
Noµοθετικές και οργανωτικές προτάσεις

Ο Συνήγορος του Πολίτη, όταν κρίνει ότι η αντιµετώπιση ορισµένων από τα θέµατα που έχει

διερευνήσει απαιτεί είτε την τροποποίηση της οικείας νοµοθεσίας είτε την αναδιάρθρωση της

οργάνωσης και της λειτουργίας των αρµόδιων υπηρεσιών, διατυπώνει νοµοθετικές και ορ-

γανωτικές προτάσεις. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε:

•  Την κατάργηση της άδειας σκοπιµότητας για την ίδρυση σφαγείων. 

•  Την αυτεπάγγελτη, από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, αναζήτηση των προβλεπόµενων από τον νόµο απο-

δεικτικών στοιχείων, κατά την εξέταση υπεύθυνης δήλωσης απώλειας ασφαλιστικού βι-

βλιαρίου, όταν ο εργοδότης είναι δηµόσιος φορέας. 

•  Τη χορήγηση δελτίου τουρισµού και στο πρόσωπο που συνοδεύει δικαιούχο µε αναπηρία,

ασφαλισµένο στον Οργανισµό Αγροτικής Εστίας, που αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Ο ορ-

γανισµός ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση του ΣτΠ, αναφέροντας ότι προτίθεται να

προβεί στη σχετική ρύθµιση και να παράσχει στους δικαιούχους µε αναπηρία δικαίωµα

συµµετοχής στα προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού κάθε χρόνο (χωρίς κλήρωση). 

•  Τη χορήγηση επιδόµατος απόλυτης αναπηρίας ανεξάρτητα από την αιτία συνταξιοδότησης,

δηλαδή και στους συνταξιούχους γήρατος οι οποίοι χρειάζονται διαρκή συµπαράσταση και

φροντίδα από τρίτο πρόσωπο.

•  Τη διατήρηση του επιµισθίου σε αποσπασµένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς που βρί-

σκονται σε άδεια κύησης, λοχείας και ανατροφής παιδιού, όταν αποµακρυνθούν από τη

χώρα απόσπασης.

•  Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε σχολεία κρατών-µελών της ΕΕ, τα

οποία ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τελούν υπό τη διοικητική επο-

πτεία του αρµόδιου υπουργείου. Η πρόταση έγινε αποδεκτή δυνάµει των διατάξεων του άρ-

θρου 2, παράγρ. 34 του Ν. 3687/2008.

•  Τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση από ναυάγια: Η αρµοδιότητα να

αφαιρεθεί από τα νοµικά πρόσωπα των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και να ανατεθεί σε

κεντρικό επίπεδο (στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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•  Τη χορήγηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε µηχανικούς του Εµπορικού Ναυτικού, µη

αποφοίτους της Ανώτατης ∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού ή των Ακαδηµιών του 

Εµπορικού Ναυτικού, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωµα µηχανικού Γ΄τάξης έως τις

31.12.1998. Η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή, δυνάµει του άρθρου 1 του Π∆ 110/2008.

Για τη νόµιµη είσοδο και διαµονή αλλοδαπών στη χώρα:

•  Την πρόβλεψη ειδικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση προσωρινού εγγράφου νόµιµης

διαµονής, ετήσιας διάρκειας, σε αλλοδαπούς που δεν είναι εφικτή η απέλασή τους από τη

χώρα. 

•  Τη χορήγηση του καθεστώτος της επί µακρόν ή αόριστης διάρκειας διαµονής στους κατό-

χους ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς, στους συζύγους οµογενών, στους αναγνω-

ρισµένους πρόσφυγες και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας και διαµονής για

ανθρωπιστικούς λόγους της περί ασύλου νοµοθεσίας, έστω και εάν τα δελτία έχουν λήξει

ή η ανανέωσή τους έχει απορριφθεί. 

•  Την υπό προϋποθέσεις χορήγηση άδειας διαµονής επί µακρόν ή αόριστης διάρκειας και σε

αλλοδαπούς που δεν διέµεναν συνεχώς και αδιαλείπτως νόµιµα στο ελληνικό έδαφος.

•  Τη χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 44, παράγρ. 2 του Ν.

3386/2005), εφόσον η διαµονή του αλλοδαπού καθίσταται αναγκαία στην Ελλάδα ή αυτός

αποδεικνύει ισχυρούς δεσµούς µε την ελληνική κοινωνία.

•  Την απλούστευση των προϋποθέσεων που προβλέπονται για την έναρξη άσκησης ανε-

ξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας. 

•  Τη δυνατότητα τα µέλη οικογένειας έλληνα πολίτη να απολαύουν ίσης µεταχείρισης ως προς

την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στην άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας µε τα

µέλη οικογένειας πολίτη της ΕΕ.

•  Τη χορήγηση και στους αλλοδαπούς µοναχούς άδεια διαµονής διετούς διάρκειας, όπως

προβλέπεται για τις υπόλοιπες κατηγορίες άδειας διαµονής.

•  Την κατάργηση της επιβολής προστίµου σε αλλοδαπό σύζυγο Έλληνα ή πολίτη της ΕΕ για

παράλειψη δήλωσης γέννησης τέκνου. Η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή δυνάµει δι-

ευκρινιστικής εγκυκλίου. 

•  Τη δυνατότητα υποβολής αιτήµατος ιδιότυπης πολιτογράφησης των οµογενών από την

πρώην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών ∆ηµοκρατιών που διαµένουν στην Ελλάδα, χωρίς

υποχρέωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής τους. Η πρόταση αφορά µόνο γονείς και

τέκνα οµογενών που ήδη έχουν αποκτήσει µε οποιοδήποτε τρόπο την ελληνική ιθαγέ-

νεια. Η εν λόγω πρόταση έγινε αποδεκτή δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.

3731/2008.

•  Την τροποποίηση των πυροσβεστικών διατάξεων ώστε να προβλέπεται ο καθαρισµός των

ιδιωτικών εκτάσεων από ξερά χόρτα. 

•  Τη διατήρηση της χορήγησης των εξόδων κίνησης στις αποδοχές των υπαλλήλων των ορ-

γανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια χρήσης του δικαιώµατος της γονικής

άδειας µε αποδοχές.

•  Τη δυνατότητα συµµετοχής στη διεκδίκηση βραβείων και υποτροφιών του Ιδρύµατος Κρα-

τικών Υποτροφιών και στους επί µακρόν διαµένοντες πολίτες τρίτων χωρών και σε πολίτες

κρατών-µελών της ΕΕ. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής

Πολιτικής, Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης και ∆ιεύθυνση

Ιθαγένειας 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής

Προστασίας – Πυροσβεστικό Σώµα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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∆ηµόσια κτήµατα – ∆ιεκδικήσεις ιδιωτών

•  Τον καθορισµό αυστηρών προδιαγραφών κατά τη σύνταξη των διαγραµµάτων που υπο-

βάλλουν οι ενδιαφερόµενοι και τον καθορισµό λεπτοµερώς των αρµοδιοτήτων, των κα-

θηκόντων και των υποχρεώσεων των αρµόδιων οργάνων της διοίκησης.  

Απόδοση ΑΦΜ

•  Την απόδοση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς κατόχους ειδικού δελτίου αιτήσαντος ασύλου, χωρίς την

προσκόµιση επιπλέον δικαιολογητικών για την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας τους.

•  Την απαλλαγή των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) από την υποχρέωση καταβολής διοδίων στις

εθνικές οδούς. Η εν λόγω απαλλαγή να επεκταθεί και στους οδηγούς όλων των ΙΧ που ανή-

κουν κατά πλήρη κυριότητα σε ΑµεΑ. 

•  Τη συµπλήρωση της ρύθµισης, σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης ειδικότητας σε για-

τρούς, µε µεταβατική διάταξη που θα προβλέπει τη διάκριση µεταξύ παλαιών και νέων

γιατρών εγγεγραµµένων στις λίστες αναµονής για ειδικότητες µε περισσότερα από δύο

στάδια ειδίκευσης. 

•  Την κατάργηση της υποχρέωσης για εξέταση από υγειονοµική επιτροπή των ακρωτηρια-

σµένων ή παράλυτων στα κάτω άκρα οι οποίοι επιθυµούν να λάβουν το επίδοµα κίνησης

(«επίδοµα καυσίµων»), εφόσον λαµβάνουν ήδη επίδοµα τετραπληγίας-παραπληγίας ως

ανασφάλιστοι ή ασφαλισµένοι του δηµοσίου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε:

Για την εκτίµηση του κινδύνου ρύπανσης από ναυάγια:

•  Τη σύνταξη από το υπουργείο, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευ-

νών, µελετών εκτίµησης του κινδύνου περιβαλλοντικής ρύπανσης από ναυάγια.

Για την προστασία των εθνικών δρυµών–πάρκων:

•  Τη συντόµευση των διαδικασιών προγραµµατισµού και πρόσληψης εποχικού προσωπι-

κού που αναλαµβάνει τα καθήκοντα φύλαξης των προστατευόµενων περιοχών τόσο κατά

την αντιπυρική όσο και κατά την κυνηγετική περίοδο.

•  Τη θέσπιση ολοκληρωµένου κανονιστικού πλαισίου που να καθορίζει µε σαφήνεια τη λει-

τουργία και τον τρόπο ελέγχου των διαφόρων αθλητικών–τουριστικών δραστηριοτήτων που

αναπτύσσονται στους εθνικούς δρυµούς. 

Για την πρόσβαση των ΑµεΑ στον αιγιαλό:

•  Τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ΑµεΑ στον αι-

γιαλό και την παραλία µε τη δυνατότητα τοποθέτησης ελαφρών κατάλληλων κατασκευών

µη µόνιµου χαρακτήρα (π.χ. ξύλινες ράµπες), καθώς και τη λήψη κατάλληλων µέτρων

για την αποµάκρυνση όλων των εµποδίων.

Για τον καθορισµό παλαιού αιγιαλού: 

•  Τη συνεκτίµηση, από τις επιτροπές καθορισµού αιγιαλού και παραλίας, στοιχείων που τεκ-

µηριώνουν την παρουσία ή µη του παλαιού αιγιαλού (π.χ. ιστορικά διαγράµµατα, χάρτες,

φωτογραφίες αρχείου και τεχνικές εκθέσεις). 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Κτηµατικές υπηρεσίες
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•  Την καταβολή αποζηµίωσης, κατ’ άµεση προτεραιότητα, σε ήδη κηρυγµένες απαλλο-

τριώσεις για αρχαιολογικούς σκοπούς και στις περιπτώσεις οριστικής στέρησης της χρή-

σης του ακινήτου, εφόσον το ποσόν της αποζηµίωσης προσεγγίζει την αξία του ακινήτου.

Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς χωρίς δυσανάλογη δέσµευση 

της ιδιοκτησίας

• Την αύξηση της οικονοµικής ενίσχυσης του Υπουργείου Πολιτισµού από τον τακτικό

προϋπολογισµό, προκειµένου να αντεπεξέλθει στον όγκο των εκκρεµών αναγκαίων

απαλλοτριώσεων για αρχαιολογικούς σκοπούς.

• Τη στελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού µε µόνιµο προ-

σωπικό, προκειµένου να επιτελέσουν την αποστολή τους στον τοµέα της προστασίας της

πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

•  Την επίσπευση έκδοσης των εκκρεµών πράξεων οριοθέτησης ή αναοριοθέτησης αρχαι-

ολογικών χώρων.

•  Τον επακριβή καθορισµό των όρων δόµησης ή άλλων περιορισµών στη ζώνη Β́  αρχαι-

ολογικών χώρων.

Για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης:

•  Την επαναλειτουργία σταθµών µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σε επίπεδο νοµού,

από τις Περιφέρειες, οι οποίες θα πρέπει να αποκτήσουν τα αναγκαία µέσα για να ασκή-

σουν στην πράξη την υφιστάµενη αρµοδιότητά τους. Να εξεταστούν ενδεικτικά µέσα µέ-

τρησης, µε ευθύνη της Περιφέρειας, όπου δεν λειτουργούν σταθµοί, λ.χ. κινητές µονάδες

µέτρησης στα χωριά του νοµού Κοζάνης. Να εξεταστεί, σε βεβαρυµένες βιοµηχανικά και

πυκνοκατοικηµένες περιοχές, η δυνατότητα εγκατάστασης δεύτερου σταθµού, σε επίπεδο

ενιαίου πολεοδοµικού συγκροτήµατος (π.χ. Βόλος και όµοροι δήµοι).

•  Την απόκτηση από τις Περιφέρειες άµεσης (on-line) σύνδεσης µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε για τα απο-

τελέσµατα µέτρησης των ρύπων, ούτως ώστε να µπορούν να προτείνουν οι ίδιες άµεσα

µέτρα για την αντιµετώπιση φαινοµένων ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

•  Την έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων ανά περιοχή και ζώνη δραστηριότητας για την κα-

ταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

•  Τη διενέργεια συστηµατικών ελέγχων από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος των νοµαρχια-

κών αυτοδιοικήσεων για υπερβάσεις των ορίων εκποµπής ρύπων από βιοµηχανικές µο-

νάδες. Να επιβάλλονται µε συστηµατικότητα και όχι αποσπασµατικά οι δέουσες κυρώσεις.

Για τη χορήγηση αναπνευστικής συσκευής Auto-Pap:

•  Την απαλλαγή των ασφαλισµένων από την υποχρέωση να προσκοµίζουν αξονική τοµο-

γραφία για τη θεώ ρηση της αγοράς του αναπνευστικού µηχανήµατος εφόσον υποβάλλουν

σχετική, πλήρως αιτιολογηµένη, ιατρική γνωµάτευση από γιατρό ανάλογης ειδικότητας

που θα αναφέρει ότι η διενέργεια αξονικής τοµογραφίας αφενός δεν κρίνεται αναγκαία

για την πιστοποίηση των συµπτωµάτων του ασθενούς-ασφαλισµένου και αφετέρου επι-

βαρύνει την κατάσταση της υγείας του. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Από προτάσεις που έχει κατά το παρελθόν διατυπώσει ο ΣτΠ έγιναν δεκτές κατά τη διετία

2006–2008 οι εξής: 

Για τη νόµιµη είσοδο και διαµονή των αλλοδαπών:

•  Η ενσωµάτωση κοινοτικής πρόβλεψης σύµφωνα µε την οποία η διαδικασία εξέτασης αι-

τήµατος χορήγησης άδειας διαµονής που αφορά επανένωση µελών οικογένειας υπηκόων

τρίτων χωρών να ολοκληρώνεται στην προθεσµία των εννέα µηνών (παράγρ. 4, άρθρο 7

του Π∆ 131/2006).

•  Η δυνατότητα νοµιµοποίησης της διαµονής, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, για τους αλ-

λοδαπούς που φοιτούν σε ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυµα, καθώς και για τους αποφοιτή-

σαντες αλλοδαπούς έως τις 30.9.2007 (ΥΑ 11702/2006 και 5652/2007).

•  Ο προσδιορισµός ειδικών κριτηρίων µε τα οποία θα καθορίζεται πότε συντρέχουν λόγοι

δηµόσιας τάξης και ασφάλειας για την ανάκληση της άδειας ή την απόρριψη του αιτήµα-

τος χορήγησης άδειας διαµονής (άρθρο 3 του Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσµου αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής για διά-

στηµα ενός µήνα από τη λήξη της άδειας, το οποίο επισύρει σχετικό πρόστιµο (παράγρ. 1,

άρθρο 4 του Ν. 3536/2007).

•  Η απάλειψη της σύµβασης εργασίας ως προϋπόθεσης για τη χορήγηση άδειας διαµονής

για εργασία. Η ρύθµιση αφορά ορισµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες αλλοδαπών

που απασχολούνται σε περισσότερους του ενός µη σταθερούς εργοδότες (παράγρ. 1,

άρθρο 6 του Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα εξαγοράς από τον ενδιαφερόµενο µέχρι και το 20% του αναγκαίου αριθµού

ενσήµων προκειµένου να εκπληρώσει τη σχετική προϋπόθεση ανανέωσης άδειας δια-

µονής για εργασία (παράγρ. 2, άρθρο 6 του Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα εργασίας σε διαφορετικό νοµό, από αυτόν της αρχικής χορήγησης της άδειας

διαµονής για εργασία, ύστερα από έναν χρόνο νόµιµης διαµονής (παράγρ. 3, άρθρο 6 του

Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαµονής για σπουδές µετά το πέρας του πρώτου κύ-

κλου σπουδών, για συµµετοχή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα (παράγρ. 2, άρθρο 10 του Ν.

3536/2007).

•  Η κατάργηση της προσκόµισης παραβόλου για τη χορήγηση άδεια διαµονής ανηλίκου

(παράγρ. 2, άρθρο 13 του Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα αποµάκρυνσης από τη χώρα µέσα σε έναν µήνα από την απώλεια του δι-

καιώµατος της νόµιµης διαµονής χωρίς την υποχρέωση καταβολής προστίµου (παράγρ.

2, άρθρο 4 του Ν. 3536/2007). 

•  Ο καθορισµός εύλογης διαδικασίας για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε αλλοδαπούς στε-

ρούµενους διαβατηρίου για αντικειµενικούς λόγους, εφόσον αυτοί πληρούν τις υπόλοιπες

προϋποθέσεις νοµιµοποίησης της διαµονής τους (παράγρ. 1 του άρθρου 15 και παράγρ.

2 και 10 του άρθρου 18 του Ν. 3536/2007).

•  Η δραστική µείωση του ύψους των προστίµων που επιβάλλονται σε αλλοδαπούς για αµέ-

λεια δήλωσης των οριζόµενων από τον νόµο (παράγρ. 2, άρθρο 73 του Ν. 3386/2005)

συµβάντων που αφορούν την κατάσταση διαµονής τους στη χώρα (παράγρ. 3, άρθρο 15 του

Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα αποσπάσεων και µετατάξεων µόνιµων υπαλλήλων στις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών

του Υπουργείου Εσωτερικών και των Περιφερειών για την καλύτερη στελέχωσή τους (παράγρ.

2, άρθρο 16 του Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαµονής αόριστης διάρκειας στους αλλοδαπούς, όταν

αυτοί συµπληρώσουν το 21ο έτος της ηλικίας τους και δεκαετή συνεχή διαµονή στη χώρα

(παράγρ. 1, άρθρο 18 του Ν. 3536/2007).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής 

Πολιτικής
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•  Η προσθήκη ορισµένων δικαιολογητικών ως αποδεικτικών στοιχείων για την υπαγωγή

στο πρόγραµµα νοµιµοποίησης διαµονής αλλοδαπών που εισήλθαν στη χώρα έως τις

31.12.2004 (παράγρ. 4, άρθρο 18 του Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα νοµιµοποίησης, έως τις 30.09.2007, των παράνοµα διαµενόντων ανηλίκων,

οι οποίοι διέµεναν µε νόµιµα διαµένοντες γονείς (δυνάµει ερµηνείας της παραγρ. 4 του άρ-

θρου 18 του Ν. 3536/2007).

•  Η δυνατότητα µετατροπής άδειας διαµονής για σπουδές σε διαµονή για άλλους λόγους.

Αφορά νεαρούς αλλοδαπούς που διέµεναν κοντά στους γονείς τους, έλαβαν εξάµηνη προ-

σωρινή άδεια διαµονής δυνάµει του άρθρου 66 του Ν. 2910/2001 και υποχρεώθηκαν να ζη-

τήσουν θεώρηση εισόδου για σπουδές προκειµένου να σπουδάσουν στην Ελλάδα

(παράγρ. 9, άρθρο 18 του Ν. 3536/2007).

•  Η επιβολή προστίµου για παράλειψη αλλοδαπού να δηλώσει µέσα σε έναν µήνα την απώ-

λεια του διαβατηρίου και της άδειας διαµονής του. Προηγουµένως, η αµέλεια αυτή απο-

τελούσε λόγο για απόρριψη αιτήµατος ή για ανάκληση της άδειας διαµονής (παράγρ. 6,

άρθρο 28 του Ν. 3613/2007).

•  Ο υπολογισµός δεκαετούς νόµιµης διαµονής για χορήγηση άδειας αόριστης διάρκειας

στους κατόχους πράσινης κάρτας και στα µέλη της οικογένειάς τους που αναγράφονταν σε

αυτή. Για τους κατόχους πράσινης κάρτας ο χρόνος νόµιµης διαµονής να ξεκινάει από την

αίτηση νοµιµοποίησης, ενώ για τα µέλη της οικογένειάς τους από τον χρόνο έναρξης

ισχύος της κάρτας στην οποία αναγράφονταν (έγγραφο 13431/18.6.2008 του υπουργείου).

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι στις 23.12.2008, και ενώ ολοκληρωνόταν η

σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δηµοσιεύθηκε ο Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Ά ), ο οποίος βελ-

τιώνει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο σε επί µέρους διατάξεις του, επιχειρώντας να

ρυθµίσει ορισµένα ζητήµατα, για τα οποία ο ΣτΠ είχε διατυπώσει συγκεκριµένες προτά-

σεις στο παρελθόν. 

Η σχετική εξέλιξη θα αποτυπωθεί στην ετήσια έκθεση του επόµενου έτους, µετά την εφαρ-

µογή των επίµαχων διατάξεων. 

•  Η λειτουργία παιδότοπου σε χώρο µε διαφορετική δραστηριότητα (άρθρο 8 της ΥΑ 36873/

2007, ΦΕΚ 1364 Β́ /2007).

•  Η κατάργηση απαίτησης για νέα θεωρητική και πρακτική εξέταση των οδηγών για την επα-

ναχορήγηση άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις αφαίρεσής της λόγω προσωρινής ανικα-

νότητας οδήγησης για ιατρικούς λόγους (παράγρ. 4, άρθρο 15 του Ν. 3534/2007).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ




