6 Μαΐου 2008
Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών - Γενικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης -  seedd@seedd.gr
Αντίγραφα προς: 





ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


(Δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του συλλόγου μας www.karakatsani.eu, και στάλθηκε ηλεκτρονικά στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Παρακαλώ το Σώμα Επιθεωρητών, να σταλεί αντίγραφο της επιστολής μου αυτή στους αρμόδιους της Γενικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης , επειδή δε βρήκα την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση)


Αξιότιμε/η κύριε/α,
Σας ενημερώνω σχετικά με την λειτουργία το τμήμα αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα το γραφείο Πολίτες Ε.Ε. και τα προβλήματα που αντιμετώπισα. Προετοίμασα την επιστολή αυτή ακόμα στις 16 Απριλίου του 2008, μετά θεώρησα πώς υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους λειτουργούς του υπουργείου,  από αυτά που κατάγγειλα και δεν την έστειλα. Δυστυχώς η πραγματικότητα με αμφισβήτησε και αναγκάστηκα να γυρίσω στο θέμα. Σας την στέλνω, με ελπίδα, στην αρχική της μορφή συν περιγραφή της εξέλιξης.

Γεώργιος Σκούτας
Πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσάνων Βουλγαρίας - Θεσσαλονίκης






16 Απριλίου του 2008
Προς:
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Διεύθυνση αλλοδαπών


Αξιότιμε/η κύριε/α,

Στις 16 Απριλίου 2008 επισκέφτηκα το τμήμα αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στην οδό Δωδεκανήσου, συγκεκριμένα το γραφείο Πολίτες Ε.Ε. ζητώντας να μου εκδοθεί, εφόσον η παραμονή μου στην Ελλάδα είναι ήδη 10 χρόνια το Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. Προσκόμισα μαζί μου τα εξής δικαιολογητικά:
1.Διαβατήριο, το οποίο περιέχει τις θεωρήσεις μου για την είσοδο και παραμονή μου στην Ελλάδα για τα τελευταία τρία χρόνια
2.Διαβατήριο (προηγούμενο που έχει λήξει το 2001) με θεωρήσεις για την είσοδο μου και την παραμονή μου στην Ελλάδα μέχρι τότε.
3.Μερικές φωτοτυπίες από τις θεωρήσεις του διαβατηρίου μου για το διάστημα 2001 - 2005 ( Το συγκεκριμένο διαβατήριο έπρεπε να παραδοθεί στις βουλγαρικές αρχές λόγω αλλαγής των βουλγαρικών εγγράφων και της λήξης του )
4.Τα αντίστοιχα διαβατήρια και θεωρήσεις των παιδιών μου και της συζύγου μου
5. Βιβλιάρια υγείας - προσωπικό και οικογενειακό από το 1998 μέχρι και σήμερα επικυρωμένα συνεχόμενα για όλο το διάστημα
6.Εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων μου από το 2001 μέχρι σήμερα
7.Βιβλιάριο ενσήμων από το 1998 και μετά με ένσημα για όλες τις χρονιές
8.Σχολικοί έλεγχοι των παιδιών μου για τα τελευταία 8 χρόνια από ελληνικά σχολεία
9.Πιστοποιητικά γεννήσεως των παιδιών μου και πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένη

Βέβαια θα μπορούσα να προσκομίσω και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μόνιμη μου διαμονή στην Ελλάδα όπως λογαριασμούς νερού, τηλεφώνου, ενοίκιο κ.α.

Θεωρώ πως προσκόμισα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με το Π.Δ. 106/07, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης - κυριολεκτικά εκεί (http://www.ydt.gr/main/Article.jsp?ArticleID=61760) γράφει το εξής: 

α) Αίτηση 
β) Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη Χώρα μας  
γ) Έγγραφα που πιστοποιούν την 5ετή διαμονή τους στην Ελλάδα (άδειας διαμονής κ.λπ.).
δ) τρεις (3) φωτογραφίες

Όμως!
Το τμήμα αλλοδαπών μου αρνήθηκε να δεχτεί την κατάθεση αίτησης για να μου εκδώσει Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. με την δικαιολογία πως δεν αποδεικνύω την παραμονή μου στην Ελλάδα για το διάστημα 2003 - 2005 και έτσι δεν συμπλήρωνα τα απαιτούμενα 5 χρόνια.

Είναι πασίγνωστο πως και το Ι.Κ.Α εκδίδουν και επικυρώνουν βιβλιάρια Υγείας μόνο στους νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα όπως και τα έγγραφα άλλων υπηρεσιών.
Το παράδοξο είναι πως πολλά από αυτά τα δικαιολογητικά αναγνωρίζονται ως τέτοια για πολίτες μη μέλη της Ε.Ε. και μη ομογενείς σύμφωνα και  με Εγκύκλιος αριθ. 10  ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»

Μου ζητήσανε βεβαιώσεις από το ελληνικό προξενείο της Φιλιππούπολης, πως πραγματικά μου έχουν εκδώσει τις αντίστοιχες θεωρήσεις για το ελλιπές διάστημα.
Αμέσως επικοινώνησα τηλεφωνικώς με την κ. Ευσεβία Ζαρίφογλου ( consular officer στο προξενείο της Φιλιππούπολης ) η οποία μου απάντησε πως έως τώρα δεν έχουν εκδώσει τέτοιο έγγραφο και να την ξαναπάρω σε μερικές ώρες για να δει αν μπορεί να κάνει κάτι.

Εφόσον το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο εμένα και αφορά όλους τους Σαρακατσαναίους ομογενείς από την Βουλγαρία που εδώ και 15 χρόνια εργάζονται στην Ελλάδα θεωρώ πως πρέπει να πάρετε τα απαιτούμενα μέτρα όπως και τα μέτρα για την εκπαίδευση και μόρφωση των υπαλλήλων της υπηρεσίας σας και για τυχόν διόρθωση της ιστοσελίδας σας. 

Για το πώς εξελίχτηκε λεπτομερώς η επικοινωνία μου με το συγκεκριμένο τμήμα μπορείτε να διαβάσετε τους παρακάτω παραγράφους με τίτλο Ημερολόγιο
Ελπίζω να με ενημερώσετε για τα αποτελέσματα.

Γεώργιος Σκούτας  (στοιχεία διαβατηρίου Georgi Atanasov)
Πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσάνων Βουλγαρίας - Θεσσαλονίκης
Σαρακατσάνος, πολίτης Βουλγαρίας
Κάτοικος Θεσσαλονίκης
Σισύφου 3, Χαριλάου, Τ.Κ. 54249, Θεσσαλονίκη
2310 308 410, 6971 699 270


16 Απριλίου 2008
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Στις 3 Απριλίου του 2008 ώρα 13.30 περίπου επισκέφτηκα το τμήμα αλλοδαπών στο αστυνομικό τμήμα στην οδό Δωδεκανήσου. Ο αστυνομικός στην είσοδο ρώτησε που πηγαίνω και μου είπε να ανέβω στον 5 όροφο.
Εκεί βρήκα μόνο τον αξιωματικό υπηρεσίας στον οποίο  ανέφερα το λόγο επίσκεψης μου. Με συμβούλεψε να πάω την άλλη μέρα το πρωί

Στις 4 Απριλίου 2008 ώρα 8.30πμ επισκέφτηκα το ίδιο τμήμα, γραφείο Πολιτών Ε.Ε. και έθεσα το ζήτημα στην υπάλληλο που κάθεται στο γραφείο δεξιά και δίπλα στην πόρτα. Μου είπε πως δε γνωρίζει και να την επισκεφτώ την επόμενη εβδομάδα.

Στις 14 Απριλίου 2008 την ίδια ώρα επισκέφτηκα την ίδια υπάλληλο. Άρχισε να παίρνει τηλέφωνα για να ενημερωθεί σχετικά με το ζήτημα μου και μου είπε να έρθω ξανά προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επί λέξει «Θεωρήσεις εισόδου».

Στις 16 Απριλίου 2008 το πρωί επισκέφτηκα ξανά την ίδια υπάλληλο έχοντας μαζί μου τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρω στην επιστολή μου. Κατά τη γνώμη της αυτά δεν αρκούσαν και μου συνίστησε να απευθυνθώ στο ελληνικό προξενείο της Φιλιππούπολης στη Βουλγαρία.
Της απάντησα πως σύμφωνα με το Π.Δ. 106/07 και τις πληροφορίες που έχω από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης αρκούν και περισσεύουν.
Αυτή επέμενε στα δικά της. Μου έδωσε  το ακουστικό του υπηρεσιακού τηλεφώνου για να επικοινωνήσω με το συνάδερφο της, κάποιος κ. Πέτρος, πιθανόν νομικός σύμβουλος τις υπηρεσίας. Ο τελευταίος με ενημέρωσε πώς το αναγραφόμενο στην ιστοσελίδα του υπουργείου  «γ) Έγγραφα που πιστοποιούν την 5ετή διαμονή τους στην Ελλάδα (άδειας διαμονής κ.λπ.).» εννοεί άδεια διαμονής και θεωρήσεις εισόδου στην περίπτωση μου. Φυσιολογικά, δεν το πίστεψα
Ζήτησα το όνομα της υπάλληλο, αρνήθηκε να μου το δώσει και με έστειλε στο διοικητή του τμήματος,  κ. Πανταζόπουλος Άγγελος.
Πήγα στον κ. Πανταζόπουλο ο οποίος επίσης με έστειλε στη Φιλιππούπολη.
Τον ρώτησα τι να κάνω αν το προξενείο δεν διατηρεί τόσο παλιά έγγραφα και μου απάντησε: «Ελάτε τότε και θα βρούμε κάποια λύση».
Καλά που δε χρειάστηκε να πάω στην  Ισπανία.
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20 -23 Απριλίου - επικοινωνώ τηλεφωνικά με τη γραμματέα της Ομοσπονδίας των Σαρακατσάνων στη Βουλγαρία για να ζητήσω  βεβαιώσεις πώς είμαι μέλος επειδή τα απαιτούν στην πρεσβεία όπως με ενημέρωσε η κ . Ζαρίφογλου. Αυτή με ενημερώνει πώς στις 25 Απριλίου , όταν θα φτάσω στη Βουλγαρία τα γραφεία της Ομοσπονδίας δεν θα λειτουργούν - να στείλω αμέσως τα στοιχεία μου να τα προετοιμάσει. Το κάνω.

25 Απριλίου - έχω συνάντηση με τη γραμματέα της Ομοσπονδίας - παίρνω τις βεβαιώσεις και ευχαριστώ την κοπέλα για την ανταπόκριση της.

29 Απριλίου -Γενικό Προξενείο της Ελλάδος Φιλιππούπολης. Η κ. Ζαρίφογλου απουσιάζει, μα έχει ενημερώσει τον κ. Θ. Παυλίδη. Σε λίγη ώρα παίρνω τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Το Προξενείο λειτουργεί άψογα - να ήταν έτσι όλες η δημόσιες υπηρεσίες…

5 Μαΐου
Είμαι στο τμήμα αλλοδαπών, γραφείο Πολιτών Ε.Ε.  στην ίδια υπάλληλο δίνω τα πιστοποιητικά.
«Βγείτε έξω κύριε θα σας φωνάξω...»
Σε λίγο - περίπου το έχεις:
«Το πιστοποιητικό γεννήσεων των παιδιών σας δεν έχει αποστίλ - θα πρέπει να το έχετε…
Και να μου φέρετε και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης… - εμείς από πού να ξέρουμε πώς τα παιδιά είναι δικά σας...» 
Όλα βέβαια φαίνονται και από το πιστοποιητικό γεννήσεως και από τα πιστοποιητικά της πρεσβείας, και από το οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, και και και… Να μην αναφέρω πώς η κόρη μου είναι ήδη ενήλικη …
Ξεσπώ …
«Θέλετε να μου πείτε  πώς τώρα πρέπει να πεταχτώ μέχρι τη Σόφια - προχτές γύρισα από εκεί. Γιατί δε με  ενημερώσατε εξ αρχής - κάθε φορά θα μου ζητάτε επιπλέον έγγραφο και εγώ θα τρέχω από την μια άκρη του κόσμου  στην άλλη  »
 Συνεχίζει σκέτος καβγάς και…:
«Βγείτε έξω κύριε θα σας φωνάξω » και σύσκεψη  μέσα, τηλεφωνική επικοινωνία με εκείνον τον  Πέτρο, όσο είμαι έξω. Μια φορά με φωνάζουν να μιλήσω ο ίδιος μαζί του. Μου λέει πώς οι ενέργειες τους βασίζονται στο Π.Δ. 106/07 - του απαντάω πώς το έχω και το έχω διαβάσει.
Στο τέλος με φωνάζουν και με ενημερώνουν πώς προς το παρόν δε χρειάζεται να πάω για αποστίλ και από αυτά που μου ζητάνε δεν έχω μόνο βεβαίωση από εργοδότη για τη γυναίκα μου . Σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ 1 του Π.Δ. 106/07 ούτε αυτό χρειάζομαι (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Άρθρο 13 Γενικός κανόνας για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ)
1. Οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν διαμείνει νομίμως για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών στην Ελλάδα και τα κατά την παρ. 2 άρθρου 2 του παρόντος μέλη οικογένειας που διαμένουν νομίμως με τον πολίτη της Ένωσης για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής. To δικαίωμα αυτό δεν υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ.) μα επειδή είναι εύκολο - τρέχω να το κάνω.

6 Μαΐου 
Αυτά που μου ζητάνε είναι σημειωμένα χειρόγραφα από την υπάλληλο εδώ www.karakatsani.eu/ipallilos.jpg
Τα κείμενα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης  μέχρι σήμερα 6 Μαϊου 2008 που αφορούν έκδοση  Έγγραφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ε.Ε. (περίπτωση 7) βρίσκονται στα επόμενα links http://www.ydt.gr/main/Section.jsp?SectionID=903 και http://www.ydt.gr/main/Article.jsp?ArticleID=61760 και επίσης είναι αποθηκευμένα στο χώρο της ιστοσελίδας μας εδώ www.karakatsani.eu/Article00.htm και www.karakatsani.eu/Article.htm
Ήδη όλα τα έχω και αύριο θα είμαι πάλι στο τμήμα αλλοδαπών Θεσσαλονίκης
Για τα αποτελέσματα θα σας ενημερώσω.

Γεώργιος Σκούτας 
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8 Μαΐου 
Είμαστε πάλι στην ίδια υπάλληλο. Επιτέλους μας παίρνουν τις αιτήσεις συνοδευμένες από τα πρωτότυπα και τις:
Φωτοτυπίες από τα διαβατήρια
Φωτοτυπίες από τα πιστοποιητικά για τις θεωρήσεις εισόδου
Φωτοτυπίες από το πιστοποιητικό γάμου
Φωτοτυπίες από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια (προσωπικό και οικογενειακό)
(Όλα τα παραπάνω για διάστημα μεγαλύτερο από 5 ετών)
Φωτοτυπίες από την υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη της συζύγου μου
Φωτογραφίες
Οι φωτοτυπίες από τα εκκαθαριστικά σημειώματα μου τις επιστέψανε πίσω
Βάζουμε τις υπογραφές και η υπάλληλο με ενημερώνει να πάρω τηλέφωνο για τα αποτελέσματα μετά από 10 μέρες. Ζητώ αριθμό πρωτόκολλου και η ίδια μου απαντάει πως δε δίνουν τέτοιο . Μου γράφει σε ένα χαρτάκι (αυτό εδώ www.karakatsani.eu/hartaki.jpg) το τηλέφωνο της υπηρεσίας της και επαναλαμβάνει να πάρω τηλέφωνο μετά από 10 μέρες.
Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες φασαρίες για το αριθμό πρωτόκολλου  και αποφασίζω να περιμένουμε  τις 10 μέρες. Βέβαια οι υποψίες στο μυαλό μου δε σταματάνε – είναι δυνατόν να κάνεις αίτηση προς μια κρατική υπηρεσία και να μη σου δίνουν αριθμό πρωτόκολλου ;

Γεώργιος Σκούτας


Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008
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Δευτέρα, 21 Μαΐου 2008
Το πρωί είμαι και πάλι στο τμήμα αλλοδαπών. Μια άλλη υπάλληλο μου παραδίδει τα «ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ …».Τους ρίχνω μια ματιά και βλέπω πως έχουν εκδοθεί ακόμα στις 13 Μαΐου 2008.
Αυτή τη φορά δεν μαλώνω με κανέναν. Και κανένας δε με μαλώνει. Στα ορθογραφικά λάθη δε δίνω σημασία. Απλά τα παίρνω και χωρίς κάποια υπογραφή κάπου φεύγω ευτυχισμένος που γλίτωσα μερικές ταλαιπωρίες για τα επόμενα 10 χρόνια. Ίσως…

Συμπέρασμα
Χρειάστηκε να πάω 7 φορές στην υπηρεσία  αυτή, να πεταχτώ μέχρι τη Βουλγαρία και να μαλώσω καμιά δύο φορές για να μη με στέλνουν στο εξωτερικό για άχρηστα έγγραφα. Τα έξοδα δεν ήταν και πολλά – ήμουν τυχερός το ταξίδι μου να συμπίπτει με τις αργίες για τη Λαμπρή. Ενδιαφέρον πόσο να κοστίζουν οικονομικά παρόμοιες περιπτώσεις στην οικονομία μας; Και πότε το κόστος αυτό θα αρχίσει να το πληρώνει ο υπεύθυνος υπάλληλος;

Δεν είναι και μεγάλη οδύσσεια – απλώς συχνή καθημερινότητα .

Γεώργιος Σκούτας

