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Αξιότιµοι κύριοι,
ΘΕΜΑ: ∆ήλωση υποδοχής αλλοδαπού
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε την µε Α.Π.: 16154/12.08.2002 αναφορά του κυρίου ------------------------------------, επιχειρηµατία, σχετικά µε το γεγονός ότι αδυνατεί να προσκαλέσει
στην Ελλάδα την κόρη της γυναίκας του, η οποία είναι Ουκρανή υπήκοος. Συγκεκριµένα, ο κ. --------------------- αναφέρει ότι το αρµόδιο Ελληνικό Προξενείο αρνήθηκε επανειληµµένως να
χορηγήσει θεώρηση εισόδου στην κόρη της συζύγου του, µε διάφορες, και αντιφατικές µεταξύ
τους, αιτιολογίες.
Εκτός της εν λόγω έγγραφης αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει γίνει αποδέκτης
σηµαντικού αριθµού προφορικών διαµαρτυριών και αιτηµάτων που αφορούν την αδυναµία
Ελλήνων πολιτών να καλέσουν αλλοδαπά πρόσωπα στη χώρα για βραχυχρόνια διαµονή. Συχνά
µάλιστα τα πρόσωπα αυτά είναι µέλη της οικογένεια του αλλοδαπού συζύγου τους ή αλλοδαπά
συγγενικά τους πρόσωπα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι τα Προξενεία µας, στις χώρες από όπου
προέρχεται µεταναστευτική κίνηση προς την Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα φειδωλά στη χορήγηση
θεώρησης εισόδου για ολιγοήµερη παραµονή, ιδίως σε αλλοδαπούς που έχουν συγγενικά πρόσωπα
που διαµένουν νόµιµα στη χώρα. Τα Προξενεία µας κρίνουν ότι κατά κανόνα οι αλλοδαποί ζητούν
τη συγκεκριµένη θεώρηση εισόδου προκειµένου να εισέλθουν στη χώρα και κατόπιν να
παραµείνουν παράνοµα σε αυτήν. Αν και καταρχήν δεν είναι αβάσιµη η περιοριστική στάση,
ωστόσο, αφενός ο ν. 2910/2001 προβλέπει την καταβολή εγγύησης προκειµένου να προληφθεί η
παράνοµη παραµονή κατόπιν πρόσκλησης ηµεδαπού, αφετέρου µεγάλος αριθµός αλλοδαπών
επιθυµεί πραγµατικά αυτό που ζητά, δηλαδή βραχυχρόνια επίσκεψη στην Ελλάδα για να
συναντήσουν συγγενικά τους πρόσωπα που διαµένουν νόµιµα στη χώρα. Άλλωστε, η ζήτηση για
θεωρήσεις εισόδου ολιγοήµερης παραµονής αυξάνεται σηµαντικά την περίοδο των γιορτών και των
καλοκαιρινών διακοπών, γεγονός που φανερώνει ότι τουλάχιστον ένα ποσοστό των αιτούντων
επιθυµεί την είσοδο στη χώρα για τουριστικούς λόγους.
Όταν δεν δίνεται η δυνατότητα στα µέλη της οικογένειας αλλοδαπού να εισέλθουν και να
παραµείνουν για βραχύ χρονικό διάστηµα στη χώρα, αυξάνεται η πιθανότητα ο αλλοδαπός που
διαµένει νόµιµα στην Ελλάδα, επιθυµώντας επαφή µε την οικογένειά του, να ζητήσει οικογενειακή
συνένωση. Συνεπώς, η άρνηση χορήγησης εισόδου για ολιγοήµερη παραµονή έχει τελικά ως
αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης για θεώρηση εισόδου για οικογενειακή συνένωση και

συνακόλουθα την αύξηση του φόρτου εργασίας στις ήδη υπερφορτωµένες υπηρεσίες αλλοδαπών
και µετανάστευσης των Περιφερειών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 2.ε, εδάφιο 2 του ν. 2910/20011, ηµεδαπός µπορεί να καλέσει
αλλοδαπό να επισκεφθεί τη χώρα, καταθέτοντας δήλωση υποδοχής και χρηµατική εγγύηση. Όµως,
παρότι έχει παρέλθει 1,5 έτος από την ισχύ του ν. 2910/2001, η εν λόγω διάταξη δεν έχει
ενεργοποιηθεί, καθώς απαιτείται η σύνταξη του εντύπου υποδοχής και η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα περιγράφει τη σχετική διαδικασία.
Επισηµαίνεται ως προς το έντυπο της δήλωσης υποδοχής, ότι υφίσταται η από 16/10/1998
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την εφαρµογή της συµφωνίας Σέγκεν, σχετικά µε την
καθιέρωση ενιαίου τύπου εντύπου ως αποδεικτικού πρόσκλησης, δήλωσης ανάληψης ευθύνης ή
πιστοποιητικού φιλοξενίας, η οποία περιέχει παραρτήµατα που περιγράφουν τις προδιαγραφές του
εντύπου. Εποµένως, η σύνταξη του εντύπου της δήλωσης υποδοχής, αφενός είναι δεσµευτική για
την Ελλάδα, αφετέρου, δεδοµένης της αναλυτικής περιγραφής των προδιαγραφών του, δεν συνιστά
ιδιαίτερα περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κρίνει ότι η ενεργοποίηση της
δυνατότητας πρόσκλησης αλλοδαπού βάσει δήλωσης υποδοχής ηµεδαπού έχει καθυστερήσει
σηµαντικά χωρίς λόγο, µε αποτέλεσµα, πρώτον, να αδυνατεί να ασκηθεί ένα δικαίωµα που νόµος
προβλέπει και, δεύτερον, να αναπτύσσονται προβληµατικές καταστάσεις που επιβαρύνουν τη
λειτουργία των υπηρεσιών αριθµού Προξενείων µας καθώς και των Περιφερειών.
Ως εκ τούτου, παρακαλούµε για λόγους χρηστής διοίκησης, να φροντίσετε, το συντοµότερο
δυνατόν, να συντάξετε το έντυπο της δήλωσης υποδοχής και να εκδώσετε την σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση. Επίσης παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις ενέργειές σας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συνεργασία και σας
γνωρίζει ότι παρακολουθεί το θέµα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Με τιµή,
Γιώργος Καµίνης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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«Είναι όµως δυνατόν ηµεδαπός, µε δήλωση υποδοχής που συντάσσεται σε ειδικό προς τούτο έντυπο και
κατατίθεται ως δικαιολογητικό στις αρµόδιες για την έκδοση των θεωρήσεων ή τον διαβατηριακό έλεγχο
αρχές, να αναφέρει το σκοπό του ταξιδιού του αλλοδαπού και να εγγυηθεί µε την κατάθεση στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσού, που καλύπτει τις δαπάνες τυχόν επαναπροώθησής του ή απέλασής του
και ποσού ίσου µε τριµηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη µέρους ή του συνόλου των
αναγκαίων για τη συντήρησή του εξόδων».

