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Αξιότιµοι κύριοι,
Στο πλαίσιο των κατά το νόµο 3094/2003 αρµοδιοτήτων του ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει δεχθεί πληθώρα εγγράφων αναφορών µε θέµα τις µεγάλες
καθυστερήσεις, που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για
χορήγηση άδειας παραµονής αλλοδαπού. Ενδεικτικά και µόνο σας αναφέρω
περιπτώσεις αλλοδαπών, οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου
για συνένωση µε τα µέλη της οικογένειάς τους από το καλοκαίρι του 2001 και µέχρι
σήµερα, δηλαδή δυόµισι και πλέον χρόνια µετά, η διοίκηση δεν έχει αποφανθεί
σχετικά.
Οι προαναφερόµενες καθυστερήσεις οφείλονται, κατά την εκτίµηση του
Συνηγόρου του Πολίτη, αφ` ενός στην πολυπλοκότητα του θεσµικού πλαισίου, τις
προβληµατικές διαστάσεις του οποίου έχει επανειληµµένα επισηµάνει η Αρχή, αφ`
ετέρου στο µεγάλο αριθµό των αιτήσεων, που χειρίζονται οι αρµόδιες υπηρεσίες,
χωρίς να διαθέτουν επαρκές ποσοτικά και ποιοτικά στελεχικό δυναµικό, ανεπτυγµένο
σύστηµα µηχανοργάνωσης και την κατάλληλη υποδοµή. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε,
το πρόβληµα καθίσταται οξύτερο στις υπηρεσίες αλλοδαπών των Περιφερειών της
χώρας, στις οποίες είναι εγκατεστηµένος και διαβιοί ο µεγαλύτερος αριθµός

αλλοδαπών. Το πρόβληµα, εποµένως, παρουσιάζεται σε σηµαντικό βαθµό ανάλογο
του αριθµού των µεταναστών που εξυπηρετεί η κάθε κατά τόπον αρµόδια υπηρεσία.
Είναι, συνεπώς, εύλογο το γεγονός ότι οι περισσότερες αναφορές, που έχουν
περιέλθει στον Συνήγορο του Πολίτη, έχουν ως θέµα τις καθυστερήσεις, που
παρατηρούνται στις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών της Περιφέρειας Αττικής. Στη
συγκεκριµένη Περιφέρεια, που έχει το βάρος του χειρισµού εκατοντάδων χιλιάδων
φακέλων αλλοδαπών, ο µικρός αριθµός µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων, που έχει
διατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες, καταβάλλει καθηµερινά επίπονη προσπάθεια, ώστε
να διεκπεραιώσει τα υποβαλλόµενα αιτήµατα. Λαµβανοµένων, δε, υπ` όψιν των
διαστάσεων του προβλήµατος το έργο τους είναι αξιέπαινο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατανοεί ότι η κατά τον Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας γενική υποχρέωση των δηµοσίων υπηρεσιών να διεκπεραιώνουν τις
υποβαλλόµενες σε αυτές αιτήσεις εντός προθεσµίας εξήντα

ηµερών εκ των

πραγµάτων δεν µπορεί να τηρηθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Θεωρεί, ωστόσο,
κρίσιµης σηµασίας για µια χρηστή διοίκηση την, σε κάθε περίπτωση, έγκαιρη
έγγραφη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε την πορεία διεκπεραίωσης της
υπόθεσής τους, καθώς και τα στοιχεία του αρµοδίου χειριστή, όπως, άλλωστε,
επιβάλλει ρητά η διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
Αυτό, όµως, µέχρι στιγµής δεν έχει καταστεί δυνατό µε αποτέλεσµα πολλοί
αλλοδαποί, η απάντηση στην αίτηση των οποίων χρονίζει και συναντούν δυσκολίες
στην πρόσβασή τους στις αρµόδιες υπηρεσίες, να απευθύνονται στην Αρχή µας
προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά µε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εξέταση
της αίτησής τους και τον λόγο της καθυστέρησης αυτής. Κατόπιν αυτού, ο Συνήγορος
του Πολίτη έχει επανειληµµένα συνεργαστεί µε τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες,
και κυρίως µε την ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, την
οποία στελέχη του έχουν επανειληµµένως επισκεφθεί, ώστε να ενηµερωθούν σχετικά
και, στη συνέχεια, να πληροφορήσουν τους ενδιαφερόµενους για την υπόθεση που
τους απασχολεί. Ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να επισηµάνει ότι τις περισσότερες
φορές η συνεργασία αυτή υπήρξε παραγωγική. Ωστόσο, το πρόβληµα παραµένει και
εντοπίζεται στην απουσία δυνατότητας επαρκούς ενηµέρωσης των ίδιων των
ενδιαφερόµενων και, κατ` αντανάκλαση, στην ιδιαίτερη επιβάρυνση του έργου της
Αρχής µας, που κατακλύζεται καθηµερινά από σχετικές αναφορές, µε αποτέλεσµα να
αδυνατεί να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς να οχλήσει τις αρµόδιες
υπηρεσίες.

Από τα παραπάνω ανακύπτει επιτακτική η ανάγκη διερεύνησης του τρόπου
αντιµετώπισης του προβλήµατος της αδυναµίας επαρκούς ενηµέρωσης τόσο των
ενδιαφεροµένων, όσο και της Αρχής µας.
Όσον αφορά τους ενδιαφερόµενους ενδεχόµενες λύσεις θα συνιστούσαν: α) η
σύνταξη επιστολών, οι οποίες θα παράγονται αυτοµατοποιηµένα από το
µηχανογραφικό σύστηµα της Περιφέρειας και θα πληροφορούν σχετικά µε την
πορεία των υποθέσεων, τον αναµενόµενο χρόνο διεκπεραίωσής τους και τα στοιχεία
του αρµοδίου χειριστή, β) η παροχή πληροφοριών, µέσω πρόσβασης στο
µηχανογραφικό σύστηµα της Περιφέρειας, από τα ΚΕΠ ή και τις υπηρεσίες
αλλοδαπών των δήµων, γ) η συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας ενηµέρωσης κοινού στην
Περιφέρεια µε σκοπό την αυτοπρόσωπη πρόσβαση και εξυπηρέτηση του κοινού,
κατόπιν συναντήσεων που κανονίζουν οι υπηρεσίες αλλοδαπών των δήµων και δ) η
ταχεία οργάνωση ηλεκτρονικού µητρώου αλλοδαπών, που, µεταξύ άλλων, θα
περιλαµβάνει και θα παρουσιάζει τις φάσεις της διαδικασίας εξέτασης του αιτήµατος
για άδεια παραµονής, αλλά και στο οποίο ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί να έχει, µέσω
διαδικτύου, πρόσβαση µε τον αριθµό µητρώου κατά τα πρότυπα της ηλεκτρονικής
ενηµέρωσης σχετικά µε την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων .
Σε ό,τι αφορά δε, την ενηµέρωση της Αρχής µας θα µπορούσε ενδεχοµένως
να συζητηθεί η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας µας µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
µέσω καθορισµού συγκεκριµένων προσώπων-συνδέσµων, που θα αναλάβουν τη
σχετική επικοινωνία, καθώς και η εξασφάλιση της ηλεκτρονικής πρόσβασης µας στα
µηχανογραφικά συστήµατα των Περιφερειών.
Η εξασφάλιση της δυνατότητας ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων σχετικά µε
την εξέλιξη της αίτησής τους δεν λύνει, βέβαια, το πρόβληµα των µεγάλων
καθυστερήσεων στην διεκπεραίωσή τους, το οποίο χρήζει ειδικότερης µελέτης.
Ωστόσο, θα συνέβαλε σηµαντικά στην εδραίωση µιας διαδικασίας, που προσήκει
στους θεσµούς της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου, και στην οικοδόµηση
ενός κλίµατος εµπιστοσύνης, που είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της αξιοπιστίας
της Πολιτείας. Θα συνιστούσε, επίσης, έµπρακτη ένδειξη σεβασµού προς τη
προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των χιλιάδων νοµίµων µεταναστών που
διαµένουν, εργάζονται στην Ελλάδα και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονοµίας. Θα εξυπηρετούσε, τέλος, χιλιάδες ηµεδαπές επιχειρήσεις και, γενικότερα,
ηµεδαπούς εργοδότες, που, σε αρκετές περιπτώσεις, συναλλάσσονται οι ίδιοι µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες για λογαριασµό των εργαζοµένων τους αλλοδαπών, και οι οποίοι

αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα στην ικανοποίηση της ζήτησής τους για
δυναµικό λόγω των εκκρεµοτήτων που έχουν µε την ελληνική διοίκηση οι
προσφέροντες εργασία αλλοδαποί.
Η καθιέρωση δε, συστηµατικής συνεργασίας µεταξύ των Περιφερειών και
του Συνηγόρου του Πολίτη, εκτός του ότι είναι θεσµικά επιβεβληµένη, βάσει των
διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής, θα αποβεί αµοιβαία επωφελής. Αφ`
ενός το έργο των υπηρεσιών µπορεί να διευκολυνθεί σηµαντικά από την παροχή
µεσολάβησης της Αρχής προκειµένου να ρυθµιστούν τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν µε τους ενδιαφερόµενους αλλοδαπούς, αφ` ετέρου ο Συνήγορος του
Πολίτη θα είναι σε θέση να εκπληρώσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή
του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη αναµένει τις απόψεις σας και δηλώνει ότι βρίσκεται
στη διάθεσή σας προκειµένου να συζητηθούν οι προτάσεις του και να εξευρεθούν οι
ενδεικνυόµενες λύσεις.
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