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Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε αλλοδαπός πολίτης τρίτης χώρας με αίτημα
την ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελλάδα από σπουδές σε εργασία.
Ο ενδιαφερόμενος κατείχε το 2001 πράσινη κάρτα ενηλικιωθέντος, πρώην
συντηρούμενου τέκνου κατόχου πράσινης κάρτας. Την εν λόγω άδεια διαμονής ανανέωσε
ως άδεια διαμονής για εργασία, ενώ παράλληλα επέτυχε την είσοδό του σε ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι οι προηγούμενες άδειες που κατείχε δεν
επέτρεπαν την ανανέωσή τους σε άδεια διαμονής για σπουδές, ο ενδιαφερόμενος έλαβε
ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές και κατόπιν ζήτησε και έλαβε άδεια διαμονής για τον
σκοπό αυτόν. Την άδεια διαμονής για σπουδές ο ενδιαφερόμενος ανανέωνε συνεχώς μέχρι
το πέρας των σπουδών του. Ωστόσο μετά το τέλος των σπουδών δεν επιτρέπεται η
ανανέωση της άδειας για σπουδές σε άδεια για κάθε λόγο που προβλέπει ο
μεταναστευτικός νόμος.
Εξαίρεση στον εν λόγω κανόνα προβλέπεται: α) για τα τέκνα αλλοδαπών που
διέμεναν στη χώρα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης (τα οποία άλλωστε
ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους από άδεια για οικογενειακή επανένωση σε άδεια για
σπουδές χωρίς την παρεμβολή της θεώρησης εισόδου για σπουδές) και β) για τους
κατόχους προσωρινής εξάμηνης άδειας διαμονής που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 66
του ν. 2910/2001, οι οποίοι για να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους σε άδεια για
σπουδές αναγκάστηκαν να εφοδιασθούν με θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών (άρθρο
18 § 9 Ν. 3536/2007). Οι εν λόγω κατηγορίες αλλοδαπών μπορούν, μετά το πέρας των
σπουδών τους, να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους από σπουδές σε κάθε λόγο
νόμιμης διαμονής (λ.χ. εργασία).
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ερμηνεύοντας την εν θέματι διάταξη με βάση τον σκοπό
της, έκρινε ότι στο πεδίο εφαρμογής της μπορεί να υπαχθεί και ο αναφερόμενος
αλλοδαπός. Για τον λόγο αυτόν απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το αρμόδιο Υπουργείο
Εσωτερικών ζητώντας τις απόψεις του.
Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτίμησε ότι σκοπός της διάταξης ήταν να
παρασχεθεί δικαίωμα συνέχισης της διαμονής στα ενήλικα τέκνα αλλοδαπών που ενώ
είχαν νόμιμη διαμονή αναγκάστηκαν να λάβουν θεώρηση εισόδου για σπουδές,
προκειμένου να διαμείνουν για τον λόγο αυτόν στη χώρα, καθώς η άδεια που κατείχαν δεν
μπορούσε να ανανεωθεί για λόγους σπουδών.
Η κατεχόμενη από τον ενδιαφερόμενο άδεια διαμονής (πράσινη κάρτα ενήλικου
τέκνου κατόχου πράσινης κάρτας) παρείχε παρόμοια δικαιώματα αλλά και προέβλεπε
παρόμοιος περιορισμούς με την εξάμηνη προσωρινή άδεια διαμονής του άρθρου 66 του ν.
2910/2001, δηλαδή μπορούσε να ανανεωθεί για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όχι
όμως για σπουδές.
Το Υπουργείο Εσωτερικών με το με Α.Π.: 8602/14-4-2009 έγγραφό του
αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη. Συγκεκριμένα, ερμηνεύοντας
τελολογικά την επίμαχη διάταξη, θώρησε ότι ο αναφερόμενος διέμενε αρχικώς στη χώρα
στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, καθεστώς διαμονής που του επιτρέπει μετά το
πέρας των σπουδών του να ανανεώσει την άδεια για σπουδές σε άδεια διαμονής για κάθε
νόμιμο λόγο.
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