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Θέµα: ∆ιαδικασία νοµιµοποίησης διαµονής αλλοδαπών (άρθρο 91 ν. 3386/2005)
Ο ν. 3386/2005 περί εισόδου και διαµονής αλλοδαπών συµπεριέλαβε στις µεταβατικές
του διατάξεις (άρθρο 91) δύο ειδικές ρυθµίσεις νοµιµοποίησης παραµονής αλλοδαπών, οι
οποίοι διέµεναν παράνοµα στην Ελλάδα. Ο Συνήγορος του Πολίτη µε Έκθεσή του, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του σχετικού νοµοσχεδίου, έθεσε το ζήτηµα των πρόσφορων
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την παραµονή των ενδιαφεροµένων στην Ελλάδα πριν τις
31/12/2004, ενώ µε έγγραφό του από τον Οκτώβριο 2005 έθεσε µια σειρά θεµάτων και
προβληµατισµών που αφορούσαν την εφαρµογή των εν λόγω ρυθµίσεων. Παρόλη την
παράταση της προθεσµίας υπαγωγής στις δύο διαδικασίες νοµιµοποίησης που δόθηκε έως τις
28/2/2006, εκτιµάται ότι µια σειρά προβληµάτων χρήζουν περαιτέρω ρύθµισης, ενώ
παράλληλα η µέχρι σήµερα συµµετοχή των αλλοδαπών στο πρόγραµµα αρχικής
νοµιµοποίησης (άρθρο 91 § 11) δεν φαίνεται να είναι η αρχικώς αναµενόµενη. ∆εδοµένου ότι
η Αρχή µας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της διαδικασίας νοµιµοποίησης, λόγω
διερεύνησης σειράς σχετικών αναφορών, και στο πλαίσιο της συνεχούς και καρποφόρας
µέχρι σήµερα συνεργασίας µας µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας, παρακαλώ να µας
επιτρέψετε να θέσουµε υπ’ όψιν σας, υπό τον τύπο παρατηρήσεων, τα σηµεία εκείνα που
συνεχίζουν να εγείρουν έντονο προβληµατισµό.
1. Τύχη εκκρεµών αιτήσεων επί µακρόν
Ένας σηµαντικός αριθµός αιτηµάτων χορήγησης άδειας διαµονής που παραµένουν εκκρεµείς,
εκτιµάται βασίµως ότι, όταν εξετασθούν, θα απορριφθούν για ουσιαστικούς λόγους. Εάν η
εξέταση των εν λόγω αιτηµάτων γινόταν εγκαίρως, τότε οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούσαν να
ζητήσουν την υπαγωγή τους στη διαδικασία της αρχικής νοµιµοποίησης (άρθρο 91 § 11).
Παρότι οι αρµόδιες υπηρεσίες επιχείρησαν να εκκαθαρίσουν το αρχείο τους από τέτοιου
τύπου αιτήµατα, πιθανολογείται σφόδρα ότι η προσπάθεια αυτή δεν θα ολοκληρωθεί
εγκαίρως. Άλλωστε, ακόµη και εάν η ίδια η εκκαθάριση ολοκληρωθεί, υπάρχει πάντα το

ενδεχόµενο, από παραδροµή, κάποια αιτήµατα να εξετασθούν µετά τη λήξη της όποιας
προθεσµίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εξαιτίας της ενδεχόµενης καθυστέρησης της
∆ιοίκησης, οι ενδιαφερόµενοι δεν θα έχουν την ευκαιρία να υπαχθούν στο πρόγραµµα της
αρχικής νοµιµοποίησης. Για λόγους χρηστής διοίκησης, κρίνεται εύλογη η πρόβλεψη µιας
µεταβατικής διαδικασίας, κατά την οποία, εφόσον ένα αίτηµα χορήγησης άδειας διαµονής,
που σήµερα εκκρεµεί ενώπιον της Περιφέρειας, απορριφθεί για ουσιαστικούς λόγους µετά το
τέλος της σχετικής προθεσµίας, να δίνεται στον ενδιαφερόµενο η δυνατότητα αρχικής
νοµιµοποίησης εντός ορισµένου χρόνου (π.χ. τριµήνου) υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 91
§ 11.
2. Η δυσµενέστερη µεταχείριση των κατόχων αδειών διαµονής που εξέπεσαν της
νοµιµότητας
Το άρθρο 91 επιφυλάσσει δυσµενέστερη µεταχείριση στους κατόχους αδειών διαµονής που
δεν µπόρεσαν να ανανεώσουν την άδεια τους σε σχέση µε αυτούς που δεν κατείχαν ποτέ
άδεια ή το σχετικό αίτηµα τους απερρίφθη για ουσιαστικούς λόγους. Συγκεκριµένα, σε ότι
αφορά την πρώτη κατηγορία, για µεν τους κατόχους αδειών διαµονής οι οποίες έληξαν πριν
την 23/8/2005 και δεν ανανεώθηκαν απαιτούνται 150 ένσηµα ετησίως για το διάστηµα
1/7/2003-30/6/2005 (σύνολο: 300 ένσηµα), ενώ η άδεια που θα λάβουν ανανεώνεται για
ορισµένους µόνο λόγους διαµονής, για δε τους κατόχους αδειών που έληξαν ή λήγουν από τις
23/8/2005 έως την λήξη της προθεσµίας νοµιµοποίησης και οι οποίες δεν µπορούν να
ανανεωθούν δεν παρέχεται δυνατότητα νοµιµοποίησης της παραµονής τους, καίτοι οι
ενδιαφερόµενοι διέµεναν νόµιµα στη Χώρα κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005.
Αντιθέτως, για την δεύτερη κατηγορία, η οποία περιλαµβάνει τους διαµένοντες πριν τις
31/12/2004 στη Χώρα που δεν κατείχαν ποτέ άδεια διαµονής και αυτούς που το αίτηµα
χορήγησης άδειας απερρίφθη για ουσιαστικούς λόγους, απαιτούνται 150 ένσηµα, ενώ
επιπλέον, η χορηγούµενη άδεια ανανεώνεται για κάθε προβλεπόµενο λόγο διαµονής. Ωστόσο,
η χρηστή διαχείριση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο πληθυσµός των αλλοδαπών
υποδεικνύει, σε κάθε περίπτωση, ορισµένη αναλογία µεταξύ δεσµού που ο αλλοδαπός
αναπτύσσει µε την ελληνική κοινωνία και παρεχοµένων δικαιωµάτων. Από τη σκοπιά αυτή
φαίνεται έτσι µάλλον παράδοξη και ανεπιεικής η, χωρίς εύλογη αιτία, δυσµενέστερη
αντιµετώπιση των αλλοδαπών εκείνων που, κατά τεκµήριο, διαµένουν στη Χώρα επί
σηµαντικά µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, και µάλιστα αρκετό από αυτό νόµιµα, σε σύγκριση
µε τους ευνοούµενους από τις µεταβατικές διατάξεις.
3. Εξαγορασθέντα ένσηµα αλλοδαπών που δεν υπάγονται στη διαδικασία
νοµιµοποίησης
Για την υπαγωγή στη διαδικασία αρχικής νοµιµοποίησης (άρθρο 91 § 11), οι ενδιαφερόµενοι
πρέπει πρώτα να εξαγοράσουν τα 150 ένσηµα και µετά να καταθέσουν το σχετικό αίτηµα.
Τον προέλεγχο υπαγωγής ανέλαβαν οι κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες των ταµείων κύριας
ασφάλισης, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις διέθεσαν εσφαλµένα τα προβλεπόµενα
ένσηµα. Αποτέλεσµα αυτού είναι ένας αξιοσηµείωτος αριθµός αλλοδαπών να εξαγοράσει
ένσηµα αλλά να µην µπορεί να ενταχθεί στην διαδικασία νοµιµοποίησης, γιατί δεν πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι τελικώς αποτύχουν να υπαχθούν στο
πρόγραµµα νοµιµοποίησης και άρα δεν κάνουν χρήση των εξαγορασθέντων ενσήµων,
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κρίνεται σύµφωνο µε την αρχή της χρηστής διοίκησης να τους επιστραφούν τα χρηµατικά
ποσά που κατέβαλαν για την εξαγορά τους.
4. Αυτοδίκαιη διαγραφή από τον κατάλογο ανεπιθύµητων
Το άρθρο 91 § 11.στ΄ προβλέπει την αυτοδίκαιη άρση των απελάσεων / εγγραφών στον
κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών για παράνοµη είσοδο, έξοδο, διαµονή και εργασία όσων
αλλοδαπών υπάγονται στη διαδικασία νοµιµοποίησης. Για τον λόγο αυτό εκτιµάται κρίσιµη
για την ορθή εφαρµογή της εν λόγω διάταξης, η φροντίδα των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών
να διαγράψουν από τον κατάλογο τα ονόµατα των ενδιαφεροµένων αµέσως µόλις
πληροφορηθούν ότι αυτοί έχουν καταθέσει αίτηµα χορήγησης άδειας διαµονής και έχουν
λάβει σχετική βεβαίωση. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι αστυνοµικές αρχές, όταν
ερωτηθούν από τις υπηρεσίες αλλοδαπών των Περιφερειών της Χώρας σχετικά µε τη
συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης για τη χορήγηση της άδειας διαµονής των ενδιαφεροµένων,
θα πρέπει να διαγράφουν από τον κατάλογο τα ονόµατα των αλλοδαπών, χωρίς να απαιτούν
προηγούµενη σχετική αίτησή τους, σε συµφωνία και µε το γράµµα της σχετικής διάταξης.
5. Μικρότερη της αναµενόµενης συµµετοχή στα προγράµµατα νοµιµοποίησης
Η συµµετοχή του αλλοδαπού πληθυσµού στα προγράµµατα νοµιµοποίησης, ιδίως σε αυτό
της αρχικής (άρθρο 91 § 11), φαίνεται προς το παρόν µικρότερη της αναµενόµενης.
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στο ∆ήµο Αθηναίων, ο οποίος αποτελεί ασφαλές δείγµα για τη
σχετική τάση, οι αιτήσεις µέχρι τις 31/12/2005, δεν αναµένεται να ξεπεράσουν τις 11.000,
γεγονός που υποδηλώνει ότι ο αριθµός των αιτούντων στο σύνολο της Χώρας κινείται αρκετά
χαµηλότερα από το µισό των 100.000. Σηµειώνεται ότι ήδη οι 100.000 αιτούντες, παρότι
αποτελούσαν τον δεδηλωµένο στόχο του συγκεκριµένου προγράµµατος νοµιµοποίησης,
υπολείπονται σηµαντικά του συνόλου του αλλοδαπού πληθυσµού που διαµένει παράνοµα,
πλην όµως λίγο – πολύ µόνιµα, στη Χώρα και επιθυµεί να ενταχθεί στη νοµιµότητα.
Στη χαµηλή έως τώρα συµµετοχή φαίνεται να συµβάλλουν, εν πολλοίς, τέσσερις
τουλάχιστον κύριοι παράγοντες: α) ο περιοριστικός καθορισµός των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν την διαµονή των ενδιαφεροµένων στη Χώρα πριν τις 31/12/2004 (απαραίτητη
προϋπόθεση υπαγωγής στη διαδικασία αρχικής νοµιµοποίησης), ο οποίος αποκλείει από την
ένταξη στο πρόγραµµα νοµιµοποίησης ένα µεγάλο κοµµάτι του αλλοδαπού πληθυσµού που
διαπιστωµένα, µε δηµόσια έγγραφα, διέµενε στην Ελλάδα πριν τον επίµαχο χρόνο και
επιθυµεί να νοµιµοποιήσει την διαµονή του στην Ελλάδα, β) η δυσµενέστερη αντιµετώπιση
των αλλοδαπών που, κατά τεκµήριο, διαβιούν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στη χώρα, η
οποία δυσχεραίνει (ή δεν επιτρέπει για αυτούς που η άδειά τους έληξε ή θα λήξει µετά τις
23/8/2005 και έως τη λήξη της προθεσµίας νοµιµοποίησης) τη νοµιµοποίηση διαµονής
εκείνου του αλλοδαπού πληθυσµού που, επίσης κατά τεκµήριο, επιθυµεί περισσότερο την
ένταξη του στη νοµιµότητα και κατ΄ επέκταση στην ελληνική κοινωνία, γ) το υψηλό
οικονοµικό κόστος της νοµιµοποίησης, το οποίο είναι πιθανόν απαγορευτικό για όσους
αλλοδαπούς ενδιαφέρονται έντονα να ενταχθούν στη νοµιµότητα, αλλά δεν διαθέτουν τους
απαραίτητους οικονοµικούς πόρους (π.χ. ενηλικιωθέντες στην Ελλάδα αλλοδαποί, που λόγω
του νεαρού της ηλικίας τους δεν διαθέτουν σταθερά εισοδήµατα), δ) η µη πρόβλεψη ειδικής
διαδικασίας νοµιµοποίησης για τους οµογενείς που διαµένουν παράνοµα στη Χώρα, οι
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οποίοι, για ποικίλους λόγους, διαπιστωµένα, στην µεγάλη τους πλειονότητα, δεν επιθυµούν
να ενταχθούν στη νοµιµότητα διαµονής ως αλλογενείς.
Η εξαγγελθείσα παράταση της προθεσµίας κατάθεσης αιτηµάτων, εάν δεν συνοδευθεί
από µια µερική αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στη διαδικασία
νοµιµοποίησης που θα αποσκοπεί στην αύξηση της συµµετοχής αλλοδαπών στο εν λόγω
πρόγραµµα, εκτιµάται ότι δεν θα µεταβάλει ριζικά την υφιστάµενη ροή αιτηµάτων υπαγωγής
στις µεταβατικές διατάξεις.
Ορισµένες διορθωτικές αλλαγές, που θα συνέβαλλαν πιθανώς στην ενίσχυση της
συµµετοχής στα προγράµµατα νοµιµοποίησης, είναι οι ακόλουθες:
α) αποδεικτικό στοιχείο διαµονής πριν τις 31/12/2004 στην Ελλάδα να αποτελεί κάθε
χρονολογηµένο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει συναλλαγή του
ενδιαφερόµενου µε την ∆ιοίκηση,
β) στο πρόγραµµα αρχικής νοµιµοποίησης (άρθρο 91 § 11) να µπορεί να υπαχθεί κάθε
αλλοδαπός κάτοχος άδειας διαµονής, η οποία έληξε ή θα λήξει χωρίς να ανανεωθεί µέχρι
το τέλος της προθεσµίας νοµιµοποίησης,
γ) να µην απαιτείται η εξαγορά των 150 ενσήµων για την υπαγωγή στην εν λόγω διαδικασία
για ειδικές κατηγορίες αλλοδαπών µε ιδιαίτερα ισχυρό δεσµό µε την Χώρα. Τέτοιες
οµάδες αλλοδαπού πληθυσµού είναι: i) οι ενηλικιωθέντες στην Ελλάδα, ιδίως αυτοί που
έλαβαν ελληνική παιδεία, ii) τα µέλη οικογένειας ηµεδαπού, οµογενούς ή πολίτη Ε.Ε.
(σύζυγοι, ενήλικα τέκνα, χήρες – οι, γονείς), iii) οι σύζυγοι νοµίµως διαµενόντων
αλλοδαπών στη Χώρα. Ειδικά για τα µέλη οικογένειας ηµεδαπού ή πολίτη Ε.Ε. κρίνεται
εύλογο να µην ζητείται ούτε το σχετικό παράβολο, βάσει των κοινοτικών και εθνικών
διατάξεων που ρυθµίζουν τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αυτούς.
δ) να προβλεφθεί ειδική διαδικασία νοµιµοποίησης διαµονής των οµογενών που διαµένουν
παράνοµα στη Χώρα, χωρίς εξαγορά ενσήµων και καταβολή παραβόλων, η οποία
συγχρόνως θα τους επιτρέπει να καταθέσουν αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας ή
δελτίου οµογενούς ευρισκόµενοι στην Ελλάδα.
Ευελπιστώ ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις θα συµβάλουν, στο µέτρο του δυνατού, στην
διαπιστωµένη προσπάθειά σας για τη συνεχή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου διαµονής
αλλοδαπών και για την οµαλότερη δυνατή ένταξη των χιλιάδων «παρανόµων» αλλοδαπών
που ζουν ανάµεσά µας στην κανονικότητα της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής της Χώρας,
ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας να διαχειριστούν
αποτελεσµατικότερα το πρόγραµµα νοµιµοποίησης του ν. 3386/2005.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας και σας διαβεβαιώ ότι τόσο εγώ
προσωπικώς, όσο και όλα τα στελέχη του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του
Συνηγόρου του Πολίτη θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία.
Με τιµή,

Ανδρέας Τάκης
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