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Ο Συνήγορος του Πολίτη πληροφορήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής του ενηµέρωσης 
σχετικά µε το νοµοθετικό έργο του κοινοβουλίου ότι στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου, που 
κατετέθη µε πρωτοβουλία του Υπουργείου σας «ρυθµίσεις για την οργάνωση και λειτουργία 
της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» περιλαµβάνεται ρύθµιση περί 
«παράτασης προθεσµίας για την έκδοση αδειών εργασίας και διαµονής αλλοδαπών. Εν όψει 
του ότι µε αυτή παρέχεται η δυνατότητα επανάκαµψης στη νοµιµότητα µεγάλου αριθµού 
αλλοδαπών, οι οποίοι λόγω ορισµένων ατελειών του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου, 
αλλά και άστοχων πρακτικών εφαρµογής του, που ο Συνήγορος του Πολίτη είχε κατ’ 
επανάληψη επισηµάνει, δεν µπόρεσαν να ανανεώσουν το καθεστώς παραµονής τους στη 
χώρα, η εν λόγω ρύθµιση είναι κατ’ αρχήν λειτουργικά ορθή αλλά και κοινωνικά δίκαιη. 
Άλλωστε σε παρόµοια κατεύθυνση κινούνται και οι πρόσφατες προτάσεις και επισηµάνσεις 
που ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε τόσο µε ειδικά έγγραφά του προς το Υπουργείο σας 
όσο και µε την Ετήσια Έκθεση του έτους 2003 προς τη Βουλή των Ελλήνων.  

Ωστόσο, από την επικοινωνία µας µε τις υπηρεσίες αλλοδαπών των Περιφερειών της 
Χώρας και µε βάση την όχι ευκαταφρόνητη σχετική εµπειρία του θεσµού µας πιθανολογείται 
ως βέβαιο ότι από την εφαρµογή της εν λόγω ρύθµισης θα ανακύψει το σοβαρό πρόβληµα 
της τύχης των εκκρεµουσών προσφυγών κατά αποφάσεων διοικητικής απέλασης για µόνον 
τον λόγο της παράνοµης παραµονής αλλοδαπών, κατόχων άδεια παραµονής, η ισχύς της 
οποίας παρατείνεται πλέον έως τις 30/06/2004. Από τη διατύπωση της προτεινόµενης 
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ρύθµισης δεν φαίνεται να προκύπτει µε σαφήνεια η βούληση του νοµοθέτη, αν και λόγοι 
ισότητας, σε συνδυασµό µε τη γενικότητα της ρύθµισης, συνηγορούν υπέρ της δυνατότητας 
και των εν λόγω αλλοδαπών να να καταθέσουν αίτηση για ανανέωση της άδειας διαµονής 
τους. Βάσει της αποκτηθείσας εµπειρίας του Συνηγόρου του Πολίτη, η, κατά την κρίση µας, 
βέλτιστη αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού είναι η αναστολή εκτέλεσης των απέλασεων 
της προαναφερόµενης κατηγορίας αλλοδαπών µέχρι τις 09/07/2004 και η επιστροφή στους 
κατόχους τους των παρακρατηµένων εγγράφων εργασίας και διαµονής τους, προκειµένου 
αυτοί να µπορέσουν να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις. Παράταση της αναστολής θα είναι 
δυνατή εφόσον οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία επαναφοράς στη 
νοµιµότητα, αλλά η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί µε ευθύνη της διοίκησης. Η προσφυγή 
θα πρέπει να γίνεται δεκτή εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει την βεβαίωση κατάθεσης 
αίτησης για ανανέωση της άδειας παραµονής του και παράταση της προσωρινής αναστολής 
θα πρέπει να δίνεται εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για 
χορήγηση άδειας εργασίας.  

Ως εκ τούτου, θεωρούµε ότι θα ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετική του σκοπού της εν λόγω 
ρύθµισης η συµπερίληψη των προαναφερόµενων προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη στις  
εγκύκλιες οδηγίες που θα αποστείλετε στις Περιφέρειες της Χώρας για τον χειρισµό των 
επίµαχων υποθέσεων. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας 
για κάθε διευκρίνιση. 
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