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ΘΕΜΑ: Αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία τα οποία
κατατίθενται χωρίς σύμβαση εργασίας σε ισχύ
Σχετ: Το με Α.Π. 2010/98450/09.06.2010 έγγραφό σας
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με την διαχείριση
των αιτήσεων θεραπείας, που υποβάλλονται στην υπηρεσία σας επί απορριπτικών
αποφάσεων τις οποίες εκδώσατε λόγω μη υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων
ενεργούς σύμβασης εργασίας κατά την ημερομηνία αίτησης ανανέωσης της άδειας
διαμονής τους, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η προσκόμιση σύμβασης εργασίας σε ισχύ, ως δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη
συνάρτηση της διαμονής με το συγκεκριμένο σκοπό, αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο
για την ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία.
Εξ’ αυτού του λόγου άλλωστε το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν μπορεί να
συμπεριληφθεί στα ελλείποντα που δικαιολογούν χορήγηση βεβαίωσης τύπου B’, πολλώ
δε μάλλον να προσκομισθεί ως συμπληρωματικό δικαιολογητικό μεταγενέστερα της
ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος ανανέωσης της άδειας διαμονής.
Επιπρόσθετα, γνωρίζετε ότι η υποβολή και αποδοχή της αίτησης θεραπείας
αντίστοιχα, συναρτώνται απολύτως με προσκόμιση στοιχείων τα οποία υφίσταντο κατά
το χρόνο εξέτασης του αιτήματος.
Ωστόσο, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση
εργασίας αποτελεί το μοναδικό ελλίπον στοιχείο- δικαιολογητικό και με τη συνδρομή των
ακόλουθων όρων,
α) Ο φάκελος έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και είναι πλήρης κατά τα λοιπά
β) Η σύναψη της σύμβασης εργασίας διενεργήθηκε εντός ευλόγου χρόνου από την
υποβολή του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος δεν έχει επισήμως
προσληφθεί, καθόσον τούτο θα αντέβαινε τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 86 του
ν.3386/2005, όπως ισχύει).
γ) Υφίσταται μακρόχρονη διαμονή των ενδιαφερομένων.
δ) Υφίστανται προστατευόμενα μέλη που συμβιώνουν με τον αιτούντα και ιδίως
ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία.
ε) Στοιχεία του φακέλου του ενδιαφερομένου που αποδεικνύουν ότι στο παρελθόν
ήταν απόλυτα συνεπής με τις υποχρεώσεις του,

θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις θεραπείας πρέπει να αντιμετωπίζονται θετικά.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διενεργούνται περαιτέρω έλεγχοι για τη
διαπίστωση πραγματικής βούλησης του εργοδότη να προσλάβει τον ενδιαφερόμενο και
έρευνα για την αποφυγή φαινομένων κατάχρησης.
Όσον αφορά την αντικατάσταση της απόδειξης παραλαβής, η οποία χορηγείται,
βάσει των οριζομένων στην υπ’ αριθ. 10575/12-08-2009 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις περιπτώσεις που
κατά την ημερομηνία ανανέωσης της άδειας διαμονής δεν προσκομίζεται σύμβαση
εργασίας, με βεβαίωση τύπου Α’, εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει μεταγενέστερα
σύμβαση εργασίας, θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στις περιπτώσεις που η
σύμβαση προσκομίζεται πριν τη διαβίβαση του φακέλου από το Δήμο στην οικεία
υπηρεσία της Περιφέρειας.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα χορηγείται βεβαίωση τύπου Α’ μόνο εάν η αίτηση
θεραπείας γίνει αποδεκτή και πάντως μόνο εάν, για αντικειμενικούς λόγους, μεσολαβεί
ικανό διάστημα μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Θεωρούμε αυτονόητο, ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνονται δεκτά και
τα αιτήματα των μελών της οικογένειας του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι
ειδικότερες εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. Τάκης

Κοινοποίηση
Περιφέρειες της χώρας
Δ/ νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

