Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 10563
Τηλ. : 210 3741268

Αθήνα, 14

Μαΐου

2008

Α. Π.: Φ220620/9879/08
Προς : Δήμο Αθηναίων
Διεύθυνση Αλλοδαπών
Μαιζώνος 45
Αθήνα, 104 38

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών.
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Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας, σχετικά με τις νόμιμες ενέργειές σας
σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινή διαταγή αναστολής, με την οποία
αναστέλεται απορριπτική απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την αρχική
έκδοση άδειας διαμονής, στην οποία περιλαμβάνεται διαταγή περί επιστροφής της βεβαίωσης
κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η βεβαίωση που χορηγείται κατά το άρθρο 11, παρ.3 και 4 του ν.3386/05 παρέχει στον
υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ή
ανανέωση της άδειας διαμονής του, τα ίδια δικαιώματα που θα του παρείχε και η άδεια διαμονής
εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχει περιορισμένη ισχύ, ήτοι μέχρι την έκδοση της άδειας
διαμονής ή την έκδοση απορριπτικής απόφασης, οπότε παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Όπως σας είναι γνωστό αναφορικά με την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε
διαταγές αναστολής ή προσωρινές διαταγές αναστολής διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται
από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία, κατόπιν αιτήσεων ακυρώσεως και υποβολής σχετικών αιτήσεων
αναστολών, έχουμε εκδώσει την αριθμ. 21535/7.11.2006 (ΦΕΚ 1677 Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση, με την οποία ρυθμίζεται το θέμα, ύστερα από την αριθμ.184/2006 Γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με το έγγραφό μας 871/12.1.2007 σας γνωρίσαμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω
Γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, προβλέπεται ότι
προκειμένου, περί παραλείψεως της Διοίκησης να προέλθει στην έκδοση αρχικής άδειας διαμονής,
δεν νοείται έκδοση προσωρινής διαταγής ούτε χορήγηση αναστολής, εφόσον τούτο θα υποχρέωνε
τη Διοίκηση σε ανεπίτρεπτη θετική ενέργεια και κατά συνέπεια, ακόμη και εάν υπάρξει σχετική
απόφαση δεν υφίσταται αντικείμενο συμμόρφωσης για τη Διοίκηση, σε περίπτωση δε έκδοσης
απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορηγήσεως αρχικής άδειας διαμονής, η συμμόρφωση της
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Διοίκησης επικεντρώνεται αποκλειστικώς στη μη κίνηση της διαδικασίας απέλασης του αλλοδαπού
ως παρανόμως διαμένοντος στη χώρα.
Στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση της υπηρεσίας σας
προς συμμόρφωση προς την εκδοθείσα προσωρινή διαταγή αναστολής, κατά το μέρος με το οποίο
διατάσσει την επιστροφή της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης (βεβαίωση τύπου Α), η οποία ούτως ή
άλλως μετά την απόρριψη του σχετικού αιτήματος για χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής έχει
παύσει να ισχύει αυτοδίκαια.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κοινοποίηση:
Όλες τις Περιφέρειες
Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(με τη παράκληση να κοινοποιηθεί στους Ο.Τ.Α.
Α΄ βαθμού χωρικής σας αρμοδιότητας)

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου
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