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Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού αναφορικά με χορήγηση ειδικής βεβαίωσης
νόμιμης διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί αναστολή
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, λόγω προσφυγής επί απόρριψης αιτήματος ανανέωσης
άδειας διαμονής, αίτημα που χαρακτηρίζεται ανυπόστατο, αφού αφορούσε σε ανανέωση
μη υπαρκτής άδειας διαμονής ή βεβαίωσης τύπου Α΄, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως επανειλημμένα έχουμε αναφέρει, οι προσωρινές διαταγές ή αναστολές που
εκδίδονται επί των ακυρωτικών προσφυγών, αφορούν αποκλειστικά στην αναστολή
άμεσης εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, η δε συμμόρφωση της Διοίκησης
επικεντρώνεται αποκλειστικώς στη μη κίνηση της διαδικασίας απομάκρυνσης του
αλλοδαπού ως παρανόμως διαμένοντος στη χώρα.
Η συμμόρφωση της Διοίκησης εν προκειμένω εξαντλείται με την αποχή από κάθε
μέτρο που θα είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του υπηκόου τρίτης χώρας από την
ελληνική επικράτεια.
Η χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, δεν αποτελεί ενέργεια
συμμόρφωσης της Διοίκησης στη δικαστική απόφαση, αλλά αποσκοπεί να διευθετήσει τη
διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, για όσο διάστημα, υφιστάμενης της
αναστολής, δεν είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους από τη χώρα.
Ωστόσο, η χορήγηση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, όπως προκύπτει από
την 22037/10 κυα, προϋποθέτει την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων και δεν χορηγείται
ανεπιφύλακτα, σε όλες τις περιπτώσεις που εκδίδεται προσωρινή διαταγή ή διαταγή
αναστολής.
Ειδικά η περίπτωση απόρριψης αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής, αφορά σε
περιπτώσεις που ο υπό ανανέωση τίτλος διαμονής, έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3386/2005, ή των π.δ. με τα οποία ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη
τάξη Οδηγίες της Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή είναι αδιάφορο εάν ο αιτών κατείχε
βεβαίωση τύπου Α΄ ή απλώς απόδειξη παραλαβής αιτήματος.
Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεσθε, ο τίτλος διαμονής ή η βεβαίωση τύπου Α΄
δεν υφίστατο και κατά συνέπεια, ούτε ως αίτημα αρχικής χορήγησης μπορεί να εκληφθεί,
ούτε ως αίτημα ανανέωσης.

Ως εκ τούτου ανυπόστατα αιτήματα που συνοδεύονταν από ψευδείς δηλώσεις και
πλαστά πρωτογενή έγγραφα, τα οποία εκ πλάνης παραλήφθηκαν, λόγω μη δυνατότητας
ελέγχου ως προς τη γνησιότητά τους, με μόνο στόχο τη «νομιμοποίηση» των
ενδιαφερομένων, μέσω της απόρριψης των αιτημάτων και της προσφυγής στα ένδικα μέσα,
θεωρούνται ως μη πληρούντα τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης
διαμονής.
Εν προκειμένω, η συμμόρφωση της διοίκησης εξαντλείται στην αποχή από κάθε μέτρο
που θα είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του υπηκόου τρίτης χώρας από την ελληνική
επικράτεια.
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