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ΘΕΜΑ: Απόφαση 209/2012 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας  
 
 
 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 

209/2012 του Δ΄ Τμήματος), αντίγραφο της οποίας σας διαβιβάζουμε, κρίθηκε ότι η 

απαρίθμηση των μέσων αποδείξεως της διαμονής αλλοδαπού στη χώρα μέχρι την 

31.12.2004, στο πλαίσιο της υπαγωγής στη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 91 του 

ν.3386/2005, προκειμένου να νομιμοποιηθεί είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, 

όπως υπέλαβε η διοίκηση.  
 
 Ο Υπουργός Εσωτερικών, κατόπιν γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους έχει παραιτηθεί από ασκηθείσες εφέσεις κατά ακυρωτικών αποφάσεων 

Διοικητικών Πρωτοδικείων που αφορούν σχετικές υποθέσεις, υπό το πρίσμα της 
ανωτέρω αντίθετης νομολογίας του ΣτΕ. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως λαμβάνετε υπόψη την ανωτέρω 

νομολογία κατά την συμμόρφωσή σας σε ακυρωτικές αποφάσεις πρωτοδικείων που 

έχουν ακυρώσει με το ίδιο σκεπτικό απορριπτικές αποφάσεις επί αιτημάτων 

χορήγησης άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91, παρ. 11 του 

ν.3386/2005.  
 
 Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ακυρωτική απόφαση 

του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, στις εξεταζόμενες υποθέσεις δεν συνεπάγεται άνευ 

άλλου την ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών, καθώς με 

βάση το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών και τους ισχύοντες κανόνες περί 

συμμορφώσεως της Διοικήσεως προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων, το 

αίτημα αυτό καθίσταται εκ νέου εκκρεμές ενώπιον της Διοικήσεως, η οποία 

υποχρεούται να εκφέρει νέα κρίση, μετά από συνεκτίμηση και των δικαιολογητικών 

που αυτοί υπέβαλαν, προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτά αποτελούν πρόσφορα 

στοιχεία για την απόδειξη της διαμονής  τους στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι 
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31.12.04  και μάλιστα επί εύλογο χρονικό διάστημα προ της ημερομηνίας αυτής, 
προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημά τους για τη χορήγηση άδειας διαμονής στην 

Χώρα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/2005. 
 

  

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Δ/ντής 
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