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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προχειρότητα που εκθέτει τη χώρα στην ανανέωση αδειών διαμονής των
μεταναστών
Η Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πληθυσμού του Υπουργείου
Εσωτερικών αποφάσισε ότι από 1.1.2014, η ανανέωση των αδειών διαμονής των
νομίμων μεταναστών των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων από
τα γραφεία εξυπηρέτησης αλλοδαπών των δήμων θα γίνεται σε γραφεία των
διευθύνσεων μετανάστευσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων των περιφερειών,
υποσχόμενη, την άμεση έκδοσή τους, σαν υπηρεσίες μιας στάσης («one stop shop»).
Η απόφαση άρχισε να εφαρμόζεται χωρίς να υπάρχουν δομές για την υλοποίησή της,
με αποτέλεσμα να συνωθούνται στα γραφεία της περιφέρειας, αλλοδαποί και
δικηγόροι, με πολύωρη αναμονή και χωρίς εξυπηρέτηση, με άμεση συνέπεια την
καταστρατήγηση κάθε αρχής ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των κανόνων της
χρηστής διοίκησης, που πρέπει να διέπουν κάθε ευνομούμενη πολιτεία.
Για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης αυτής κατάστασης, ο αρμόδιος
αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, με την υπ’ αρ, 1/14.1.2014 εγκύκλιό του
ανακοίνωσε την παράταση όλων των αδειών διαμονής των αλλοδαπών υπηκόων
τρίτης χώρας, που λήγουν από Ιανουάριο 2014 έως 30.4.2014, για πέντε μήνες, ενώ
δεν ήταν κατά νόμον αρμόδιος για την απόφαση αυτή, αφού παράταση αδειών
διαμονής θεσπίζεται μόνο με νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή. Ακόμη, όμως, και αν
ψηφιστεί νόμος για παράταση αδειών διαμονής, δεν λύεται το πρόβλημα, αφού οι
αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών και κάτοχοι ληγμένων αδειών διαμονής, δεν είναι
δυνατόν να επικαλούνται ελληνικό νόμο κατά την μετακίνησή τους στις πατρίδες
τους ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
Είναι σαφές ότι πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για την έλλειψη των απαραιτήτων
δομών και για τη μη μετακίνηση του αναγκαίου αριθμού των υπαλλήλων.
Έτσι, η χώρα μας, για μια ακόμη φορά, εμφανίζεται ανίκανη να διαχειριστεί το
ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης και μάλιστα όταν είναι προεδρεύουσα χώρα
της ΕΕ και έχει θέσει τη μετανάστευση ως ένα θέμα που θα προωθήσει κατά τη
διάρκεια της προεδρίας της.
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