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Θέµα : Παροχή διευκρινίσεων
Σχετ. : Η αριθ. 42/2015 εγκύκλιος της υπηρεσίας µας

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου και προκειµένου να αποφευχθεί παρερµηνεία
των αναφεροµένων σ’ αυτή, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Στο κεφάλαιο Ζ, περίπτωση (στ), αναφέρεται ότι, «∆εν παραλαµβάνεται αίτηµα
και δεν χορηγείται άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους, ανεξαρτήτως εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου, σε πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο έχει
επιβληθεί µέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, ενόσω το µέτρο είναι σε ισχύ»,
1. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3907/2011,
« 1. Απαγόρευση εισόδου του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα εκδίδεται
υποχρεωτικά µε την απόφαση επιστροφής, εφόσον: α) δεν έχει χορηγηθεί χρονικό
διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης ή β) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει
συµµορφωθεί µε την υποχρέωση επιστροφής. Επιπλέον, απαγόρευση εισόδου
µπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που από την παρουσία του υπηκόου τρίτης
χώρας στην Ελλάδα προκύπτει κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, την
εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.
2. Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου καθορίζεται αφού ληφθούν δεόντως
υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις κάθε µεµονωµένης περίπτωσης και δεν
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της αποµάκρυνσης. Είναι
δυνατόν, ωστόσο, να υπερβαίνει την πενταετία, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας
αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική
ασφάλεια. Η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία.
3. Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν την ανάκληση ή την αναστολή απαγόρευσης
εισόδου όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί απαγόρευση
εισόδου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 περίπτωση β΄, υποβάλει αίτηση και µπορεί
να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το ελληνικό έδαφος συµµορφούµενος
πλήρως µε την απόφαση επιστροφής. Τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων, καθώς και

τα θύµατα παράνοµης διακίνησης µεταναστών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια
διαµονής, σύµφωνα µε τα άρθρα 46 − 51 του ν. 3386/2005, (άρθρα 49- 56 του ν.
4251/2014), δεν υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, εφόσον δεν αποτελούν
απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια και
υπό τον όρο ότι συµµορφώνονται πλήρως στην απόφαση επιστροφής που
εκδίδεται σε περίπτωση που απωλέσουν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωµα
διαµονής στη Χώρα. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να µην εκδίδουν, να
αναστέλλουν ή να ανακαλούν την απαγόρευση εισόδου για ανθρωπιστικούς
λόγους ή λόγους δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 8 του ν.3386/2005 (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 4251/2014) και της κ.υ.α.
4000/4/32-ιβ` της 4.9.2006 ( 4000/4/32−λα΄/2012) «Καθορισµός των κριτηρίων
και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό
Κατάλογο Ανεπιθύµητων Αλλοδαπών.».
2. Στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 ορίζονται οι προϋποθέσεις
απόκτησης και διατήρησης του δικαιώµατος διαµονής. Ειδικότερα στην περ. γ΄
ορίζεται ως προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση του δικαιώµατος
διαµονής οι πολίτες τρίτων χωρών «Να µην θεωρούνται απειλή για τη δηµόσια
τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις και να µην είναι
καταχωρισµένοι ως ανεπιθύµητοι στις εθνικές βάσεις δεδοµένων.
Ως κριτήρια για τη συνδροµή των λόγων και δηµόσιας τάξης και ασφάλειας,
συνεκτιµώνται από την αρµόδια για την έκδοση της άδειας διαµονής υπηρεσία: i)
η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργηµα ή πληµµέληµα
σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ii) η εγγραφή στον κατάλογο
ανεπιθύµητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει µε τη χορήγηση ή
ανανέωση άδειας διαµονής, iii) άλλοι λόγοι δηµόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει
να µνηµονεύονται ειδικώς και αιτιολογηµένα στη σχετική απόφαση, iv)
ιδιαιτέρως εξαιρετικοί λόγοι, ειδικώς αιτιολογηµένοι, που αφορούν σε ζητήµατα
εσωτερικής ασφάλειας.».
3. Στο υπ’ αριθ. 58037/2014 έγγραφο της υπηρεσίας µας αναφέρεται «Όταν
υφίσταται εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων, εξετάζονται οι λόγοι για τους
οποίους πραγµατοποιήθηκε η καταχώρηση, µε αλληλογραφία στις αρµόδιες
αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εάν η καταχώρηση έγινε για
λόγους µη νόµιµης διαµονής στη χώρα, σε χρόνο προγενέστερο της
νοµιµοποίησης του πολίτη τρίτης χώρας, δεν απορρίπτουµε την αίτηση,
δεδοµένου ότι η χορήγηση άδειας διαµονής σηµαίνει αυτοδικαίως την διαγραφή
του από τον κατάλογο.».
Από τη συνδυαστική ερµηνεία των παραπάνω και ιδίως ενόψει των
ρυθµίσεων του άρθρου 26, παρ. 3 του ν.3907/2011 και του άρθρου 6 του ν.
4251/2014 διευκρινίζεται ότι τα διαλαµβανόµενα στο κεφάλαιο Ζ,
περίπτωση (στ) της εγκυκλίου 42/2015 δεν αφορούν πρόσωπα στα οποία έχει
επιβληθεί απαγόρευση εισόδου για λόγους προηγούµενης µη νόµιµης
διαµονής στη χώρα.
Ο Γεν. Γραµµατέας
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