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Αξιότιµη κα ∆ιευθύντρια,
Με την υπ. αριθµ. 9952/21-6-2005 αναφορά του κ. ***, τέθηκε υπ’ όψιν του Συνηγόρου του
Πολίτη το πρόβληµα που αντιµετωπίζει από την απόρριψη του αιτήµατος ανανέωσης της άδειας
παραµονής του και την διατήρηση σε εκκρεµότητα του ζητήµατος της νόµιµης προσωρινής
παραµονής του παρά την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.
Συγκεκριµένα, µε την υπ’ αρ. Φ.151789/162404/2003 απόφαση της ∆/νσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Αθηνών το αίτηµα ανανέωσης της άδειας παραµονής του κ. *** απορρίφθηκε για
λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Σε συνέχεια αυτού, ο ενδιαφερόµενος άσκησε αίτηση
ακύρωσης και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά της ως άνω απορριπτικής απόφασης της
Περιφέρειας Αττικής. Το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε Προσωρινή ∆ιαταγή
Αναστολής Εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης και κατόπιν αυτού, ο αναφερόµενος
κατέθεσε µέσω του ∆ήµου *** τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 248/24-1-2005 αίτηση για ανανέωση
της άδειας παραµονής του. Εντούτοις, η διαδικασία εξέτασης του αιτήµατος του ενδιαφερόµενου
παρέµενε εκκρεµής µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη ακόµη και η προσωρινή διευθέτηση της
νοµιµότητας της παραµονής του για το διάστηµα µέχρι την οριστική εκδίκαση της αίτησης
ακυρώσεως. Για τον λόγο αυτό, ο αναφερόµενος κατέθεσε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη.
Κατά τον χρόνο διερεύνησης της ως άνω αναφοράς, το αρµόδιο διοικητικό δικαστήριο
έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως και ακύρωσε την προσβαλλόµενη απόφαση της Περιφέρειας
Αττικής, γεγονός το οποίο κατέστησε πλέον άνευ αντικειµένου την περαιτέρω διαµεσολάβηση της
Αρχής, τουλάχιστον στο σκέλος που αφορά τη διευθέτηση του ατοµικού προβλήµατος του
αναφερόµενου. Εντούτοις, µε αφορµή τη διερεύνηση της ως άνω υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι η
∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής είναι ιδιαίτερα διστακτική
στη συµµόρφωσή της προς τις Προσωρινές ∆ιαταγές Αναστολής Εκτέλεσης απορριπτικών
αποφάσεων που έχει εκδώσει η ίδια. Συγκεκριµένα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η
συνεργάτις µου, κ. Μυτιληναίου µε τον αρµόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας, κ. ***,
πληροφορηθήκαµε ότι, σύµφωνα µε πάγια θέση της υπηρεσίας σας, σε περιπτώσεις όπου
συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, η ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Περιφέρειας Αττικής δεν προβαίνει σε εξέταση αιτηµάτων ανανέωσης άδειων παραµονής,
παρά µόνον µετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της υποβληθείσας αίτησης
ακύρωσης.

Ωστόσο, όπως αντιλαµβάνεστε, µε την ως άνω πρακτική, η απόδοση προσωρινής
δικαστικής προστασίας µε την έκδοση προσωρινών διαταγών στερείται ουσιαστικού περιεχοµένου,
αφού, εν τοις πράγµασι, οι οικείες αποφάσεις παραµένουν ανενεργές µέχρι την οριστική εκδίκαση
των αιτήσεων ακυρώσεως. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η έκδοση προσωρινής διαταγής αποτελεί
ευχέρεια που αποδίδεται εκ του νόµου στον έχοντα έννοµο συµφέρον, προκειµένου να επιδιώξει
την αναστολή εκτελεστών διοικητικών πράξεων. Για τα ζητήµατα αυτά έχουν εφαρµογή οι
σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (άρθρα 200-205), η δε αναστολή, η οποία
διατάσσεται µε την δικαστική απόφαση, ισχύει µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης για την
αίτηση ακυρώσεως (πρβλ. άρθρο 205 παρ. 2 Κ∆∆). Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή και στην
διαδικασία της χορήγησης ή ανανέωσης των αδειών διαµονής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2910/2001, όπως ισχύει σήµερα. Επί της ουσίας δε, η αναστολή της εκτέλεσης της
προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης, και στη συγκεκριµένη περίπτωση της απορριπτικής
απόφασης επί της αιτήσεως ανανέωσης της άδειας διαµονής, έχει ως έννοµη συνέπεια την
προσωρινή επάνοδο στην προηγούµενη κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση πριν από την έκδοση
της προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης.
Για το ανωτέρω ζήτηµα και συγκεκριµένα, για την υποχρέωση συµµόρφωσης της
∆ιοίκησης µε τις δικαστικές αποφάσεις σε ζητήµατα σχετιζόµενα µε το καθεστώς αδειών διαµονής
και εργασίας των αλλοδαπών, έχει εκδοθεί η µε αριθµ. 44 (Α.Π. 15561/12-10-2004) ερµηνευτική
εγκύκλιος του Α’ Τµήµατος Αδειών Παραµονής της ∆/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, η οποία έχει αποσταλεί σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας και τις αρµόδιες
∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης. Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκύκλιο, «Σε περίπτωση
που αναστέλλονται µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου αποφάσεις Περιφερειών επί αιτηµάτων
ανανέωσης αδειών παραµονής ή ανακλητικές πράξεις, η αναστολή αυτή έχει ως συνέπεια την
προσωρινή επάνοδο των πραγµάτων στην προ της έκδοσης της ανασταλείσας πράξης κατάσταση και
κατά συνέπεια η οικεία Περιφέρεια υποχρεούται να προβεί στην επιστροφή της αφαιρεθείσας άδειας
διαµονής ή τη χορήγηση νέας, η οποία θα ισχύει ή µπορεί να ανανεώνεται µέχρι την τελεσίδικη
εκδίκαση της υπόθεσης».
Ειδικά, ως προς την Προσωρινή ∆ιαταγή, όπως επανειληµµένως έχει υποστηρίξει ο
Συνήγορος του Πολίτη (βλ. συνηµµένο υπ’ αρ. 20806/4.2.1 έγγραφο προς ΥΠΕΣ∆∆Α), εφόσον
αυτή έχει το χαρακτήρα δικαστικής απόφασης, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω
διατάξεων και άρα παράγει δεσµευτικές έννοµες συνέπειες για τις διοικητικές αρχές της χώρας, οι
οποίες, σε αυτή την περίπτωση, υποχρεούνται να συµµορφώνονται και να προβαίνουν σε όλες τις
ενέργειες που απορρέουν από αυτές. Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η υπ’ αριθµ. 311/2005
Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Γ’ Τµήµα), σύµφωνα µε την οποία, η
υποχρέωση συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς τις προσωρινές διαταγές, που εκδίδονται κατά την
ακυρωτική διαδικασία, συντρέχει στο πλαίσιο των άρθρων, 95 παρ. 5 του Συντάγµατος, 50 παρ. 4
του Π.∆. 18/1989 και 1 του Ν. 3068/2002. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµοδότηση το
Γ’ Τµήµα του ΝΣΚ δέχεται ότι το άρθρο 20 του Ν. 3301/2004, µε το οποίο τροποποιείται το άρθρο
1 του Ν. 3068/2002 και προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης
για ορισµένες κατηγορίες δικαστικών αποφάσεων, δεν εφαρµόζεται στις ακυρωτικές διαφορές
ουσίας, όπως είναι οι διαφορές στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2910/2001.
Εποµένως, εξακολουθεί να υφίσταται, η υποχρέωση της διοίκησης προς συµµόρφωση στις
προσωρινές διαταγές, οι οποίες εκδίδονται από τα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία, κατόπιν αιτήσεως
ακυρώσεως και υποβολής σχετικής αίτησης αναστολής από τους αλλοδαπούς στο πλαίσιο
εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 2910/2001 (χορήγηση άδειας διαµονής, άδειας εργασίας,
απαγόρευση εισόδου, διοικητική απέλαση αλλοδαπού κλπ.).
Όπως, συνάγεται από τα προαναφερόµενα, εφόσον είχε εκδοθεί η από 14-7-2004
Προσωρινή ∆ιαταγή του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, µε την οποία διατάσσεται η
«∆ιοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια ερειδόµενη αποκλειστικώς στη Φ.151789/162404/2003/17-

12-2003 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής», θα έπρεπε να εξεταστεί από
την υπηρεσία σας η αίτηση του κ. *** για ανανέωση της άδειας διαµονής του και να χορηγηθεί σε
αυτόν άδεια διαµονής, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την χορήγηση αυτής. Η
ανανέωση της άδειας διαµονής του σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας θα γινόταν στο πλαίσιο
παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και σε συµφωνία µε την υποχρέωση συµµόρφωσης
της διοίκησης µε τις οικείες αποφάσεις, τουλάχιστον για το διάστηµα µέχρι την έκδοση τελεσίδικης
δικαστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Στη συνέχεια, και εφόσον γινόταν δεκτή (όπως
και έγινε τελικώς) η αίτηση ακυρώσεως από το αρµόδιο δικαστήριο θα συνεχιζόταν η διαδικασία
εξέτασης του αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση
που εκδιδόταν απορριπτική απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η προσωρινώς χορηγηθείσα
άδεια διαµονής θα έπρεπε να ανακληθεί.
Λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ανωτέρω επισηµάνσεων, παρακαλούµε για τις απόψεις σας,
καθώς και τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί ή πρόκειται να προβείτε προκειµένου να
αντιµετωπιστεί το εν λόγω ζήτηµα και να εναρµονιστεί η ακολουθούµενη πρακτική της
Περιφέρειας Αττικής µε το περιεχόµενο της ως άνω εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, της οικείας
Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτος και των σχετικών υποδείξεων του Συνηγόρου
του Πολίτη.
Αναµένοντας την εντός ευλόγου χρόνου απάντησή σας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
για τη συνεργασία.

Με τιµή,

Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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