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ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς την
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
Κυρία Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη

Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε,
Στη Βουλή των Ελλήνων κατετέθη προ ολίγων ηµερών µε πρωτοβουλία του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ήδη συζητείται
ενώπιον της Επιτροπής της οποίας προϊστασθε σχέδιο νόµου περί «Εισόδου, διαµονής
και κοινωνικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».
Είναι αξιοσηµείωτο ότι το εν λόγω σχέδιο αποβλέπει σε σηµαντικό βαθµό στη
συστηµατοποίηση, βελτίωση και ολοκλήρωση του υφισταµένου νοµικού πλαισίου,
γεγονός που οπωσδήποτε συντείνει στην άµβλυνση των σοβαρών προβληµάτων, στα
οποία προσέκρουσε η εφαρµογή των ισχυουσών µέχρι σήµερα διατάξεων.
Όπως γνωρίζετε από τις Εκθέσεις που ετησίως υποβάλλονται στη Βουλή των
Ελλήνων, η ενασχόληση του Συνηγόρου του Πολίτη µε τα προβλήµατα
κακοδιοίκησης που αντιµετωπίζουν όσοι αλλοδαποί διαµένουν στη χώρα µας αλλά και
οι συµπολίτες µας, που συνεργάζονται ή συναλλάσσονται µαζί τους, είναι ιδιαίτερα
εκτεταµένη και ανατρέχει ήδη στην έναρξη της λειτουργίας της Αρχής.
Αναγνωρίζοντας την σωρευθείσα εµπειρία µας στα ζητήµατα αυτά, ο Υπουργός
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης τίµησε τον Συνήγορο του
Πολίτη µε την εµπιστοσύνη του, θέτοντας υπ’ όψιν µας προσχέδιο των προτεινοµένων
διατάξεων προς σχολιασµό. Με ιδιαίτερη δε ικανοποίηση διαπίστωσα ότι
αξιοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι σχετικές παρατηρήσεις µας, καθώς υιοθετήθηκαν
περισσότερες από είκοσι υποδείξεις µας.
Στις εν λόγω παρατηρήσεις συµπεριλαµβάνονται και ορισµένες νέες,
αναφερόµενες σε τροποποιήσεις που επήλθαν µεταγενεστέρως στο αρχικό προσχέδιο.
Με αυτές επισηµαίνονται οι µεταβολές και προσθήκες εκείνες που φέρει το τελικό
σχέδιο –ιδίως στο κρίσιµο τµήµα των µεταβατικών του διατάξεων- και οι οποίες, παρά
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τις προθέσεις των συντακτών τους, ενδέχεται να εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους
όσον αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος νοµιµοποίησης του
2910/2001 αλλά και την υλοποίηση του νέου προγράµµατος νοµιµοποίησης. Οι
επισηµάνσεις αυτές εστιάζουν κατ’ αρχήν στην ανάγκη άµεσης και σοβαρής
ενίσχυσης της διαδικασίας νοµιµοποίησης τόσο µε πόρους –προερχοµένους κατά
βάση από το παράβολο που καταβάλλεται από τους αιτούντες- όσο και –κυρίως- σε
ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό. Περαιτέρω όµως υπογραµµίζεται η φαινόµενη
τουλάχιστον αντίφαση µεταξύ του στόχου της τακτοποίησης όλων των αλλοδαπών που
διαµένουν αποδεδειγµένα στη χώρα κατά τους δώδεκα τελευταίους µήνες µε την
αναγωγή της ύπαρξης θεώρησης εισόδου στο διαβατήριό τους ως αποκλειστικού
τρόπου απόδειξης του διαδραµόντος αυτού χρόνου. Αντιλαµβάνεσθε, βέβαια, ότι η
γραµµατική ερµηνεία και εφαρµογή τέτοιας ρύθµισης θα απέκλειε, παρά την
εξαγγελθείσα πρόθεση των συντακτών του σχεδίου, πολύ µεγάλο αριθµό των
διαβιούντων στη χώρα αλλοδαπών από το πρόγραµµα νοµιµοποίησης.
Τέλος, θα ήθελα να θέσω επίσης υπ’ όψιν σας κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά
την επάρκεια της εναρµόνισης των προτεινοµένων διατάξεων σχετικά µε την έναρξη
του χρόνου υπολογισµού της πενταετίας, που απαιτείται για την απόκτηση άδειας επί
µακρόν διαµένοντος, µε την κοινοτική νοµοθεσία αλλά και να υπογραµµίσω την
ανάγκη να διασφαλισθεί πλήρως το διεθνώς κατοχυρωµένο δικαίωµα των ανηλίκων
αλλοδαπών για αξιοπρεπή εκπαίδευση ανεξαρτήτως της νοµιµότητας της διαµονής
των γονέων τους στη χώρα.
Για τη διευκόλυνσή σας, στα σηµεία που ακολουθούν αρχικά παρατίθεται η
διαπίστωση του επί µέρους προβλήµατος που, κατά την άποψή µας, εµφανίζει το υπό
επεξεργασία σχέδιο και στη συνέχεια, η πρόταση επίλυσής του.
Παραµένω στη διάθεσή σας αλλά και κάθε µέλους της Επιτροπής για κάθε
σχετική διευκρίνιση.

Με τιµή,

Γιώργος Β. Καµίνης
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