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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Generation 2.0 for 
Rights, Equality and Diversity», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Πλατείας 

Ελευθερίας αρ. 14 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 
Το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity (Generation 2.0 RED) είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που 
συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του 
οργανισμού συμπεριλαμβάνεται η διεκδίκηση δικαιωμάτων και η νομική 
συμβουλευτική για τις διαδικασίες απόκτησης αδειών διαμονής από πολίτες τρίτων 
χωρών, όπως επίσης και τις διαδικασίες απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας. 
 
Με την παρούσα αναφορά επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε προς την Ανεξάρτητη 
Αρχή το κρίσιμο ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την άδεια διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους.  

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, N. 
4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80/1.4.2014), όπως ισχύει, «ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, μπορεί κατ' εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας τριών ετών, σε 
πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα». Φορείς του δικαιώματος αυτού 
είναι όσοι αποδεικνύουν με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός 
της διαμονής τους στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή 
αίτησης ή είναι γονείς ανήλικου ημεδαπού. 

Η άδεια αυτή αποτελεί την κύρια οδό νομιμοποίησης πολιτών τρίτων χωρών, οι 
οποίοι είτε ήδη διαβιούν για σειρά ετών στην Ελλάδα είτε έχουν σοβαρούς λόγους 
να παραμείνουν στη χώρα, όντας γονείς ανήλικου Έλληνα. Πρόκειται, μάλιστα, για 
μια διαδικασία άκρως σημαντική όχι μόνο για μετανάστες που μένουν στη χώρα τα 
τελευταία έτη και δεν κατείχαν μέχρι τώρα οριστικό τίτλο διαμονής, αλλά και για 
όσους - αν και ζουν δεκαετίες εδώ και πάντοτε κατείχαν άδειες διαμονής - τις 
απώλεσαν στο πρόσφατο παρελθόν, κυρίως λόγω των συνεπειών της οικονομικής 
κρίσης (ανεργία, έλλειψη ασφαλιστικής ενημερότητας κ.ο.κ.). 

Από την πρώτη στιγμή εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης 
εμφανίστηκαν σοβαρά διοικητικά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν σε ακραίες 
καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την απόδοση αδειών 
διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στους δικαιούχους. Αρχικά, η αρμοδιότητα 
χορήγησης της εν λόγω άδειας ανήκε κεντρικά, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, ενώ από το 2017 και εξής μεταφέρθηκε στις κατά τόπον αρμόδιες 
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΔΑΜ), των Αποκεντρωμένων 
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Διοικήσεων. Η πραγματική κατάσταση που επικρατούσε μέχρι και πριν την πανδημία, 
ιδίως στην περιοχή της Αττικής όπου συναντάται και ο μεγαλύτερος όγκος 
αιτημάτων, ήταν οι μετανάστες να αναμένουν έως και άνω των τριών ετών από τη 
στιγμή που αιτούνταν για ένα ραντεβού κατάθεσης, μέχρι να τους αποδοθεί η άδεια 
διαμονής. Στο μεσοδιάστημα οι άνθρωποι αυτοί δεν απολάμβαναν κανενός 
δικαιώματος, παρέμεναν δηλαδή αόρατοι για την πολιτεία. Ενδεικτικό είναι ότι στις 
αρχές του 2020 ακόμη και το ραντεβού, για να καταθέσει κάποιος/α τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και να εκκινήσει η εξέταση του αιτήματος, είχε φτάσει να ορίζεται 
ενάμιση χρόνο μετά την πρώτη επικοινωνία του μετανάστη με την υπηρεσία. 

Όταν ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας 
COVID-19, η παραπάνω προβληματική κατάσταση εκτροχιάστηκε. Τον Μάρτιο του 
2020 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε πανελλαδικά στην 
αναστολή υποδοχής του κοινού στις ΔΑΜ για το διάστημα του πρώτου lockdown. Η 
αναστολή αυτή προκάλεσε αλλεπάλληλες συνέπειες  και πολύμηνη διακοπή στις 
αρχικές χορηγήσεις και ανανεώσεις των διαφόρων τύπων αδειών διαμονής πολιτών 
τρίτων χωρών. Από τον Ιούνιο του 2020, οπότε και ξεκίνησε η σταδιακή 
επαναλειτουργία των υπηρεσιών, η κατάθεση αιτήσεων για αρχική χορήγηση και η 
ανανέωση των λοιπών αδειών διαμονής άρχισαν εν μέρει να αποκαθίστανται, χωρίς 
βέβαια να ελλείπουν τα σοβαρά  προβλήματα και οι καθυστερήσεις στις 
διαδικασίες.  

Παρόλ’ αυτά, όσον αφορά την άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, ακόμη και 
σήμερα οι διαδικασίες στις ΔΑΜ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δεν έχουν 
ουδόλως αποκατασταθεί. Αφενός, από τον Μάρτιο του 2020 και εξής ακυρώθηκαν 
όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού που είχαν οριστεί έως και το καλοκαίρι του 
2021, δίχως οποιοδήποτε σχέδιο επαναπρογραμματισμού τους. Αφετέρου, όλους 
αυτούς τους μήνες δεν δίνεται η δυνατότητα σε κανέναν πολίτη τρίτης χώρας, που 
πληροί τα κριτήρια της προηγούμενης επταετούς παραμονής ή της ύπαρξης 
ημεδαπού τέκνου, να λάβει νέα ημερομηνία ραντεβού για κατάθεση αίτησης της εν 
λόγω άδειας.  

Όπως είναι προφανές, η δυνατότητα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής για 
εξαιρετικούς λόγους έχει παγώσει καθολικά στην Αττική, ενώ έως τώρα δεν έχει 
υπάρξει η ελάχιστη μέριμνα σχεδιασμού ή έστω επίσημη δέσμευση για 
επανεκκίνηση των διαδικασιών από το Υπουργείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εδώ 
και  δέκα μήνες - χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί πλέον να δικαιολογηθεί ούτε 
από τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας- το Ελληνικό κράτος δεν εφαρμόζει επί της 
ουσίας ισχύουσα νομοθετική διάταξη του Κώδικα Μετανάστευσης, 
καταστρατηγώντας έτσι ευθέως το δικαίωμα πρόσβασης σε νόμιμη διαμονή για 
χιλιάδες πολίτες τρίτων χωρών. Άμεση συνέπεια αυτής της παράλειψης από πλευράς 
του κράτους είναι οι μετανάστες - εξαιτίας της έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων 
και παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη κατοχυρώσει τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για 
χορήγηση νομικού καθεστώτος - να βρίσκονται σε διαρκή πραγματικό κίνδυνο 
σύλληψης από την ΕΛ.ΑΣ. και επακόλουθης διοικητικής απέλασης στη χώρα 
καταγωγής τους. 
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Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των κατά Νόμο οριζόμενων αρμοδιοτήτων σας, ζητάμε την 
παρέμβασή σας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να 
αποκατασταθεί άμεσα η νομιμότητα στις διαδικασίες χορήγησης αδειών διαμονής 
σε πολίτες τρίτων χωρών. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και αρωγή. 

 

Μετά τιμής,  

Generation 2.0 RED 

 

 

 


