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ΘΕΜΑ : Ερώτημα σχετικά με τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε
περίπτωση αναστολής εκτέλεσης απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας.
ΣΧΕΤ :Το με αρ. πρωτ. Φ.25584/2012/18631/20.11.2012 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ως γνωστόν, η προστασία του διοικούμενου, πέραν της προσφυγής του στη
δικαιοσύνη, διασφαλίζεται και από τον έλεγχο που πραγματοποιείται στις διοικητικές
πράξεις εντός της δημόσιας διοίκησης. Ο έλεγχος ασκείται μέσω των διοικητικών
προσφυγών των διοικούμενων που αποτελούν συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, ο ενδιαφερόμενος για την
αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του που προκαλείται
από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει
από την αρχή που εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση
θεραπείας) για την άσκηση της οποίας δεν τάσσεται ορισμένη προθεσμία.
Η υπηρεσία σας, εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης θεραπείας προβαίνει σε νέα
έρευνα και έλεγχο του φακέλου του αλλοδαπού βάσει των νεότερων στοιχείων που
προσκομίζει, η προγενέστερη εκδοθείσα απόφαση απόρριψης ή ανάκλησης άδειας
διαμονής χάνει τον εκτελεστό της χαρακτήρα, καθότι θεωρείται ότι ενσωματώνεται στην
απόφαση επί της αιτήσεως θεραπείας, η οποία (τελευταία) αποτελεί πλέον εκτελεστή
διοικητική πράξη (και όχι βεβαιωτική) και ως εκ τούτου μπορεί να προσβληθεί παραδεκτώς
με αίτηση ακύρωσης ενώπιον των δικαστηρίων.
Συνεπώς, εφόσον το δικαστήριο χορηγήσει προσωρινή διαταγή αναστολής ή κάνει
δεκτή την αίτηση αναστολής που αφορά σε απορριπτική απόφαση αίτησης θεραπείας,
πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής της
αριθμ. 22037/2010 κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς στην απορριπτική απόφαση επί
της αίτησης θεραπείας έχει ενσωματωθεί και η απορριπτική ή ανακλητική απόφαση που
είχε εκδοθεί στο αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής.
Σημειώνουμε ότι προκειμένου στο μέλλον να αποφεύγονται όμοιες περιπτώσεις που
ενδεχομένως υποκρύπτουν κατάχρηση, θα πρέπει οι υπηρεσίες, ιδίως όταν δεν
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προσκομίζονται νεότερα στοιχεία ή τα αιτήματα υποβάλλονται μετά την παρέλευση μακρού
χρονικού διαστήματος από την επίδοση σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών
αποφάσεων, να εμμένουν στην άποψή τους, χωρίς να προβαίνουν σε νέα έρευνα, καθώς
μόνο στις περιπτώσεις αυτές η πράξη που εκδίδεται δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία σας σε αυτές τις περιπτώσεις έχει τη
δυνατότητα χωρίς να προβεί σε νέο έλεγχο του φακέλου να τη θέσει στο αρχείο, χωρίς να
προβεί σε έκδοση σχετικής απόφασης, κοινοποιώντας ένα ενημερωτικό σημείωμα περί
τούτου στον ενδιαφερόμενο. Η παράλειψη έκδοσης απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας δεν
στοιχειοθετεί παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας διοικητικού οργάνου και η σιωπηρή
απόρριψή της δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα.
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