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ΘΕΜΑ: «Προβλήµατα στην οργάνωση και λειτουργία των «υπηρεσιών µίας στάσης»
των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης στις Αποκεντρωµένης ∆ιοικήσεις
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας – Θράκης»

Αξιότιµε κύριε Γενικέ,

Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών, οι οποίες έχουν περιέλθει στον Συνήγορο του
Πολίτη, σχετικά µε τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (One Stop Shop) των
∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Αττικής
και Κεντρικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και τα προβλήµατα στη διαδικασία εξέτασης
των σχετικών αιτηµάτων από τις υπηρεσίες αυτές, πέντε κλιµάκια, αποτελούµενα από
ειδικούς επιστήµονες του Συνηγόρου του Πολίτη, διενέργησαν ισάριθµες αυτοψίες στις
ανωτέρω υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 3094/2003.
Ι. Ίδρυση και στελέχωση των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Νοµοθετικό πλαίσιο
Η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» (ΥΜΣ), όπως κατά τον σχεδιασµό της αποκλήθηκε,
ιδρύθηκε µε τον Ν. 4018/2011, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του οποίου, «Η αρµοδιότητα των
∆ήµων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση
ή την ανανέωση άδειας διαµονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων, που
εκδίδονται σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων, µεταφέρθηκε στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, στη χωρική αρµοδιότητα των οποίων
αυτοί υπάγονται». Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις : «Ως σηµείο υποδοχής ορίζεται η
οικεία ∆ιεύθυνση ή Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που εδρεύει σε κάθε νοµό της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ο συνολικός αριθµός των σηµείων υποδοχής ειδικά στις
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Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Αττικής και Αιγαίου µπορεί να είναι έως δέκα (10) και δώδεκα
(12), αντιστοίχως, και στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης έως τρία (3)».
Για τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών προβλέφθηκε ειδική διαδικασία µετάταξης ή
µεταφοράς υπαλλήλων δηµόσιων υπηρεσιών στις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης (∆ΑΜ) των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, καθώς και ειδική διαδικασία µετάταξης για τους υπαλλήλους των
∆ήµων, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για ένα τουλάχιστον έτος σε Γραφεία Αλλοδαπών (βλ.
άρθρο 3 του Ν. 4018/2011, µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 89 του Ν. 3386/2005).
Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου αρχικά προβλεπόταν η έκδοση των απαραίτητων
κανονιστικών πράξεων σχετικά µε τη µεταφορά της αρµοδιότητας υποδοχής και
εξυπηρέτησης των πολιτών για τα θέµατα αρµοδιότητας των ∆ΑΜ των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων, το αργότερο µε τη συµπλήρωση έτους από την έναρξη ισχύος του (σηµ.:
30/09/2011). Ειδικότερα για την περίπτωση των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Αττικής,
Μακεδονίας-Θράκης και Αιγαίου, υπήρξε πρόβλεψη οι αποφάσεις αυτές να εκδοθούν
εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόµου (βλ. άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 4018/2011).
Τελικά, η σχετική προθεσµία παρατάθηκε έως την 31.12.2013 για τις Υπηρεσίες
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Νοµών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και για τις
υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (βλ. άρθρο 5 του Ν. 4208/2013 και υπ`
αριθµ. 34547/11.7.2013 ΚΥΑ, αντίστοιχα).
ΙΙ. Προηγούµενες παρεµβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη

Η νοµοθετική πρόβλεψη των ΥΜΣ µε τη µεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων που
συνδέονται µε τη διαδικασία έκδοσης των τίτλων νόµιµης διαµονής των πολιτών τρίτων
χωρών σε µία υπηρεσία, οπωσδήποτε αποτελεί µια θετική εξέλιξη στη µεταναστευτική
πολιτική. Η µέχρι πρότινος δηλαδή εµπλοκή δύο διαφορετικών υπηρεσιών (∆ήµος και
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση) στη διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής και η υποχρέωση
συναλλαγής των ενδιαφεροµένων µε αµφότερες τις ανωτέρω υπηρεσίες αποτελούσε
σοβαρό παράγοντα καθυστέρησης στον χρόνο έκδοσης των αδειών διαµονής και
πρόκλησης ποικίλων ζητηµάτων ως προς τη χρηστή λειτουργία τη διοίκησης.
Ωστόσο από την αρχή, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε εστιάσει τον προβληµατισµό του
και την ανησυχία του στις συνέπειες που θα είχε ενδεχόµενη δυσλειτουργία ή έλλειµµα
στην εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων λόγω του µεγάλου αριθµού αυτών που θα

συνέρρεαν στα σηµεία υποδοχής, καθώς και στην διαφαινόµενη έλλειψη κατάλληλων
χώρων υποδοχής αλλά και την ανεπαρκή στελέχωση των υπηρεσιών. Εξάλλου, από την
καθηµερινή θεσµική συναλλαγή και επικοινωνία του Συνηγόρου του Πολίτη µε τις
περισσότερες από τις ∆ιευθύνσεις Αλλοδαπών της χώρας, κατά τη διερεύνηση αναφορών,
η Αρχή µας είχε διαπιστώσει ότι η εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 4018/2011 λάµβανε
χώρα µε επιτυχία σε ορισµένες ∆ιευθύνσεις (π.χ. στον νοµό Λαρίσης και στους νοµούς της
Κρήτης), ενώ µεγάλες καθυστερήσεις και προβλήµατα παρατηρούνταν σε άλλες (π.χ. στο
Τµήµα Αδειών ∆ιαµονής νοµών Εύβοιας και Βοιωτίας). Τα µεγαλύτερα προβλήµατα
φάνηκε ότι θα αντιµετώπιζαν οι ΥΜΣ στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ήδη από την
έναρξη της λειτουργίας τους.
Προς τούτο, Αξιότιµε Κύριε Γενικέ, η Αρχή µας έκρινε σκόπιµο και επιβεβληµένο, να
ενεργοποιήσει, εγκαίρως, τον θεσµικό της ρόλο και να αξιοποιήσει την πολύχρονη και
πολυεπίπεδη εµπειρία της, µεταξύ άλλων, στα ζητήµατα νόµιµης µετανάστευσης, προς την
κατεύθυνση όχι µόνο του εξορθολογισµού του θεσµικού πλαισίου, αλλά και της ορθής
ερµηνείας και αποτελεσµατικής εφαρµογής αυτού από τη διοίκηση. Η θεσµική εµπειρία
της Αρχής αποτυπώνεται στις Ετήσιες Εκθέσεις της προς την Ελληνική Βουλή, οι οποίες
αναδεικνύουν, σε ειδικό κεφάλαιο, τις νοµοθετικής και οργανωτικής φύσης προτάσεις
της και αξιοποιείται από την Πολιτεία, µέσα από την, µεταξύ άλλων, συχνή παρουσία του
Συνηγόρου του Πολίτη σε συναφείς Επιτροπές της Βουλής. Η εµπειρία αυτή έχει
προκύψει από την ενασχόληση του Συνηγόρου του Πολίτη µε τα σχετικά ζητήµατα τόσο
στο πλαίσιο ατοµικών αναφορών, όσο και στο πλαίσιο γενικών παρεµβάσεων σε
ουσιαστικά και οργανωτικά θέµατα. Έχει δε επιφυλάξει στην Αρχή µας τον ρόλο του
θεσµικού συνοµιλητή.
Στο πλαίσιο αυτό, σας αποστείλαµε το υπ’ αρ. πρωτ. 9543/26-6-2013 έγγραφο, στο
οποίο εστιάσαµε ιδιαιτέρως στη µέριµνα που έπρεπε να επιδειχθεί στα οργανωτικά
ζητήµατα, προκειµένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες, οι οποίες θα µπορούσαν
ουσιαστικά να αναιρέσουν την οργανωτική πρωτοβουλία των ΥΜΣ. Στο ίδιο πλαίσιο
κρίναµε σκόπιµο να επισηµάνουµε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην διαβούλευση
της υπηρεσίας σας µε τις ∆ιευθύνσεις Μετανάστευσης ανά τη χώρα, για την αξιοποίηση
της εµπειρίας από τις όποιες καλές (ή κακές) πρακτικές είχαν προκύψει, έτσι ώστε να
δοθούν ενιαίες κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των δυσχερειών.
Σε απάντηση αυτών των συστάσεων, η υπηρεσία σας, µε το υπ’ αρ. πρωτ. 34477/2-82013 έγγραφό της, δεν έλαβε επί της ουσίας υπόψη της την παρέµβαση της Αρχής,

επισηµαίνοντας εν γένει ότι η παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη δεν δύναται να έχει
προληπτικό χαρακτήρα.
Η Αρχή µας ωστόσο, η οποία συµµετείχε (εκπροσωπούµενη από µέλη του
επιστηµονικού προσωπικού) στην οµάδα εργασίας του υπουργείου στο οποίο ασκείτε τα
καθήκοντά σας, για τη σύνταξη του Κώδικα Μετανάστευσης & Κοινωνικής Ένταξης,
επανέφερε το εν λόγω ζήτηµα στις από 18-11-2013 έγγραφες παρατηρήσεις της στο
σχετικό σχέδιο. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, επισηµάναµε ότι «η ορθή και η
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του υπό ψήφιση κώδικα, προϋποθέτει και την
ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών µιας στάσης. Στο σηµείο αυτό, θα
θέλαµε να τονίσουµε ότι προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος κρίνεται επιτακτική
και αυτονόητη η ανάγκη της επαρκούς στελέχωσης και ανάλογης υλικοτεχνικής υποδοµής,
καθώς, δυστυχώς, η Αρχή από την καθηµερινή επικοινωνία µε ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες
µιας στάσης έχει διαπιστώσει την ύπαρξη προβληµάτων εξαιτίας των ανωτέρω ελλείψεων.».
Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέχισε να δέχεται αναφορές για τα εν λόγω ζητήµατα, ενώ
τα ιδιαίτερα έντονα προβλήµατα που φάνηκε να αντιµετωπίζουν οι ΥΜΣ στην Αττική και
τη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς επαληθεύτηκαν από τις κατά τόπους αυτοψίες που
διενεργήθηκαν.
ΙΙΙ. ∆ιενέργεια αυτοψιών και διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη
Σκοπός των απροειδοποίητων επισκέψεων στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
των ∆ΑΜ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και της ∆ΑΜ Θεσσαλονίκης της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αν. Μακεδονίας - Θράκης ήταν η καταγραφή των
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν ήδη από την έναρξη λειτουργίας τους, µε αφορµή
σειρά αναφορών που υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη από υπηκόους τρίτων
χωρών, αναφορικά µε τις δυσχέρειες που αντιµετώπισαν κατά το στάδιο της πρόσβασής
τους και της εξυπηρέτησής τους γενικότερα.
Οι αυτοψίες κατέδειξαν έντονες δυσλειτουργίες των υπηρεσιών αυτών, παρά το
γεγονός ότι κατά κανόνα καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες από το σύνολο σχεδόν
των στελεχών τους.
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των κύριων προβληµατικών σηµείων που
κατεγράφησαν από τα κλιµάκια της Αρχής κατά την ηµεροµηνία διενέργειας των
αυτοψιών.

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθήνας Α’ (10-3-2014)
Στον προαύλιο χώρο του κτιρίου υπήρχαν συγκεντρωµένοι περίπου 300 ενδιαφερόµενοι,
κάποιοι εκ των οποίων είχαν αφιχθεί στην υπηρεσία ήδη από τις 2.30 π.µ. προκειµένου να λάβουν
σειρά προτεραιότητας για την είσοδο και την εξυπηρέτησή τους από την υπηρεσία. Για τον λόγο
αυτό καταρτίζεται καθηµερινά αυτοσχέδιος κατάλογος, ο οποίος χρησιµοποιείται από αστυνοµικό
που καλεί τα ονόµατα µε αυτή τη σειρά. Ωστόσο, λόγω του αυξηµένου αριθµού ενδιαφεροµένων
που προσέρχονταν και καθώς δεν υπάρχει στον εξωτερικό προαύλιο χώρο ειδική διαµόρφωση
ώστε οι πολίτες να αναµένουν συντεταγµένα σε ευδιάκριτη «ουρά» υποδοχής, παρατηρούνται
διαπληκτισµοί και έντονα επεισόδια τόσο ανάµεσα στο κοινό όσο και ανάµεσα στο κοινό και τους
υπαλλήλους.
Σύµφωνα µε τον ∆ιευθυντή της υπηρεσίας, το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν
ανέρχεται στους 25, ενώ οι θέσεις που απαιτούνται για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας µε
τη νέα της µορφή, ανέρχονται στις 73. Η δε επιτακτική ανάγκη εξυπηρέτησης υποδοχής κοινού και
παραλαβής εγγράφων έχει σαν αποτέλεσµα την µεγαλύτερη χρονικά απασχόληση των υπαλλήλων
σε αυτές τις διαδικασίες σε σχέση µε την εξέταση και τον έλεγχο των φακέλων.
Η τήρηση και λειτουργία του ογκωδέστατου φυσικού αρχείου έχει καταστεί προβληµατική.
Χιλιάδες φάκελοι βρίσκονται τοποθετηµένοι σε στοίβες στις σκάλες και τους διαδρόµους του
κτηρίου, ενώ 16.000 ανεπίδοτες αποφάσεις αδειών παραµονής, καθώς και άλλα ανεπίδοτα
έγγραφα που παραλήφθηκαν από τον ∆ήµο Αθηναίων, παραµένουν ακόµη σε κλειστά κιβώτια.

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τοµέα και ∆υτ. Αττικής (10-3-2014)
Το κτίριο, που στεγάζει και τη ∆ΑΜ Αθήνας Α’, κρίνεται ακατάλληλο τόσο για την ασφαλή
αναµονή µεγάλου αριθµού εξυπηρετούµενων, όσο και για τις αυξηµένες ανάγκες ταξινόµησης και
αποθήκευσης του µεγάλου όγκου του υφιστάµενου αρχείου και αυτού που διαβιβάστηκε από τα
Τµήµατα Αλλοδαπών των ∆ήµων. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε συνωστισµός και µεγάλη
συγκέντρωση αλλοδαπών στο σηµείο υποδοχής που έχει σαν αποτέλεσµα, ορισµένες φορές, την
ένταση και το διαπληκτισµό είτε µεταξύ των πολιτών για την παραβίαση της σειράς
προτεραιότητας, είτε µεταξύ πολιτών και υπαλλήλων στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
εξυπηρέτηση όλων τη συγκεκριµένη ηµέρα. Επίσης, λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου
αρχειοθέτησης, το µεγαλύτερο µέρος του αρχείου ευρίσκεται στους διαδρόµους της υπηρεσίας.
Το κυριότερο πρόβληµα ωστόσο που αντιµετωπίζει στη λειτουργία της η εν λόγω ∆ΑΜ, όπως
διαφάνηκε από την αυτοψία που πραγµατοποιήθηκε, είναι η υποστελέχωση της υπηρεσίας, που
έχει σαν αποτέλεσµα τις καθυστερήσεις στην εξέταση των εκκρεµών αιτηµάτων για
εκδόσεις/ανανεώσεις αδειών διαµονής, αφού σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι απασχολούνται µε την
εξυπηρέτηση των αλλοδαπών στην υποδοχή. Στην υπηρεσία αυτή τη στιγµή απασχολούνται 25
άτοµα, αριθµός σαφώς µικρότερος από αυτόν που εργαζόταν στην εν λόγω υπηρεσία πριν την

ενεργοποίησή της ως ΥΜΣ. Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι παρόλο το φόρτο εργασίας,
ορισµένες κατηγορίες αδειών διαµονής (οι επανεκδόσεις, οι αυτοτελείς λόγω ενηλικίωσης, οι
σπουδαστικές και οι ειδικές βεβαιώσεις νόµιµης διαµονής) εκδίδονται αυθηµερόν.

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τοµέα και Ανατολικής Αττικής (3-42014)
Σύµφωνα µε τη ∆ιευθύντρια, η µεταβολή των διοικητικών ορίων της υπηρεσίας µε την
προσθήκη του βόρειου τοµέα οδήγησε σε αύξηση των εξυπηρετούµενων πολιτών από περίπου
27.000 σε περίπου 46.000, οι οποίοι, µέχρι το τέλος του 2013, εξυπηρετούνταν στα σηµεία επαφής
των ∆ήµων από περίπου 80 υπαλλήλους. Η υπηρεσία διαθέτει σήµερα 23 υπαλλήλους, οι οποίοι
ασχολούνται επί του παρόντος αποκλειστικά µε την υποδοχή των πολιτών και την διαχείριση
(παραλαβή, πρωτοκόλληση) του εισερχόµενου πλήθους εγγράφων.
Η υπηρεσία δέχεται καθηµερινά περίπου 150 πολίτες µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
συνωστισµός και εντάσεις, οι οποίες όµως δεν είναι συχνές εξαιτίας του διαχωρισµού των
ενδιαφεροµένων σε τρεις σειρές ανάλογα µε το είδος του αιτήµατός τους. Η διαρρύθµιση του
κτιρίου δεν είναι ικανοποιητική, ενώ η πρόσβαση των πολιτών µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς
είναι δυσχερής.

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων (6-3-2014)
Το σηµείο που βρίσκεται η υπηρεσία είναι εύκολα προσβάσιµο, αλλά οι υποδοµές δεν είναι
κατάλληλες. Ως ιδιαίτερα προβληµατικό αναδείχθηκε το γεγονός ότι η υπηρεσία εξυπηρετεί και
περιοχές ιδιαίτερα αποµακρυσµένες όπως η Τροιζήνα, η Σαλαµίνα και η Αίγινα. Ο αριθµός των
πολιτών που προσέρχονται καθηµερινά στην υπηρεσία ανέρχεται σε πάνω από 300, σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις των εργαζοµένων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται συνωστισµός και εντάσεις, κάτι
που διαπιστώθηκε και κατά την αυτοψία. Η υπηρεσία ζητά σε καθηµερινή βάση αστυνοµική
παρέµβαση για τη διασφάλιση της τάξης, το δε ζήτηµα της ασφάλειας των εργαζοµένων χρήζει
άµεσης αντιµετώπισης, καθώς τα περιστατικά λεκτικής, άλλα και σωµατικής βίας εναντίον τους,
κρίνονται ως ιδιαιτέρως ανησυχητικά.
Η υπηρεσία διαθέτει περίπου 20 υπαλλήλους και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιευθύντριας,
η υπηρεσία έχει ανάγκη από περίπου 40-45 άτοµα επιπλέον. Η υποστελέχωση έχει σαν
αποτέλεσµα µακρόχρονες καθυστερήσεις στην εξέταση των εκκρεµών και νέων αιτηµάτων για
εκδόσεις/ανανεώσεις αδειών διαµονής (κατά τον χρόνο της αυτοψίας εξετάζονταν αιτήµατα από
την περιοχή του Πειραιά που είχαν υποβληθεί τον Οκτώβριο – Νοέµβριο 2012). Ο αριθµός των
εκκρεµών αιτηµάτων ανέρχεται σε περίπου 15.000 για τον Πειραιά και 2.000-3.000 για τη ∆υτική

Αττική. Ιδιαίτερο πρόβληµα δηµιουργεί ο µεγάλος αριθµός ανεπίδοτων αδειών που παρελήφθησαν
από τους ∆ήµους.

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης (23-1-2014)
Το κτίριο της υπηρεσίας είναι µικρό για τις ανάγκες στέγασης του προσωπικού, του αρχείου
και του όγκου προσέλευσης των αλλοδαπών. Στον προαύλιο χώρο υπήρχε συνωστισµός καθώς
πάνω από τετρακόσιοι αλλοδαποί, περίµεναν εκεί πολλοί εκ των οποίων από τα ξηµερώµατα. Ο
αριθµός των προσερχόµενων ανέρχεται στα εξακόσια περίπου άτοµα, όπως διαπιστώσαµε από τον
αυτοσχέδιο κατάλογο προτεραιότητας, που καταρτίζεται µε πρωτοβουλία των ιδίων. Πολλοί εξ΄
αυτών επανέρχονται, καθώς δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν, µε αποτέλεσµα ο αριθµός τους
να διατηρείται σταθερός καθηµερινά.
Η υπηρεσία λειτουργεί µε 34 υπαλλήλους (και 6 που διατέθηκαν µε προγραµµατική σύµβαση
για 3 µήνες από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης). Τη στιγµή της αυτοψίας, το σύνολο των υπαλλήλων
απασχολούνταν στην υποδοχή του κοινού. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης και διεκπεραίωσης
αιτηµάτων, τα οποία συσσωρεύονται. Το πρόβληµα έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής των
ενδιαφερόµενων πολιτών και των υπαλλήλων.

Συνοψίζοντας, από τη σειρά αυτοψιών που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν
προβλήµατα σε τρεις κυρίως τοµείς:

1. Πρόσβαση
Οι τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονται οι ∆ΑΜ και λειτουργούν ως ΥΜΣ, είναι, στις
περισσότερες περιπτώσεις, εύκολα προσβάσιµες από το κοινό µε τα µέσα µαζικής
µεταφοράς. Ωστόσο, µετά την ανακατανοµή των χωροταξικών ορίων της δικαιοδοσίας
των ΥΜΣ, πολύ συχνά, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να µεταβούν σε σηµεία ιδιαιτέρως
µακριά από τον τόπο διαµονής τους, µε αποτέλεσµα να εντείνεται η ταλαιπωρία και να
επιβαρύνονται οικονοµικά και χρονικά (βλ. κυρίως ∆ΑΜ Κεντρικού Τοµέα και ∆υτ.
Αττικής και ∆ΑΜ Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς και Νήσων).

2. Κτηριακή υποδοµή
Οι κτηριακές υποδοµές στις υπό εξέταση ΥΜΣ είναι ακατάλληλες για την εύρυθµη
λειτουργία τους. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πρόβληµα στις εισόδους των κτηρίων, καθώς
σε πολλές περιπτώσεις σχηµατίζονται, λόγω της συρροής ενδιαφεροµένων, ουρές και έξω
από το κτήριο προς τον δρόµο. Συνέπεια αυτού, είναι να µην υπάρχουν επαρκείς συνθήκες
ασφάλειας, να παρουσιάζονται εντάσεις και έριδες µεταξύ των προσερχόµενων πολιτών

για να εξυπηρετηθούν αλλά και µεταξύ αυτών και των εργαζοµένων, ενώ φαίνεται ότι
διευκολύνεται η δηµιουργία συνθηκών/καταστάσεων αθέµιτων συναλλαγών και άνισης
µεταχείρισης των προσερχοµένων.
Πολύ βασικό ζήτηµα αποτελεί για τις περισσότερες ΥΜΣ η έλλειψη επαρκούς χώρου
για αρχειοθέτηση η οποία επιδεινώθηκε από την παραλαβή από τους ∆ήµους χιλιάδων
ανεπίδοτων έγγραφων.
Τέλος, διαπιστώθηκε η µη ικανοποιητική ασφάλεια των κτηρίων, όσον αφορά κυρίως
τη φύλαξη των εγγράφων (φύλαξη αυτοκόλλητων βινιετών, παραβόλων, βεβαιώσεων,
αρχείων).

3. Στελέχωση
Το µεγαλύτερο µέρος των προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί εξ αιτίας της ίδρυσης
των ΥΜΣ απορρέει από την δυσκολία του υπάρχοντος προσωπικού, αφενός να
διαχειριστεί τον µεγάλο αριθµό υπηκόων τρίτων χωρών που συρρέουν καθηµερινά
προκειµένου να εξυπηρετηθούν και αφετέρου να ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες
που έχουν προκύψει εκ του λόγου αυτού, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εντάσεις και
προστριβές στους χώρους υποδοχής και µεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των
εκκρεµών φακέλων αντίστοιχα. Πλέον αυτών η κόπωση, σωµατική και ψυχική, που
υφίστανται τόσο οι υπήκοοι τρίτων χωρών, όσο και οι υπάλληλοι στην προσπάθειά τους
να εξυπηρετηθούν και να εξυπηρετήσουν αντίστοιχα, είναι ένα θέµα το οποίο δεν πρέπει
να θεωρηθεί ήσσονος σηµασίας.
Σε όλες τις υπηρεσίες που επισκεφθήκαµε οι διαθέσιµοι υπάλληλοι υπολείπονται σε
αριθµό, αυτού, που σύµφωνα µε το οργανόγραµµα, θα έπρεπε να απασχολείται. Μετά τη
συγχώνευση των υπηρεσιών και την αποχώρηση για διάφορους λόγους µεγάλου αριθµού
υπαλλήλων, το υπάρχον καταρτισµένο προσωπικό δεν επαρκεί για τις ανάγκες των
υπηρεσιών αυτών, οι οποίες καλούνται να εξυπηρετήσουν διπλάσιο αριθµό αλλοδαπών µε
το ήµισυ σχεδόν του προσωπικού µε το οποίο λειτουργούσαν πριν την αναδιοργάνωσή
τους σε ΥΜΣ.
Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι απασχολούνται κυρίως στις υπηρεσίες υποδοχής και
παραλαβής (πρωτοκόλληση, παραλαβή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών) και λιγότερο
µε τις διαδικασίες διοικητικής υποστήριξης, εξέτασης και ελέγχου νοµιµότητας φακέλων.
Ιδιαιτέρως δε, µε την εφαρµογή του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και των µεταβατικών
διατάξεων, όπου θα πρέπει να επανελεγχθούν αυτεπάγγελτα όλα τα αιτήµατα ανανέωσης

άδειας διαµονής που εµπίπτουν στις διατάξεις αυτές, ο φόρτος και η πίεση των υπαλλήλων
να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτές καθίσταται δυσβάστακτος.
Η δέσµευση της κεντρικής υπηρεσίας ότι θα υπάρξει τοποθέτηση ∆ηµοτικών
Αστυνοµικών, που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα, στις κενές θέσεις εργασίας είχε ήδη
προκαλέσει σχετική απογοήτευση, καθώς υπήρχε χρονοτριβή στην όλη διαδικασία.
Ωστόσο, σύµφωνα µε πρόσφατη ενηµέρωση που είχε η Αρχή µας από στελέχη των ΥΜΣ,
έχει ήδη τοποθετηθεί και αναλάβει υπηρεσία σηµαντικός αριθµός εξ αυτών. Εν τούτοις,,
θα απαιτηθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την εξοικείωση/εξειδίκευση των
προσώπων αυτών µε το αντικείµενο εργασίας τους.
Η παρατεινόµενη ωστόσο καθυστέρηση στελέχωσης των υπηρεσιών µε έµπειρο
προσωπικό εντείνει το µέγεθος και τη φύση της υφιστάµενης δυσλειτουργίας, µε τη µορφή
κυρίως των καθυστερήσεων στην εξέταση των αιτηµάτων και ενδεχοµένως της αυξηµένης
πιθανότητας εσφαλµένων χειρισµών.

ΙV. Προτάσεις

Τα αποτελέσµατα των αυτοψιών που διενεργήθηκαν από στελέχη του Συνηγόρου του
Πολίτη στις ανωτέρω ∆ΑΜ αναδεικνύουν για µια ακόµη φορά ότι η Πολιτεία προχώρησε
σε οργανωτική/διοικητική αλλαγή των υφισταµένων δοµών παροχής υπηρεσιών σε
αλλοδαπούς, χωρίς να λάβει υπόψη τις υφιστάµενες συνθήκες που αφορούν τις ανάγκες
που αυτή η αναδιοργάνωση απαιτεί (κτηριακές, προσωπικού, πρόσβασης, υλικότεχνικών- υποδοµών κ.λπ.) και χωρίς να παρέµβει εγκαίρως και αποτελεσµατικά για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που αναφάνηκαν.
Η επαρκής στελέχωση αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των
ΥΜΣ. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη όπως στελεχωθούν οι υπηρεσίες µε το απαραίτητο
προσωπικό, το οποίο έχει την απαιτούµενη γνώση και προηγούµενη εµπειρία στο
αντικείµενο

αλλά και από λοιπούς, οι οποίοι θα επιφορτιστούν καταρχάς µε την

αρχειοθέτηση των πολυάριθµων φακέλων και µετέπειτα µε άλλες δευτερεύουσες, πλην
απαραίτητες, εργασίες (όπως παραλαβή συµπληρωµατικών εγγράφων, επίδοση αδειών
διαµονής ή απορριπτικών αποφάσεων και λοιπά συναφή). Υπάρχει επίσης ανάγκη άµεσης
διαχείρισης του φυσικού αρχείου και σε χωροταξικό επίπεδο.
Πλέον αυτού, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι σχετικές νοµοθετικές προβλέψεις για την
δηµιουργία περισσότερων σηµείων υποδοχής (βλ. δυνατότητα για δέκα σηµεία

υποδοχής στην Αττική και τρία στον Νοµό Θεσσαλονίκης), γεγονός που θα συνέβαλε
ουσιαστικά στην µείωση των υφιστάµενων προβληµάτων.
Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια των
εξυπηρετούµενων, των εργαζοµένων και των εγκαταστάσεων, ενώ πρέπει να επιτευχθεί
οµαλή ροή στην εξυπηρέτηση των πολιτών για να αποφεύγονται φαινόµενα που
δηµιουργούν έκρυθµες καταστάσεις.
Επίσης, η πρόβλεψη και λειτουργία συστήµατος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των
ενδιαφερόµενων πολιτών, ώστε να λαµβάνουν ενηµέρωση τόσο για τα εκκρεµή τους
αιτήµατα όσο και για τη µεταναστευτική νοµοθεσία γενικότερα, θα είχε ως άµεση
συνέπεια την αποσυµφόρηση των υπηρεσιών από τις ατελείωτες ουρές ατόµων που
προσέρχονται αποκλειστικά για πληροφόρηση και κατ’ επέκταση την ελαχιστοποίηση της
ταλαιπωρίας όλων των εµπλεκοµένων.
Τέλος, θα µπορούσαν να ληφθούν απλά, πρακτικά, µη κοστοβόρα µέτρα για την
κατάλληλη διαµόρφωση του εξωτερικού χώρου αναµονής των πολιτών, όπως
τοποθέτηση διαχωριστικών κορδελών ή κιγκλιδωµάτων, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα
παραβίασης της σειράς προτεραιότητας και συναφών εντάσεων και τοποθέτηση
στεγάστρων, ώστε να υπάρχει στοιχειώδης προστασία από τα καιρικά φαινόµενα.

Κλείνοντας το παρόν έγγραφο, που σκοπό έχει να επισηµάνει τις διαπιστωθείσες από
τις αυτοψίες δυσλειτουργίες των ΥΜΣ, εκφράζουµε την πεποίθηση ότι οι παρατηρήσεις
µας θα συµβάλουν στην ορθολογικότερη αντιµετώπιση των προαναφεροµένων
υφιστάµενων προβληµάτων, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα µιας ευάλωτης
µερίδας του πληθυσµού και να επιτευχθεί η οµαλότερη ένταξή του στην ελληνική
κοινωνία, µειώνοντας τις όποιες τριβές.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας και σας διαβεβαιώνω ότι τόσο
εγώ προσωπικά,

όσο και τα στελέχη του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του

Συνηγόρου του Πολίτη θα είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία.
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