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Αλλοδαπών
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Μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής.

Αριθ. Πρωτ. : 4573/11

Ταχ.Δ/νση: Ψαρρών 19, Τ.Κ. 153 51,
ΠΑΛΛΗΝΗ.

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τη επίδοση απορριπτικών αποφάσεων.
Σχετ.: Το με Α.Π. Φ. 2/6254/17.02.2011 έγγραφό σας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την επίδοση από τους ΟΤΑ
παλαιών απορριπτικών αποφάσεων σε υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου αυτοί
να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια και εφόσον τους χορηγηθεί απόφαση
αναστολής ή προσωρινή διαταγή, στη συνέχεια να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της αριθ.
22037/201/01.10.2010 (ΦΕΚ 1629 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης και ειδικότερα
εάν στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 84 του ν. 3386/05, όπως αυτός ισχύει, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
Με την αριθ. 10575/09/12.08.2009 (ΦΕΚ 1828 Β΄) υπουργική απόφαση,
σχετικά με την διαδικασία επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων ή αποφάσεων για την
ανάκληση των αδειών διαμονής και ειδικότερα με τις διατάξεις των παραγράφων 3
& 4 του κεφαλαίου Γ΄, ορίζεται σαφώς ότι: «Ο Δήμος ή η Κοινότητα ειδοποιεί τον
ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του
προηγουμένου κεφαλαίου. Η ανωτέρω διαδικασία διαρκεί επί τρίμηνο. Μετά την
πάροδο του παραπάνω ευλόγου χρόνου τεκμαίρεται γνώση της σχετικής απόφασης
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, παραταύτα αντίγραφο της σχετικής απόφασης
μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και
μεταγενέστερα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Εφόσον είχε
χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση της παρ.1 της αριθ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ
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692 Β΄) υπουργικής απόφασης, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίδοση της
σχετικής απορριπτικής απόφασης είναι η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της
βεβαίωσης αυτής, η οποία έχει αυτοδικαίως παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο
11, παρ.4 του Ν.3386/2005. Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης θα πρέπει να
προσκομιστεί σχετική δήλωση στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα».
Ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε ότι οι Δήμοι υποχρεούνται στην επίδοση των
απορριπτικών αποφάσεων, μόνο σε όσες περιπτώσεις δεν αποδεικνύεται η τήρηση
της προβλεπόμενης από την ανωτέρω υπουργική απόφαση διαδικασίας επίδοσης των
απορριπτικών αποφάσεων και υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, της επιστροφής από τον
ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης τύπου Α΄ που του είχε χορηγηθεί.
Αντιθέτως, σε όσες περιπτώσεις αποδεικνύεται η τήρηση της προβλεπόμενης
από την ανωτέρω υπουργική απόφαση διαδικασίας επίδοσης των απορριπτικών
αποφάσεων, οι Δήμοι δεν μπορούν να επιδώσουν την σχετική απορριπτική απόφαση
αλλά θα διαβιβάζουν την σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου στην αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου αυτή να χορηγήσει
ακριβές αντίγραφο της σχετικής απορριπτικής απόφασης και υπό την προϋπόθεση της
επιστροφής, κατά τα ανωτέρω, της βεβαίωσης τύπου Α΄ που του είχε χορηγηθεί.
Διευκρινίζουμε, επίσης, ότι για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν συντρέχει
λόγος εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/05.
Άλλωστε τυχόν αντίθετη άποψη προσκρούει τόσο στις γενικές αρχές του διοικητικού
δικαίου περί της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του
πολίτη στη διοίκηση, όσο και στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3068/2002
(Α΄274), περί του δικαιώματος προσφυγής, ενώπιον των δικαστικών αρχών, των
υπηκόων τρίτων χωρών που απορρίπτεται αίτησή τους για χορήγηση ή ανανέωση
άδειας διαμονής και συνεπώς θα ακύρωνε, στην πράξη, το δικαίωμα των πολιτών
στην δικαστική προστασία.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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