Τρίτη, 15/01/2008

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
`Aδεια διαµονής αόριστης χρονικής διάρκειας – ορθή εφαρµογή διατάξεων για τον
υπολογισµό του χρόνου νόµιµης παραµονής αλλοδαπών στην Ελλάδα
Αποδεκτή έγινε από την διοίκηση η εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη για ορθή
εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας στις περιπτώσεις υπολογισµού του χρόνου νόµιµης
παραµονής στην χώρα αλλοδαπών, προκειµένου να τους χορηγηθεί άδεια διαµονής αόριστης
χρονικής διάρκειας. Αφορµή για την συµµόρφωση της διοίκησης, αποτέλεσε υπόθεση
αλλοδαπού, ο οποίος κατέφυγε στον ΣτΠ µετά από την άρνηση της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής να ικανοποιήσει το αίτηµά του για χορήγηση άδειας
παραµονής αόριστης χρονικής διάρκειας, µολονότι ο ίδιος αποδείκνυε την προβλεπόµενη από
το νόµο νόµιµη δεκαετή παραµονή στην Ελλάδα.
Η αρµόδια υπηρεσία απέρριψε αρχικά την αίτηση µε την αιτιολογία ότι ο αλλοδαπός
δεν είχε συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο των δέκα (10) ετών νόµιµης παραµονής στη
χώρα, θεωρώντας αυθαίρετα ως µη νόµιµη την παραµονή του κατά το χρονικό διάστηµα, που
αυτός ήταν κάτοχος βεβαίωσης µέχρι τη χορήγηση Κάρτας Παραµονής Περιορισµένης
Χρονικής ∆ιάρκειας («πράσινη κάρτα») σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 359/1997.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε την επανεξέταση της αίτησης θεωρώντας ότι η
διοίκηση δεν εφάρµοσε τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 359/1997, στις οποίες ρητά
προβλεπόταν ότι ο κάτοχος βεβαίωσης νοµίµως διαµένει και εργάζεται στη χώρα, µέχρι την
έκδοση της «πράσινης κάρτας».
Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε δεκτή αρχικά από τη ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, και κατόπιν από την αρµόδια ∆ιεύθυνση
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία δέχθηκε να επανεξετάσει την
αίτηση του αλλοδαπού και τελικά να χορηγήσει σε αυτόν άδεια διαµονής αόριστης χρονικής
διάρκειας.
Η ορθή εφαρµογή των σχετικών διατάξεων από τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τoν
υπολογισµό του χρόνου νόµιµης παραµονής αλλοδαπών στην χώρα (δηλαδή και η
προσµέτρηση του χρόνου κατά τον οποίο είναι κάτοχοι της σχετικής βεβαίωσης), είναι
απαραίτητη για την αναγνώριση και άσκηση δικαιωµάτων, τα οποία απορρέουν από τη
διάρκεια της νόµιµης παραµονής τους, και την εξασφάλιση της σταθερότητας της διαµονής
τους στη χώρα.

