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Εγκύκλιος αριθ. 38
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 22037/2010 (ΦΕΚ 1629 Β) κοινής υπουργικής
απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό του τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που
χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή
αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο».
Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, στις 11 Οκτωβρίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Ε.τ.Κ, κοινή
υπουργική απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό του τύπου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή
αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο».
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης έπαψε να
ισχύει η αριθ. 21535/2006 (ΦΕΚ 1677 Β) όμοια, με τις διατάξεις της οποίας ρυθμίζονταν μέχρι
τότε τα σχετικά θέματα.
Η νέα υπουργική απόφαση, εξακολουθεί να έχει ως δικαιολογητική βάση την αριθ.
184/2006 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαφοροποιείται
ωστόσο σημαντικά από την προϊσχύσασα.
Η παρούσα εγκύκλιος αποσκοπεί ακριβώς στη διασαφήνιση και στην ορθή εφαρμογή των
νέων ρυθμίσεων.
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Κεφάλαιο Α’
Εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Α’ της κυα
Δικαιούχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
Υπήκοοι τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή
αναστολής από Διοικητικό Δικαστήριο επί διοικητικών πράξεων κατά των οποίων έχουν ασκήσει
αίτηση ακύρωσης και αφορούν:
α) Την απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής
β) Την ανάκληση εκδοθείσης άδειας διαμονής
γ) Την απόρριψη αιτήματος για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής που έχει υποβληθεί,
i. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ.11 του ν. 3386/2005, του άρθρου 18 παρ. 4
του ν. 3536/2007 και της υπ’ αριθ. 11702/2006 κυα όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5652/2007
όμοια, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ο
ενδιαφερόμενος είχε υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά και είχε λάβει την προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. 8966/18.05.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών
(βεβαίωση τύπου Α’)
ii. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 10 για αρχική χορήγηση άδειας διαμονής
για οικογενειακή επανένωση ( άρθρο 67 του ν.2910/01)
iii. κατόπιν εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D) για έναν από τους λόγους του
ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος για τη
χορήγηση της άδειας διαμονής ο ενδιαφερόμενος είχε υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά και είχε
λάβει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. 8966/18.05.2006
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών (βεβαίωση τύπου Α’)
iv. κατόπιν εθνικής θεώρησης εισόδου (τύπου D) για έναν από τους προβλεπόμενους στις
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 90 παρ.3 του ν.
3386/2005, όπως ισχύει, λόγους. εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της
άδειας διαμονής ο ενδιαφερόμενος είχε υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά και είχε λάβει την
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ. 8966/18.05.2006 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βεβαίωση κατάθεσης
δικαιολογητικών (βεβαίωση τύπου Α’).
Διευκρινίζουμε ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διοίκηση οφείλει να
συμμορφώνεται και να προβαίνει σε χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, ανεξαρτήτως
του λόγου ανάκλησης ή απόρριψης.

Υπηρεσία υποβολής αίτησης - δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής υποβάλλονται, αναλόγως της
αρχής που εξέδωσε την προσβληθείσα απόφαση, στο Δήμο ή την Κοινότητα διαμονής των
δικαιούχων ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και συνοδεύονται από τα οριζόμενα στην κυα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που η προσβληθείσα απόφαση έχει εκδοθεί από την Δ/νση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως του τόπου έκδοσης της απορριπτικής ή
ανακλητικής απόφασης, το αίτημα υποβάλλεται στο Δήμο ή την Κοινότητα που διαμένει ο
δικαιούχος, κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
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Ειδικά για την υπαγωγή στην ως άνω (γ) περίπτωση, απαιτείται, επιπλέον των κοινών για όλες τις
κατηγορίες δικαιολογητικών και η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης
τύπου Α’, την οποία είχε λάβει ο ενδιαφερόμενος κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση
άδειας διαμονής.
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν το αίτημα για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης
διαμονής υποβάλλεται σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα από αυτήν που είχε υποβληθεί το αίτημα για
χορήγηση της άδειας διαμονής, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει προηγούμενα να απευθυνθεί στο Δήμο
ή την Κοινότητα που είχε χορηγήσει τη βεβαίωση τύπου Α’ προκειμένου να του χορηγηθεί
επικυρωμένο αντίγραφο αυτής, από το τηρούμενο στο Δήμο σχετικό αρχείο.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο η βεβαίωση τύπου Α’ δεν τηρείται στο αρχείο του Δήμου ή της
Κοινότητας, ο Δήμος ή η Κοινότητα, θα χορηγεί βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται ότι ο
ενδιαφερόμενος είχε υποβάλλει αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά και είχε λάβει βεβαίωση
τύπου Α’.
Στη βεβαίωση θα αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός της βεβαίωσης τύπου Α’, ο αριθμός
πρωτοκόλλου του σχετικού αιτήματος και η ημερομηνία χορήγησης αυτής.
Για την ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής οι δικαιούχοι υποβάλλουν τα
προβλεπόμενα στην κυα δικαιολογητικά.
Επισημαίνεται ότι κατά την ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής απαιτείται
επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, περί ισχύος της
αναστολής.
Δεδομένου ότι η διαμονή των δικαιούχων ερείδεται πρωτίστως στη δικαστική προστασία, το
αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής δεν υπόκειται σε
προθεσμίες. Κατά συνέπεια μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του διαστήματος ισχύος της
αναστολής και χωρίς να απαιτείται συνέχεια στη χορήγησή τους.
Προς διασφάλιση όμως των υπηρεσιών σας, εάν το αίτημα για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής υποβληθεί μετά την παρέλευση ευλόγου διαστήματος από την έκδοση της
διαταγής αναστολής ή της προσωρινής διαταγής αναστολής, θα αναζητείται ομοίως βεβαίωση
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου περί ισχύος της αναστολής.
Διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής - Δικαιώματα κατόχου
Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, είναι προσωρινός τίτλος διαμονής, έχει ετήσια διάρκεια
ισχύος και παρέχει στον κάτοχό της δικαιώματα αντίστοιχα της κατηγορίας που αφορούσε η άδεια
διαμονής που δεν έχει ανανεωθεί, ανακληθεί ή δεν έχει αρχικώς χορηγηθεί.
Ειδικότερα, σε όσες περιπτώσεις η απορριφθείσα αίτηση αφορούσε σε αίτημα χορήγησης άδειας
διαμονής βάσει μεταβατικών διατάξεων του ν.3386/2005, η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής
παρέχει στον κάτοχό της τα αντίστοιχα δικαιώματα που θα του παρείχε η άδεια διαμονής.
Ως εκ τούτου, ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τη δυνατότητα να εργάζεται, με σχέση εξαρτημένης
εργασίας ή να παρέχει υπηρεσίες ή έργο, να συνάπτει σύμβαση εργασίας, να υποβάλλει αίτημα για
εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, να αιτείται την απόδοση Α.Φ.Μ., να προβαίνει σε έναρξη
εργασιών και γενικώς να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία θα του επέτρεπε ο τίτλος
διαμονής που δεν του χορηγήθηκε ή ανακλήθηκε.
Εάν η απορριφθείσα αίτηση αφορούσε σε αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής για
οικογενειακή επανένωση, η ειδική βεβαίωση παρέχει στον κάτοχό της τα αντίστοιχα δικαιώματα.
Δικαίωμα στην εργασία παρέχεται στους εν λόγω υπηκόους μόνο κατόπιν έκδοσης έγκρισης
απασχόλησης.
Τούτο σημαίνει ότι τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης της έγκρισης
απασχόλησης, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθ. 1356/2009 κυα, έγκριση απασχόλησης μπορεί να
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χορηγηθεί κατά το πρώτον, κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
ανεξαρτήτως δηλαδή εάν οι ενδιαφερόμενοι κατείχαν έγκριση απασχόλησης κατά το διάστημα
ισχύος της άδειας διαμονής τους.
Δικαίωμα εργασίας κατόπιν έκδοσης έγκρισης μερικής απασχόλησης παρέχεται και στους
υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων απορρίπτεται αίτημα ανανέωσης για λόγους σπουδών.
Δεδομένου του προσωρινού δικαιώματος νόμιμης διαμονής, κατά την ανανέωση της ειδικής
βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, δεν αναζητείται η πλήρωση των ειδικών, κατά περίπτωση,
προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών διαμονής (π.χ. εκπλήρωση
ασφαλιστικών υποχρεώσεων ή φορολογική ενημερότητα).
Τούτο σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τους εργοδότες και τους εργαζόμενους από την
τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Λήξη ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής παύει αυτοδικαίως να ισχύει, α) στην περίπτωση έκδοσης
απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης αναστολής, όταν η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής είχε
χορηγηθεί βάσει προσωρινής διαταγής αναστολής β) στην περίπτωση έκδοσης απορριπτικής
απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως από το Διοικητικό Πρωτοδικείο και γ) στην περίπτωση
που η αίτηση ακυρώσεως γίνει δεκτή .
Στην ως άνω (γ) περίπτωση η διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί στην απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως εάν προβεί σε έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης καθόσον, βάσει
του άρθρου 61 του π.δ. 18/1989 «Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης και η άσκηση του ενδίκου
αυτού μέσου δεν συνεπάγεται αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης».
Αναφορικά με τη διαδικασία συμμόρφωσης στη δικαστική απόφαση ισχύουν τα διαλαμβανόμενα
στην υπ’ αριθ. 21/2008 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
Στην ως άνω (β) περίπτωση, εάν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας προβεί σε έφεση κατά
της πρωτόδικης απόφασης, χωρίς να χορηγηθεί, κατά το άρθρο 65 του π.δ.18/1989, αναστολή
εκτέλεσης της διοικητικής πράξης που είχε προσβληθεί για ακύρωση, η διοίκηση δεν οφείλει, να
προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια, ήτοι δεν χορηγεί ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής.
Κεφάλαιο Β’
Εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β’ της κυα
Δικαιούχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
Δικαιούχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Β’ της κυα,
είναι επίσης οι υπήκοοι τρίτων χωρών που,
α) αποφυλακίζονται με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,
β) τους επιβάλλεται κατά τη διάρκεια της προδικασίας, περιοριστικός όρος η τήρηση του οποίου
απαιτεί τη διαμονή τους στη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της
21535/2006 κυα, σας ενημερώνουμε ότι,
i. H απόλυση υπό όρο προϋποθέτει καταδίκη σε ποινή στερητική της ελευθερίας (άρθρο 105 και
επόμενα Π.Κ.), ανεξαρτήτως εάν η καταδίκη είναι τελεσίδικη ή αμετάκλητη, και έκτιση μέρους της
ποινής. Χορηγείται δε με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή του Συμβουλίου Εφετών.
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ii. Η προδικασία είναι το στάδιο που προηγείται της εκδίκασης της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό. Εν
προκειμένω οι περιοριστικοί όροι τίθενται από τον Ανακριτή ή το Δικαστικό Συμβούλιο.
Κατά συνέπεια, στην ανωτέρω (α) περίπτωση υπάγονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών που
απολύονται με περιοριστικούς όρους ανεξαρτήτως εάν η καταδίκη είναι αμετάκλητη ή εκκρεμεί
ένδικο μέσο.
Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται στους υπαγομένους στην (α) περίπτωση υπηκόους
τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως εάν αυτοί κατείχαν κατά το χρόνο φυλάκισής τους άδεια διαμονής σε
ισχύ ή βεβαίωση υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής τύπου Α’ ή διέμεναν μη νόμιμα
στη χώρα.
Τούτο διότι η απόλυση υπό όρο δεν παράγει για τον υπήκοο τρίτης χώρας δικαιώματα για την
περαιτέρω τακτοποίηση της διαμονής του, αφού αφενός η διαμονή του ερείδεται αποκλειστικά
στην ύπαρξη των περιοριστικών όρων με τους οποίους τίθεται απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
και αφετέρου περιορίζεται στο διάστημα ισχύος της δοκιμασίας, μετά το πέρας της οποίας οφείλει
να αναχωρήσει από τη χώρα.
Προς επίρρωση των παραπάνω επισημαίνουμε ότι η υπό όρο απόλυση δεν συνιστά απαλλαγή από
την ποινή αλλά τρόπο εκτίσεως αυτής σε κατάσταση περιορισμένης ελευθερίας, τελεί δε πάντα
υπό την αίρεση της ανάκλησης ή της άρσης.
Στην ως άνω (β) περίπτωση υπάγονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, στους οποίους επιβάλλεται κατά
τη διάρκεια της προδικασίας περιοριστικός όρος, η τήρηση του οποίου απαιτεί τη διαμονή τους
μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης (άρθρο 282 ΚΠΔ).
Επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω περίπτωση, δικαιούχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής είναι
οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατά την έναρξη του σταδίου της προδικασίας δεν ήταν κάτοχοι
νόμιμου τίτλου διαμονής στη χώρα.
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που κατά την έναρξη του σταδίου της προδικασίας είναι κάτοχοι
άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης υποβολής αίτησης ανανέωσης τύπου Α΄ ισχύουν τα
αναφερόμενα στην αριθ. 30/2007 ερμηνευτική των διατάξεων του ν.3536/2007 εγκύκλιο της
υπηρεσίας μας.
Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο και λαμβανομένης υπόψη της αριθ. 564/2005 Γνωμοδότησης
του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Η άσκηση ποινικής
δίωξης υπηκόων τρίτων χωρών δεν στοιχειοθετεί νόμιμο λόγο μη χορήγησης, μη ανανέωσης ή
ανάκλησης άδειας διαμονής και μόνη η επίκλησή της δεν καθιστά τις σχετικές διοικητικές πράξεις
πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένες. Απαιτείται η συνδρομή και η επίκληση σε βάρος των υπηκόων
τρίτων χωρών και άλλων συγκεκριμένων πραγματικών δεδομένων και αιτιολογημένη εκτίμηση της
Διοίκησης για τη σοβαρότητα και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στους τομείς της δημόσιας τάξης
και ασφάλειας της χώρας».
Ως εκ τούτου, οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών κατά το διάστημα της προδικασίας και μέχρι
την εκδίκαση της υπόθεσής τους έχουν τη δυνατότητα να κατέχουν ή να ανανεώνουν τον τίτλο
διαμονής τους, πλην των περιπτώσεων που η διοίκηση κρίνει ότι η σοβαρότητα των πράξεων για
τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη συνιστά λόγο ανάκλησης ή μη ανανέωσης.
Υπηρεσία υποβολής αίτησης - δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής του παρόντος κεφαλαίου
υποβάλλονται στο Δήμο ή την Κοινότητα διαμονής των δικαιούχων και συνοδεύονται από τα
οριζόμενα στην κυα δικαιολογητικά.
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Η υποβολή του αιτήματος δεν υπόκειται σε προθεσμίες και μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε
εντός του διαστήματος ισχύος της δοκιμασίας ή του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι
την εκδίκαση της υπόθεσης.
Διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής – Δικαιώματα κατόχου
Ενόψει του γεγονότος ότι στην παράγραφο Β2 της κυα αναφέρεται ότι η διάρκεια ισχύος της
ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής του παρόντος κεφαλαίου είναι ισόχρονη του διαστήματος
ισχύος των περιοριστικών όρων ή του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης, γεγονός που δημιουργεί την εντύπωση ότι η διάρκεια ισχύος της ειδικής βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής μπορεί να επεκτείνεται και πέραν του έτους και ως εκ τούτου έρχεται σε
αντίθεση με την παράγραφο Α2, όπου εκεί καθορίζεται ορισμένος χρόνος σε σχέση με την ισχύ,
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Λαμβανομένων υπόψη, α) του γενικότερου πνεύματος της κυα, β) των αντικειμενικών δεδομένων
που αφορούν τόσο στη διάρκεια της περιόδου ισχύος των περιοριστικών λόγων όσο και στο
γεγονός ότι αυτοί μπορούν να αρθούν ή να ανακληθούν, γ) την, σε αρκετές περιπτώσεις, μη
γνωστοποίηση του ορισμού ημερομηνίας δικασίμου ή της αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης, δ)
του γεγονότος ότι το αίτημα για τη χορήγησή της μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του
διαστήματος ισχύος της περιόδου δοκιμασίας ή του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την
εκδίκαση της υπόθεσης, προκύπτει ότι τα οριζόμενα στην παράγραφο Β2, αναφέρονται στη
συνολική διάρκεια της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να υπερβαίνει τη λήξη της δοκιμασίας ή την εκδίκαση της υπόθεσης.
Υπό τη συγκεκριμένη παραδοχή, δεν δικαιολογείται ερμηνευτική προσέγγιση που αποδίδει στο
νομοθέτη πρόθεση χορήγησης της βεβαίωσης του παρόντος κεφαλαίου άπαξ και με διάρκεια
ισόχρονη της λήξης της δοκιμασίας ή την εκδίκαση της υπόθεσης. Αντίθετα, συνάγεται ότι η
βούληση περισσότερο αποσκοπεί στη μη υπέρβαση της λήξης της περιόδου δοκιμασίας όταν κατά
την υποβολή του αιτήματος το διάστημα που απομένει μέχρι τη λήξη είναι μικρότερο του έτους.
Άλλως, πέραν του γεγονότος ότι η παράγραφος Β2 θα έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την
παράγραφο Α2, γεγονός που θα δημιουργούσε διακριτική μεταχείριση, σε αρκετές περιπτώσεις δεν
θα ήταν δυνατή η οριοθέτηση της διάρκειας ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής ή
αυτή θα ξεπερνούσε τα τρία ή πέντε έτη, γεγονός που θα αποδυνάμωνε την έννοια της
προσωρινότητας του τίτλου διαμονής.
Βάσει των προεκτεθέντων, η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και ανανεώνεται
εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις, με διάρκεια ισχύος ένα (1) έτος,
πλην των περιπτώσεων που το διάστημα ισχύος των περιοριστικών όρων είναι μικρότερο του
έτους, όπου η λήξη της διάρκειας ισχύος συμπίπτει με τη λήξη ισχύος των περιοριστικών
όρων.
Κατά την ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, θα αναζητούνται, πλέον των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην κυα για την αρχική χορήγηση, τα ακόλουθα:
Α) Στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που απολύονται με υπό όρο απόλυση, έγγραφο του
οικείου Α.Τ. με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι όροι τηρούνται και δεν έχουν ανακληθεί
Β) Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους επιβάλλεται περιοριστικός όρος κατά τη
διάρκεια της προδικασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι παρόντες οποτεδήποτε στην
ανάκριση ή στο δικαστήριο, θα αναζητείται, έγγραφο του οικείου Α.Τ. ότι οι όροι τηρούνται και
δεν έχουν αρθεί ή τροποποιηθεί
Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής του παρόντος κεφαλαίου παρέχει πρόσβαση μόνο σε μισθωτή
απασχόληση.
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Λήξη ισχύος της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη λήξη των περιοριστικών
όρων ή την εκδίκαση της υπόθεσης, ανεξαρτήτως της έκβασης αυτής.
Χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών μετά τη λήξη των περιοριστικών
όρων
Τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β6 είναι σαφές ότι αφορούν αποκλειστικά στους υπηκόους
τρίτων χωρών που υπάγονται στην παράγραφο Β1 περίπτωση (α) της κυα, και πιο συγκεκριμένα σε
υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε απόλυση υπό όρο μετά από τελεσίδικη
απόφαση, υπό την προϋπόθεση,
α) της λήξης της περιόδου δοκιμασίας χωρίς να έχει επέλθει άρση ή ανάκληση αυτής,
β) της μη επιβολής μέτρου απομάκρυνσης από τη χώρα μετά την έκτιση της ποινής και
γ) της κατοχής άδειας διαμονής, κατά το χρόνο έκτισης της ποινής.
Σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι η παροχή δυνατότητας επανένταξης και επαναφοράς στη
νομιμότητα, σε υπηκόους τρίτων χωρών που εξέτισαν την ποινή τους και αποδεικνύουν ότι τυχόν
απομάκρυνσή τους από τη χώρα θα προκαλούσε ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους ίδιους και
τα μέλη των οικογενειών τους.
Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής στους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει κατ’ αρχήν να μη
συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι που τους καθιστούν επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια της χώρας.
Κατά τη διερεύνηση της παραπάνω ουσιαστικής προϋπόθεσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα:
Η προηγούμενη καταδίκη, ανεξαρτήτως εάν το ύψος της επιβληθείσας ποινής υπερέβαινε το έτος ή
όχι, επέσυρε μεν την ανάκληση της άδειας διαμονής ή την απόρριψη του αιτήματος για ανανέωσή
της, ωστόσο η απόλυση υπό όρο βασίστηκε κατ’ αρχήν στην διαγωγή που επέδειξε ο
ενδιαφερόμενος κατά την έκτιση της ποινής του και στο γεγονός ότι δεν κρίθηκε αναγκαία η
συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων.
Επιπροσθέτως η απόλυση υπό όρο αποσκοπεί κυρίως στην αποτροπή της υποτροπής με τη
βελτίωση του ενδιαφερόμενου και την κοινωνική του αποκατάσταση.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η προηγούμενη καταδίκη, ιδίως όταν αυτή είχε επιβληθεί επί
πλημμελήματος, δεν συνιστά κατ’ αρχήν αυτοτελώς λόγο μη χορήγησης της άδειας διαμονής.
Ωστόσο θα πρέπει απαραιτήτως να διερευνάται το ύψος της ποινής, η βαρύτητα του αδικήματος
για την τέλεση του οποίου καταδικάστηκε και η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που
δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τον καθιστούν πραγματική, ενεστώσα
και αρκούντως σοβαρή απειλή που στρέφεται κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συνεκτιμώνται στοιχεία από το φάκελο του ενδιαφερομένου και ιδίως,
•

Η διάρκεια παραμονής του στην ελληνική επικράτεια πριν την επιβολή της ποινής

•

Η ιδιότητα του μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε, ή Έλληνα ή του γονέα ημεδαπού

•

Η ηλικία του και οι δεσμοί του με τη χώρα καταγωγής.

•

Η οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση και ιδίως η ύπαρξη προστατευόμενων
μελών και δη ανήλικων τέκνων που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία

•

Η κοινωνική και πολιτιστική ένταξή του στην Ελλάδα

•

Στοιχεία του φακέλου του ενδιαφερομένου που αποδεικνύουν ότι στο παρελθόν ήταν
απόλυτα συνεπής με τις υποχρεώσεις του
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Υπό το πρίσμα των παραπάνω, σε όσες περιπτώσεις κριθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται στο
ρυθμιστικό πλαίσιο της παρούσας και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 3386/2005, όπως
ισχύει, μπορεί να χορηγείται άδεια διαμονής.
Η άδεια διαμονής είναι αρχική και αντίστοιχη της άδειας διαμονής που κατείχε ο ενδιαφερόμενος,
πλην των περιπτώσεων που για αντικειμενικούς λόγους, αυτό δεν είναι δυνατό.
Για παράδειγμα εάν ο ενδιαφερόμενος, πριν την έκτιση της ποινής, κατείχε αυτοτελή άδεια
διαμονής και έχει πλέον συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας του είναι σαφές ότι θα αιτηθεί για
έναν από τους λοιπούς λόγους του νόμου.
Η άδεια διαμονής της παρούσας χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας του ενδιαφερόμενου που
κατείχαν ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής.
Στα ανήλικα τέκνα των ανωτέρω χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
Κεφάλαιο Γ’
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Γ’ της κυα
Μέλη οικογένειας κατόχου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
Η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται και στα προστατευόμενα μέλη των υπαγομένων
στα κεφάλαια Α’ και Β’ της παρούσας, υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία είχαν άδεια διαμονής
για οικογενειακή επανένωση καθώς και στα ανήλικα τέκνα τους που γεννιούνται στην Ελλάδα,
μετά την έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης ή κατά τη διάρκεια της έκτισης της
ποινής ή μετά την απόλυσή τους.
Ειδικότερα:
Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται, στα προστατευόμενα μέλη του υπηκόου τρίτης
χώρας που ήταν α) κάτοχοι άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση κατά το χρόνο έκδοσης
της σχετικής απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης του συντηρούντος, β) είχαν εισέλθει στη χώρα
με ειδική θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση και είχαν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση
άδειας διαμονής γ) είναι τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα μετά την
έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης ή κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής ή μετά
την απόλυσή τους.
Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής χορηγείται ομοίως και στα προστατευόμενα μέλη των υπηκόων
τρίτων χωρών που υπάγονται στην περίπτωση (γ) υποπερίπτωση i. του κεφαλαίου Α’ , παρά το
γεγονός ότι αυτά δεν κατείχαν άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Τούτο διότι
οι διατάξεις των άρθρων 91 παρ. 1 και 18 παρ. 4 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει και της υπ’ αριθ.
11702/2006 κυα, αφορούσαν, ως γνωστό, διαδικασία έκτακτης νομιμοποίησης στην οποία
συμπεριλαμβάνονταν και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης συμβίωναν στην Ελλάδα με τον συντηρούντα γονέα.
Η διαμονή των ανηλίκων τέκνων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από το γονέα,
αποδεικνύεται, βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του νόμου και των σχετικών εγκυκλίων, από
την υποβολή αντίστοιχης αίτησης που αφορούσε χορήγηση άδειας διαμονής στα ανήλικα τέκνα.
Αυτονόητο είναι ότι τα τέκνα των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα,
μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, καλύπτονται ομοίως από ειδική βεβαίωση νόμιμης
διαμονής.
Η χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στα προστατευόμενα μέλη των υπηκόων
τρίτων χωρών, χωρεί ανεξαρτήτως του γεγονότος της άσκησης εκ μέρους τους αιτήσεως ακύρωσης
επί απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για λόγους
οικογενειακής επανένωσης.
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Ενηλικιωθέντα τέκνα κατόχων ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής
Στα τέκνα των κατόχων ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής που κατέχουν ομοίως ειδική
βεβαίωση νόμιμης διαμονής και ενηλικιώνονται, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής.
Αυτοτελής άδεια διαμονής μπορεί να χορηγηθεί και στα ενηλικιωθέντα, κάτω του 21 ου έτους της
ηλικίας τέκνα που κατέχουν ήδη ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής καθώς και στα τέκνα που
ενηλικιώνονται αμέσως μετά την έκδοση της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης του γονέα, η
οποία συμπαρασύρει και την άδεια διαμονής που κατείχαν τα ίδια, γεγονός που δεν επιτρέπει ούτε
την αίτηση για χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής ούτε τον εφοδιασμό τους με ειδική
βεβαίωση νόμιμης διαμονής.
Θεωρούμε ότι είναι απόλυτα σαφές ότι η χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής στα τέκνα
υπηκόων τρίτων χωρών που ενηλικιώνονται, είναι ανεξάρτητη από την θετική ή μη έκβαση της
ασκηθείσας από το γονέα προσφυγής ή από τη δυνατότητα περαιτέρω διαμονής του γονέα στην
Ελλάδα μετά τη λήξη της περιόδου δοκιμασίας.
Εκκρεμή αιτήματα
Εκκρεμή αιτήματα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της κυα εξετάζονται σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην παρούσα.
Αιτήματα που έχουν απορριφθεί κατά το παρελθόν και υπάγονται πλέον στις διατάξεις της
ισχύουσας κυα, εξετάζονται κατόπιν υποβολής νέας αίτησης.
Ειδικά για τις περιπτώσεις που το εκκρεμές αίτημα αφορά σε ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης
διαμονής που είχε χορηγηθεί με εξάμηνη διάρκεια, θα αναζητείται η προσκόμιση παραβόλου ύψους
εκατόν πενήντα (150) ευρώ χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με το παράβολo που έχει ήδη κατατεθεί.
Η Υφυπουργός
Θ. Τζάκρη

Κοινοποίηση
1.Όλα τα Υπουργεία
Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
2.Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δ/νση Σχέσεων Κράτους-Πολίτη
Βασ. Σοφίας 15
3. Υπουργείο Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων
4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης
Δ/νση Αλλοδαπών
5. Υπουργείο Οικονομικών
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Δ/νση Μητρώου
6. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Δ/νση Γ4 Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων
& Schengen
7. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης
α) Δ/νση Απασχόλησης
Τμήμα ΙΙΙ
Πειραιώς 40
β) Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σταδίου 29
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
9. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δ/νση Νομοθ. Συντονισμού Ειδ. Νομικών Υποθέσεων ΕΕ
& Διεθνών Οργανισμών
Μεσογείων 96, Αθήνα
10. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Αλ. Πάντου & Φραγκούδη 11
Τ.Κ. 10163, Αθήνα
11. Συνήγορο του Πολίτη
12. Σώμα Ε.Ε.Δ.Δ.
13. ΣΕΠΕ
14. ΟΑΕΔ
15.

ΔΑΕΜ

Εσωτερική Διανομή
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κας. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής
Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης
Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Ηλεκτρονικής Επεξ. Στοιχείων
Δ/νση Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης
Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
Δ/νση μας
Όλα τα τμήματα
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