Περίληψη της υπόθεσης
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε και διερεύνησε αναφορά υπηκόου τρίτης χώρας, η
οποία υπέβαλε αίτημα για ανανέωση του τύπου άδειας διαμονής της σε άδεια
διαμονής δεκαετούς διάρκειας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 παρ. 1 του ν.
4251/2014.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το δικαίωμα απόκτησης δεκαετούς άδειας διαμονής
χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών, οποίοι (πέραν των λοιπών προϋποθέσεων) κατά
την έναρξη του ν. 3386/05, δηλ. την 1-1-2006, είχαν άδεια διαμονής σε ισχύ.
Ωστόσο, η αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, βασιζόμενη σε ερμηνευτική εγκύκλιο, στην οποία αναφερόταν ότι «στην
εν λόγω κατηγορία εντάσσονται … μόνο εάν η άδεια διαμονής είχε εκδοθεί πριν την 1η
Ιανουαρίου 2006», γνωστοποίησε στην ενδιαφερόμενη ότι δεν πληροί την ανωτέρω
προϋπόθεση, παρά το γεγονός ότι η ισχύς της άδειας αυτής ανέτρεχε σε χρόνο προ
της 1-1-2006, καθώς εκδόθηκε μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής. Της
συνέστησε δε, να προβεί σε τροποποίηση του αιτήματος για άλλη κατηγορία άδειας
διαμονής.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε προς το αρμόδιο Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής, τόνισε, ότι η ερμηνεία που δόθηκε μέσω της εγκυκλίου,
ουσιαστικά καταστρατηγεί το πνεύμα του νόμου, καθώς αποκλείει της δυνατότητας
να αποκτήσουν τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής, όλοι εκείνοι των οποίων η άδεια
ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία που όριζε ο νόμος, αλλά για μια σειρά λόγους, που
οφείλονταν σε δυσλειτουργίες της διοίκησης, οι άδειες εκδόθηκαν αρκετά
μεταγενέστερα.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη η αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου ανταποκρίθηκε θετικά στις προτάσεις της Αρχής, αποστέλλοντας σχετικό
διευκρινιστικό έγγραφο προς όλες τις Δ/νσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, σχετικά με την ορθή ερμηνεία της
διάταξης.
Τέλος, σε συνέχεια του εν λόγω διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου, η Δ/νση
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, που εξέταζε το αίτημα της ενδιαφερόμενης, της
απέστειλε πρόσκληση για λήψη βιομετρικών δεδομένων, προκειμένου να εκδοθεί η
άδεια διαμονής της.

