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Αγαπητέ κύριε,
Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε υποβάλλοντας
στο Συνήγορο του Πολίτη την υπ` αριθμ. πρωτ. 16655/2009 αναφορά σας σχετικά με
το καθεστώς διαμονής το δικό σας και των μελών της οικογένειάς σας στην Ελλάδα
ως ομογενών εξ Αλβανίας έως ότου εκδοθεί δικαστική απόφαση επί της αίτησης
ακύρωσης που έχετε καταθέσει κατά της απόφασης απόρριψης του αιτήματος
ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο.. Κατόπιν διερεύνησης της υπόθεσής σας, και σε συνέχεια της
επαφής που είχε μαζί σας ο συνεργάτης μου Γρηγόρης Τσιούκας, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ν.3094/2003, που ορίζει και οριοθετεί τις αρμοδιότητές του, ο
Συνήγορος του Πολίτη ασκεί το διαμεσολαβητικό του έργο στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες διαπιστώνεται παράνομη πράξη ή παράλειψη δημόσιας υπηρεσίας σε βάρος
του αναφερόμενου. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται
υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής, ή που
έχουν ήδη κριθεί από τα δικαστήρια.
Από την αναφορά σας προκύπτει ότι για το ζήτημα της απόρριψης του
αιτήματός σας έχετε ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, γεγονός που αποκλείει εν
προκειμένω κάθε ενέργεια εκ μέρους του Συνηγόρου του Πολίτη.
Σχετικά με το ζήτημα του καθεστώτος διαμονής σας έως την έκδοση
δικαστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης που έχετε καταθέσει σημειώνεται
ότι:
α) ως προς την τύχη της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απορριπτικής
απόφασης των αστυνομικών αρχών αρμόδιο να αποφανθεί είναι το δικαστήριο που
έχει επιληφθεί, χωρίς τη δυνατότητα οποιασδήποτε από μέρους μας παρέμβασης ούτε
όσον αφορά την ουσία ούτε όσον αφορά το χρόνο έκδοσης της οποιασδήποτε
απόφασης.
β) σε περίπτωση που η αίτηση αναστολής που έχετε καταθέσει απορριφθεί,
δεν προβλέπεται στο νόμο κάποια άλλη διαδικασία για την προστασία της διαμονής
σας στην Ελλάδα. Εάν, αντιθέτως, η αίτηση αναστολής σας γίνει δεκτή αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα την προστασία σας από κάθε πράξη απομάκρυνσης από τη χώρα.
Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι η διαμονή σας στην Ελλάδα θα τελεί υπό τους όρους
που τελούσε όσο είχατε στη διάθεσή σας το ΕΔΤΟ ή τη βεβαίωση ανανέωσής του.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη διαμονή
των ομογενών εξ Αλβανίας δεν προβλέπεται η χορήγηση κάποιου ειδικού τίτλου
διαμονής ή η επιστροφή του παλαιότερου τίτλου σε όσους έχουν τύχει προσωρινής

δικαστικής προστασίας. Κατά συνέπεια, ακόμη και στην περίπτωση αυτή θα είστε
υποχρεωμένος να παραμείνετε στην Ελλάδα, προστατευμένος μεν από την απέλαση,
αλλά χωρίς δυνατότητα απόλαυσης έστω και ορισμένων δικαιωμάτων απ` όσα σας
εξασφάλιζε το ΕΔΤΟ ή η βεβαίωση ανανέωσής του.
Στο σημείο αυτό, πάντως, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι ο
Συνήγορος του Πολίτη κατανοεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε και το οποίο
απασχολεί σημαντικό αριθμό προσώπων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με
εσάς. Σας γνωρίζουμε, δε, ότι η Αρχή έχει προτείνει προς τις αρμόδιες αρχές την
υιοθέτηση ενός καθεστώτος που θα διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα όσων
αλλοδαπών αμφισβητείται η ομογενειακή τους ιδιότητα και τελούν υπό καθεστώς
προσωρινής δικαστικής προστασίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή σας.
Ειδικότερα, η Αρχή μας έχει απευθυνθεί ήδη από το 2007 προς τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί
στις περιπτώσεις όπως η δική σας το νόμιμο της παρουσίας των ενδιαφερόμενων
στην Ελλάδα με τον εφοδιασμό τους με έναν προσωρινό τίτλο νόμιμης διαμονής έως
την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ο οποίος να παρέχει συγκεκριμένα
δικαιώματα στο πεδίο της διαμονής και της εργασίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο έως
σήμερα δεν έχει γίνει δεκτό.
Εν όψει των παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη, λειτουργώντας στο πλαίσιο
του ν.3094/2003, που ορίζει και οριοθετεί τις αρμοδιότητές του διαπιστώνει ότι στην
περίπτωσή σας δεν υφίσταται περιθώριο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.
Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωμένος να θέσει την υπ` αριθμ. πρωτ. 16655/2009
αναφορά σας στο αρχείο.
Θέλουμε, τέλος, να σας πληροφορήσουμε ότι με το άρθρο 45 παρ.1 περ. ζ΄
του ν.3731/2008 δίνεται η δυνατότητα της υπό προϋποθέσεις μετάβασης στο
καθεστώς του αλλογενούς αλλοδαπού του ν.3386/2005 για όσους υπηκόους Αλβανίας
αιτούνται τον εφοδιασμό τους ή την ανανέωση ΕΔΤΟ και το αίτημά τους
απορρίπτεται διότι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα. Προς ενημέρωσή σας σας
αποστέλλουμε τις σχετικές διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης
να απευθυνθείτε στο Δήμο του τόπου κατοικίας σας.
Οι συνεργάτες μου είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Εφόσον στο
μέλλον κρίνετε ότι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι στο μέλλον για το
οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές της Αρχής μας, μη διστάσετε να
απευθυνθείτε εκ νέου στο Συνήγορο του Πολίτη υποβάλλοντας εκ νέου γραπτή
αναφορά.
Με τιμή,
Ανδρέας Τάκης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Συνημμένο:
Οι διατάξεις του άρθρου 45 παρ.1 περ.ζ΄ του ν.3731/2008

