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Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου
σε θέματα χορήγησης και ανανέωσης άδειας παραμονής και εργασίας στην χώρα
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στοχεύοντας στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων, τα
οποία έχουν διαπιστωθεί κατά τη διερεύνηση αναφορών με αντικείμενο τη χορήγηση
ή την ανανέωση της άδειας διαμονής αλλοδαπών στη χώρα, και δεδομένης της
σαφούς αυξητικής τάσης στη συχνότητα εμφάνισης των θεμάτων αυτών, έχει ήδη
διατυπώσει σειρά προτάσεων προς τη διοίκηση με την ελπίδα, πέραν των άλλων, ότι
με τον τρόπο αυτό η Αρχή συμβάλλει στην προσπάθεια εκτόνωσης της υφιστάμενης
κρίσης.
Ι. Όσον αφορά την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο Συνήγορος του Πολίτη,
λαμβάνοντας υπόψη την δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας, πρότεινε μεταξύ
των άλλων να ληφθούν μέτρα όπως: α) η μείωση του ελάχιστου χρόνου εργασίας, β) η
αύξηση του ποσοστού εξαγοράς ενσήμων κατ’ έτος για την συμπλήρωση των
απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, γ) η αξιοποίηση της διαδικασίας απόδειξης
αδυναμίας εργασίας, η οποία θα δίνει το δικαίωμα ανανέωσης της άδειας διαμονής σε
περίπτωση μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας και ασφάλισης, δ) η
θέσπιση ενός πιο ευέλικτου συστήματος αλλαγής της ειδικότητας και του σκοπού της
άδειας διαμονής, το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα αλλαγής εργοδότη, ειδικότητας,
είδους άδειας και τόπου εργασίας, ε) η ανανέωση της άδειας διαμονής υπό
προϋποθέσεις και για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατά τον χρόνο της ανανέωσης της
άδειας διαμονής τους είναι καταγεγραμμένοι άνεργοι και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας,
καθώς και στ) η μείωση του ποσού του οικογενειακού εισοδήματος, που προβλέπεται
για την ανανέωση της άδειας διαμονής των συντηρούμενων μελών οικογένειας.
ΙΙ. Όσον αφορά την αναγνώριση δικαιώματος διαμονής αλλοδαπών οι οποίοι
ευρίσκονται στην χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι πλήρως ενταγμένοι στην
ελληνική κοινωνία, o Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν κενά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, πάρα τις πρόσφατες
τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Tο πρόβλημα εστιάζεται κυρίως σε αλλοδαπούς που παρέχουν ανασφάλιστη εργασία,
είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν εκπέσει της νομιμότητας, είτε επειδή δεν είχαν
μέχρι τώρα την δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής στη χώρα για τυπικούς,
κυρίως, λόγους. Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η Πολιτεία οφείλει να ορίσει
τόσο τις προϋποθέσεις, όσο και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της νόμιμης
διαμονής και εργασίας στη χώρα για τους ανθρώπους αυτούς.
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Προκειμένου να αναγνωρισθεί καθεστώς νόμιμης διαμονής στην ανωτέρω κατηγορία
θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κριτήρια, όπως a) η ένταξή τους στην οικονομική ζωή
(π.χ. απόδειξη πραγματικής εργασιακής σχέσης), β) ο χρόνος διαμονής τους στην χώρα,
καθώς και γ) η ανάπτυξη ιδιαίτερων δεσμών με αυτή (π.χ. γέννηση τέκνων, φοίτηση
των ίδιων ή τέκνων σε ελληνικό σχολείο).
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η εξασφάλιση της νόμιμης διαμονής σε
ανθρώπους, οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι ήδη ενταγμένοι στην οικονομική και
κοινωνική ζωή της χώρας και έχουν αναπτύξει δεσμούς μ' αυτή, λόγω της
μακρόχρονης παραμονής τους, δεν αντιστρατεύεται, αλλά αντιθέτως συμβάλλει στην
διαχείριση του φαινομένου της αντικανονικής μετανάστευσης και της παράνομης
διαμονής.
Τέλος, η Αρχή θεωρεί ότι με τη λήψη των προτεινόμενων μέτρων εξασφαλίζεται το
δημόσιο συμφέρον, προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα,
αμβλύνονται οι κοινωνικές εντάσεις και αποδυναμώνονται τυχόν εκδηλώσεις
ξενοφοβικού και ρατσιστικού χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλιρρόη τηλ.210 7289610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625 κιν. 6977366424
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ.210 7289604

2

