόγω της
ευρύτερης σημασίας που αυτό προσέλαβε, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Συνηγόρου του Πολίτη (www.synigoros.gr).

Με τιμή,
Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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