Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2003
Αρ. Πρωτ: 4603
Προς
− ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α
κύριο Λ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ
− ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
κύριο Β. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ

Σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα εποικοδοµητική συνεργασία που είχε κλιµάκιο του
Συνηγόρου του Πολίτη µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΣ∆∆Α κ. Β. ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ,
µε θέµα τη βελτίωση των διαδικασιών του ν. 2910/2001.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει τις επίπονες και συνεχείς προσπάθειες
βελτίωσης του πλαισίου του ν. 2910/2001 που έχετε καταβάλει έως σήµερα. Όπως έχουµε
πληροφορηθεί, αποσκοπώντας σε περαιτέρω βελτίωσης του εν λόγω πλαισίου, έχετε
αναλάβει πρωτοβουλία νοµοθετικής τροποποίησης και συµπλήρωσης του ν. 2910/2001. Σε
συνέχεια της συνεργασίας που είχαµε µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΣ∆∆Α κ. Β.
ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟ, σας απευθύνουµε την εν λόγω έκθεση, προκειµένου ο Συνήγορος του
Πολίτη να βοηθήσει, στο µέτρο των δυνατοτήτων του, το έργο σας. Η παρούσα έκθεση δεν
αποτελεί έγγραφο προτάσεων, πόρισµα ή ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά ένα
βοήθηµα για τη σχεδίαση της µεταναστευτικής µας πολιτικής.
Οι βασικές αρχές – κατευθύνσεις της παρούσας έκθεσης είναι η απλοποίηση των
διαδικασιών, η αύξηση της λειτουργικότητας και της ευελιξίας του µεταναστευτικού
κανονιστικού πλαισίου και τέλος, η θεσµική του ολοκλήρωση. Η έκθεση περιέχει τρία µέρη.
Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τα σηµεία 1 και 2 και εκθέτει δύο σηµαντικά φαινόµενα
κακοδιοίκησης της διαδικασία ανανέωσης των αδειών παραµονής και εργασίας που έχουν ως
αποτέλεσµα πρώτον, σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών να µην µπορέσουν να καταθέσουν τη
σχετική αίτηση ανανέωσης µε υπαιτιότητα της διοίκησης και εξ αυτού να καταστούν
παράνοµοι και δεύτερον, ένας ικανός αριθµός αλλοδαπών να αντιµετωπίζουν προβλήµατα
επανόδου στην χώρα παρότι φέρουν την σχετική βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια
παραµονής.
Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τα σηµεία 3 έως 8 και εκθέτει θέµατα απλοποίησης και
αύξησης της λειτουργικότητας των διαδικασιών του ν. 2910/2001. Ειδικότερα συνοψίζει
ζητήµατα που αφορούν στην χορήγηση τίτλου προσωρινής παραµονής το διάστηµα που ο
ενδιαφερόµενος αναµένει την απόφαση για τη χορήγηση της άδειας, στη διάρκεια των αδειών
παραµονής, στην κατάθεση δύο φορές ίδιων δικαιολογητικών, σε θέµατα οικογενειακής
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συνένωσης και µετατροπής λόγου παραµονής και τέλος, στην παραµονή των αλλοδαπών
δικαιούχων σύνταξης από Ελληνικό Ασφαλιστικό Φορέα.
Το τρίτο µέρος περιλαµβάνει το σηµείο 8 και αφορά στην προσθήκη στο
µεταναστευτικό κανονιστικό πλαίσιο µιας διαδικασίας επαναφοράς ή ένταξης αλλοδαπών
στη νοµιµότητα για λόγους εξαιρετικούς ή χρηστής διοίκησης. Η προϋπόθεση υπαγωγής ενός
αλλοδαπού στην εν λόγω διαδικασία είναι η συνδροµή ιδιαίτερα σοβαρών λόγων για την
παραµονή του στη χώρα (π.χ. ενηλικίωση στη χώρα µε ταυτόχρονη µακρά παραµονή για τους
νεαρούς αλλοδαπούς, αντικειµενική αδυναµία αποµάκρυνσης από τη χώρα, τελεσίδικη
δικαίωση του ενδιαφερόµενου από τη διοικητική ή δικαστική διαδικασία που έχει κινηθεί σε
βάρος του κά.). Ως τρόπος νοµιµοποίησης µπορεί να προκριθεί είτε η άδεια παραµονής για
εξαιρετικούς λόγους (που είναι µια ευρεία και πολυδιάστατη κατηγορία λόγων στην οποία
µπορούν να υπαχθούν και οι ανθρωπιστικοί), είτε η εξάµηνη προσωρινή άδεια παραµονής και
εργασίας. Η κρίση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων στη µεν περίπτωση των εξαιρετικών
λόγων θα µπορούσε να ανατεθεί σε µια διϋπουργική επιτροπή υψηλόβαθµων διοικητικών
στελεχών µε τη συµµετοχή και εκπροσώπων ανεξάρτητων φορέων (π.χ. Ύπατη Αρµοστεία
για του Πρόσφυγες των Η.Ε., ∆.Σ.Α.), στη δε χορήγηση της εξάµηνης προσωρινής άδειας
στην Επιτροπή Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας. Η προσθήκη µιας
αναπτυγµένης διαδικασίας επαναφοράς ή ένταξης στο πλαίσιο της νοµιµότητας σκοπό έχει να
ολοκληρώσει θεσµικά και να καταστήσει λειτουργικότερο το µεταναστευτικό κανονιστικό
πλαίσιο. Αυτό γιατί παρότι η διοίκηση συχνά αναγνωρίζει ότι συντρέχει ιδιαίτερα σηµαντικός
λόγος για τη χορήγηση νόµιµης παραµονής σε έναν αλλοδαπό αδυνατεί να το πράξει, καθώς
δεν υφίσταται θεσµικό πλαίσιο που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, σε κάποιες τέτοιες
περιπτώσεις χρησιµοποιούνται για λόγους «επιείκειας» άλλοι τύποι νοµιµοποίησης (συνήθως
υπαγωγή στο καθεστώς των ανθρωπιστικών λόγων), οι οποίοι παρότι αγαθοεργοί απέχουν
από την εκπλήρωση των σχετικών νόµιµων όρων και προϋποθέσεων. Σηµειώνεται ότι ο
προϊσχύσας µεταναστευτικός νόµος (ν.1975/1991) προέβλεπε διαδικασία παραµονής για
εξαιρετικούς λόγους.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και, εφόσον το κρίνετε σκόπιµο,
παραµένουµε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις, καθώς και για συζήτηση σηµείων της
παρούσας έκθεσης. Επίσης, δεδοµένου ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποκτήσει µια
πολύτιµη εµπειρία στα θέµατα απλοποίησης της διαδικασίας του ν. 2910/2001 και εν όψει
πρωτοβουλιών που έχετε εξαγγείλει σχετικά µε την απλοποίηση της διαδικασίας και την
ενδεχόµενη ενοποίησή της υπό έναν ενιαίο φορέα µετανάστευσης, παρακαλούµε να µην
διστάσετε να ζητήσετε τη συνεργασία µας σε όποια θέµατα εσείς κρίνετε ότι αυτή µπορεί να
αποβεί επωφελής.
Με τιµή,
Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος,
Υπεύθυνος Κύκλου Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων
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