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ΠΡΟΣ
− Γενικό Γραμματέα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., κ. Α. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗ
− ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. / Γραφείο Υπουργού κ. Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, υπόψη κας ΚΩΤΤΗ
− ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. / Γραφείο Υφυπουργού κ. ΑΘ. ΝΑΚΟΥ, υπόψη κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
− ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. / Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,
ΘΕΜΑ: Κατά προτεραιότητα εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος
διαχείρισης αιτημάτων αδειών διαμονής αλλοδαπών και σύσταση και λειτουργία δεύτερης
Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε αριθμό αναφορών με θέμα, μεταξύ άλλων, την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των δικηγόρων τους, σχετικά με την τύχη των αιτημάτων τους
για χορήγηση άδειας διαμονής αλλοδαπού. Στο πλαίσιο διερεύνησης των εν λόγω αναφορών,
κλιμάκιο της Αρχής επισκέφθηκε στις 16/2/2006 την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας /
Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών (Θεσσαλονίκη), προκειμένου να μελετήσει επί
τόπου την υφιστάμενη κατάσταση. Η εν λόγω υπηρεσία και ο Προϊστάμενός της, κος
Σαρηγιαννίδης, συνεργάστηκαν άψογα με το προσωπικό της Αρχής, παρουσιάζοντας το έργο της
υπηρεσίας, αλλά και τα σημεία όπου αναφύονται προβλήματα σχετικά με την λειτουργία της.
Από την εν λόγω συνεργασία ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η Διεύθυνση
Αλλοδαπών Κεντρικής Μακεδονίας και ο Προϊστάμενος της έχει επιτελέσει σημαντικό έργο,
ομαλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την προβληματική, στην υπηρεσία αυτή, διαδικασία εξέτασης
αιτημάτων χορήγησης αδειών διαμονής. Ωστόσο, α) ο ιδιαίτερα μεγάλος όγκος σχετικών
αιτημάτων (η υπηρεσία αλλοδαπών Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100.000 υποθέσεις
αποτελεί την δεύτερη σε όγκο υποθέσεων αλλοδαπών υπηρεσία Περιφέρειας, μετά αυτήν της
Αθήνας), σε συνδυασμό, β) με την εφαρμογή οδηγίας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την
επικοινωνία των ενδιαφερομένων και των υπηρεσιών αλλοδαπών των Περιφερειών μέσω των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με Α.Π.: 18093/5-10-05), καθώς και γ) την τεχνική

αδυναμία των εν λόγω Ο.Τ.Α. να παράσχουν επαρκή ενημέρωση στους ενδιαφερομένους σχετικά
με την τύχη των υποθέσεων τους, έχουν προκαλέσει αξιόλογες τριβές μεταξύ των ενδιαφερομένων
και των δικηγόρων τους από την μία μεριά και των υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας από
την άλλη. Συγκεκριμένα, κατά την παρούσα φάση, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού δεν μπορούν να έχουν
απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στην τύχη των υποθέσεων που έχουν κατατεθεί σε αυτούς
προκειμένου να ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους, ενώ η υπηρεσία αλλοδαπών της
Περιφέρειας κωλύεται να παράσχει άμεση ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, καθώς κάτι τέτοιο
θα είχε ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση εξέτασης των αιτημάτων τους. Κατ’
αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα έντονο πρόβλημα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων και των
δικηγόρων τους σχετικά με την τύχη των αιτημάτων χορήγησης αδειών διαμονής, το οποίο
τραυματίζει το προαναφερόμενο σημαντικό έργο ομαλοποίησης της σχετικής διαδικασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ιδιαίτερα κρίσιμο για
την περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης και την ανάδειξη του έργου της υπηρεσίας αλλοδαπών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πρώτον, την άμεση εγκατάσταση του νέου ηλεκτρονικού
μηχανογραφικού συστήματος στην εν λόγω Περιφέρεια, προκειμένου οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού να
έχουν άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στις υποθέσεις αλλοδαπών αρμοδιότητας τους και δεύτερον,
την άμεση σύσταση, επαρκή στελέχωση και λειτουργία της δεύτερης Διεύθυνσης Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, που προβλέπεται στο άρθρο 89 § 3 του ν. 3386/2006, προκειμένου
να περιορισθεί σε λογικά πλαίσια ο όγκος έργου της υφιστάμενης υπηρεσίας και με τον τρόπο αυτό
ένα κομμάτι της λειτουργίας της ασχοληθεί επισταμένα με τη διαχείριση της ενημέρωσης και
πληροφόρησης ενδιαφερομένου κοινού.
Ως εκ τούτου, κύριε Γενικέ, γνωρίζοντας το ισχυρό ενδιαφέρον για τα ζητήματα αλλοδαπών
και μετανάστευσης, σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση εγκατάσταση του αναγκαίου
συστήματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για τις απαιτούμενες διοικητικές
ενέργειες προκειμένου να συσταθεί και να λειτουργήσει η δεύτερη Διεύθυνση Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με τιμή,
Ανδρέας Τάκης
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