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ΘΕΜΑ: Προτάσεις Συνηγόρου του Πολίτη επί της τροποποίησης του ν. 2910/2001

Σε συνέχεια της ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά µε τα προβλήµατα εφαρµογής
του νόµου 2910/2001, την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη σας ενεχείρισε στις 21.12.2001, η Αρχή κρίνει
αναγκαίο να θέσει υπόψη σας προβλήµατα που ανέκυψαν στο διάστηµα που έχει παρέλθει από τότε και
να προτείνει λύσεις, προκειµένου να συµβάλει, στο µέτρο των δυνατοτήτων της, στην εξαγγελθείσα
τροποποίηση του νόµου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, από την εξέταση πλήθους αναφορών, αλλά και από
πράξεις αυτοψίας που έχει διενεργήσει στις αρµόδιες υπηρεσίες, ότι η εφαρµογή του ν. 2910/2001
αντιµετωπίζει οξύτατα προβλήµατα, τα οποία οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στη θεσµοθέτηση
αλλεπάλληλων ελέγχων της διοίκησης επί των στοιχείων και των σχέσεων των αλλοδαπών, προκειµένου
να τους χορηγηθεί άδεια παραµονής, τους οποίους όµως αδυνατεί να διεξαγάγει η διοίκηση εντός
ευλόγου χρόνου. Το αποτέλεσµα της αδυναµίας αυτής είναι η δηµιουργία δραµατικών και προσβλητικών
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια καταστάσεων, τόσο για τους αλλοδαπούς όσο και για του υπαλλήλους
των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, που επιχειρούν να εφαρµόσουν τον εν λόγω νόµο, καθώς και η
ανάπτυξη κυκλωµάτων µεσαζόντων µε έργο την ανάληψη της νοµιµοποίησης των αλλοδαπών στη
χώρα. Τα κύρια προβλήµατα που έχουν περιέλθει στην αντίληψη της Αρχής είναι τα ακόλουθα:
1. Παρότι το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., προκειµένου να ρυθµίσει το πρόβληµα αδυναµίας της διοίκησης να
εκδώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και να παραλάβει τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας εργασίας
και παραµονής εµπροθέσµως, εξέδωσε εγκύκλιο (Α.Π. 63574/1524 /22.01.2001), η οποία
προβλέπει την αναστολή της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων για χορήγηση άδειας εργασίας
και παραµονής έως και για τρεις µήνες, µία σειρά υπηρεσιών (Ι.Κ.Α., ∆.Ο.Υ., ΕΛ.ΑΣ.) δεν έχει
συµµορφωθεί µε την συγκεκριµένη οδηγία. Εξ αιτίας αυτού, οι αλλοδαποί, των οποίων η άδεια
παραµονής έχει λήξει χωρίς να έχει παρέλθει το κρίσιµο τρίµηνο, δεν ασφαλίζονται από τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς, δεν λαµβάνουν Α.Φ.Μ. από τις ∆.Ο.Υ. (η ασφαλιστική κάλυψη και η
απόκτηση Α.Φ.Μ. είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας εργασίας και παραµονής)
και επιπλέον κινείται σε βάρος της διαδικασίας διοικητικής απέλασης από την ΕΛ.ΑΣ.
2.
Από όλες τις διαδικασίες ελέγχου, η συνέντευξη του αλλοδαπού είναι αυτή, η οποία προκαλεί την
τεράστια συσσώρευση – συγκέντρωση των αιτηµάτων για χορήγηση άδειας παραµονής, χωρίς οι
αρµόδιες υπηρεσίες να µπορούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στη ζήτηση των αλλοδαπών. Για
παράδειγµα στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, το
προσωπικό της οποίας έχει επιδείξει αξιοµνηµόνευτη προσπάθεια στην εφαρµογή του νόµου στον
τοµέα αρµοδιότητάς του, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά ότι βάσει της πλέον αισιόδοξης εκδοχής,
για να περάσουν από συνέντευξη σε ένα χρόνο 100.000 αλλοδαποί που αποτελεί µια σε αδρές
γραµµές εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη του αριθµού των αλλοδαπών που θα ζητήσουν άδεια
παραµονής από το Γραφείο Αθηνών χρειάζεται να λειτουργήσουν πλήρως και διαρκώς 6-10
Επιτροπές Μετανάστευσης. Εάν λειτουργήσει µόνο µία Επιτροπή, η διαδικασία των συνεντεύξεων
θα ολοκληρωθεί µετά την πάροδο 6-10 ετών.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Η διοίκηση θεωρεί ως ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της άδειας παραµονής όχι την ηµεροµηνία
λήψης της απόφασης χορήγησης της άδειας, αλλά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ή την
ηµεροµηνία λήξης της προηγούµενης άδειας, ούτως ώστε να µην µεσολαβεί χρονικό διάστηµα κατά
το οποίο ο αλλοδαπός διαµένει χωρίς άδεια στη χώρα. Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής θα είναι η
µεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών να εφοδιάζεται µε άδειες παραµονής και οι υπόλοιποι µε
άδειες των οποίων η πραγµατική ισχύς είναι σηµαντικά µικρότερη του έτους.
Με βάση την έως σήµερα πρακτική εφαρµογής του ν. 2910/2001 από τη διοίκηση και τον ιδιωτικό
τοµέα, οι αλλοδαποί, κατά το διάστηµα από τη λήξη ισχύος της άδειας παραµονής τους έως την
ανανέωσή της, στερούνται βασικών δικαιωµάτων που τους παρέχει η νόµιµη παραµονή τους στη
χώρα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι αλλοδαποί χωρίς άδεια παραµονής σε ισχύ δεν µπορούν να
λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος, να εκδώσουν ή να ανανεώσουν βιβλιάρια υγείας για τους
ίδιους και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους, να λάβουν τις παροχές κοινωνικής
ασφάλισης που δικαιούνται (σύνταξη ή επίδοµα), να εισέλθουν στην Ελλάδα χωρίς visa και γενικά
να συναλλαγούν µε τη διοίκηση. Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα
σηµαντικά προβλήµατα στην απασχόληση και στις τραπεζικές συναλλαγές των αλλοδαπών.
Επειδή οι χρονοβόρες και περίπλοκες διαδικασίες ελέγχου επαναλαµβάνονται σε κάθε αίτηση για
ανανέωση της άδειας παραµονής (ιδίως η κλήση σε συνέντευξη και η προσκόµιση πιστοποιητικού
υγείας), οι προαναφερόµενες καταστάσεις αναµένεται να επαναλαµβάνονται περιοδικά. ∆εδοµένου
ότι για κάθε ανανέωση της άδειας παραµονής ερωτάται το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης για την τυχόν
συνδροµή λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, η επανάληψη της συνέντευξης θα έχει ως
αποτέλεσµα να υπερφορτώνεται περιοδικά η διοίκηση µε τη διεκπεραίωση µιας διαδικασίας που δεν
θα προσφέρει επιπλέον χρήσιµα στοιχεία για την κρίση της Επιτροπής Μετανάστευσης. Η
υποχρέωση προσκόµισης του πιστοποιητικού υγείας σε κάθε ανανέωση της άδειας παραµονής,
εκτός της διαρκούς αναπαραγωγής του απαράδεκτου φαινοµένου τα νοσοκοµεία της χώρας να
αδυνατούν να εκδώσουν τα πιστοποιητικά εντός των αναγκαίων προθεσµιών (µε αποτέλεσµα η
σειρά προτεραιότητας στα δηµόσια νοσοκοµεία να αποτελεί συχνά εµπορεύσιµο αγαθό), δηµιουργεί
την πεποίθηση ότι η άδεια µπορεί να µην ανανεωθεί εξαιτίας νοσήµατος ή ασθένειας που συνέβη
ενόσω ο αλλοδαπός παρέµενε νόµιµα στη χώρα. Η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές
της χρηστής διοίκησης καθώς υποδηλώνει ότι αλλοδαποί, µολονότι ασφαλιστικά καλυµµένοι,
αποµακρύνονται από τη χώρα γιατί ασθένησαν κατά τη διάρκεια της νόµιµης παραµονής τους σε
αυτήν.
Ως προς την διοικητική απέλαση, σηµειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 2910/2001 είναι
σηµαντικά πιο περιοριστικές από αυτές του άρθρου 27 του ν. 1975/1991, βάσει των οποίων δινόταν
η ευχέρεια στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων περί
παραµονής αλλοδαπού στη χώρα, για λόγους ανθρωπιστικούς, ανωτέρας βίας ή δηµοσίου
συµφέροντος, να τάσσουν, αντί της διοικητικής απέλασης, προθεσµία προς αναχώρηση.
Αποτέλεσµα των προαναφεροµένων είναι να παρατηρείται το φαινόµενο η διοίκηση, παρότι κρίνει
ότι πρέπει αντί της απέλασης να επιβάλει την αποµάκρυνση του αλλοδαπού από τη χώρα, να µην
έχει την ευχέρεια να το αποφασίσει.
Τέλος, ως προς την άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους (άρθρο 37 § 4α του ν.
2910/2001), παρόλο που χορηγείται κυρίως όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας του αιτούντος,
δεν ρυθµίζεται το ζήτηµα της δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης αυτών
που τελικά θα αποκτήσουν την εν λόγω άδεια, ζήτηµα ίσης αν όχι µεγαλύτερης σηµασίας από την
πρόβλεψη για δυνατότητα εργασίας. Η πρόβλεψη αυτή επιβάλλεται και για λόγους ίσης
µεταχείρισης µε τους κατόχους άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, που χορηγείται
στους αλλοδαπούς των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί (άρθρο 8 § 3 του π.δ. 61/1999,
άρθρο 24 του ν. 1975/1991 και άρθρα 15-17 του π.δ. 266/1999).
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να προστεθούν στο σχέδιο
νόµου «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» διατάξεις που να προβλέπουν:
1. Αυτοδίκαιη παράταση της ισχύος όλων των αδειών παραµονής για έξι µήνες ή να προβλεφθεί ρητά
η αναστολή της προθεσµίας για την υποβολή αιτήσεων, που αφορούν στη χορήγηση άδειας
εργασίας και παραµονής.
2. Τη χορήγηση στους αλλοδαπούς αιτούντες έκδοση άδειας παραµονής «βεβαίωσης κατάθεσης
δικαιολογητικών έκδοσης άδειας παραµονής», ανανεούµενης ανά εξάµηνο, η οποία να επέχει θέση
άδειας παραµονής.
3. Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της άδειας παραµονής να τίθεται η ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης χορήγησης της άδειας. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από τη λήξη ισχύος της
προηγούµενης άδειας παραµονής έως την έκδοση απόφασης ανανέωσης, ο αλλοδαπός παραµένει
νόµιµα στη χώρα καλυπτόµενος από τη «βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών έκδοσης άδειας
παραµονής».
4. Για την αρχική έκδοση της άδειας παραµονής, να προβλεφθεί η δυνατότητα ο αλλοδαπό να κληθεί,
σε συνέντευξη, εάν τα συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης δεν καλύπτουν τις απαιτούµενες από τον
νόµο τυπικές προϋποθέσεις ή η Επιτροπή Μετανάστευσης κρίνει ότι η συνέντευξη είναι αναγκαία
προκειµένου να γνωµοδοτήσει επί της αίτησης του αλλοδαπού.
5. Για την ανανέωση της άδειας παραµονής να µην απαιτείται κατάθεση πιστοποιητικού υγείας και
κλήση σε συνέντευξη.
6. Στους αλλοδαπούς, οι οποίοι παρέβησαν τις περί παραµονής στη χώρα µας διατάξεις του ν.
2910/2001, να προβλεφθεί η δυνατότητα, ιδίως για λόγους ανθρωπιστικούς, ανωτέρας βίας ή
δηµοσίου συµφέροντος, αντί της απέλασης να τάσσεται προθεσµία προς αναχώρηση, που να µην
υπερβαίνει τον ένα µήνα.
7. Οι κάτοχοι άδειας παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους να δικαιούνται δωρεάν νοσοκοµειακής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, σύµφωνα µε τους όρους και κατά τα ισχύοντα για τους
υπαγόµενους στο ανθρωπιστικό καθεστώς του άρθρου 8 του π.δ. 61/1999.
Ελπίζω κύριε Υπουργέ, οι ανωτέρω προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη να συµβάλουν στην
εκπλήρωση των στόχων του ν. 2910/2001 και ιδίως στην ευταξία, στην νοµιµότητα, καθώς και στη
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των αλλοδαπών.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένω στη διάθεσή σας για κάθε
διευκρίνιση ή πληροφορία.
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