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Ημερομηνία Αξιολόγησης:

… Ούτε βάρβαρος αφώρισται ημών ουδείς ούτε Έλλην·
αναπνέομέν τε γαρ εις τον αέρα άπαντες κατά το στόμα
και κατά τας ρίνας και εσθίομεν χερσίν
άπαντες1…

Αντιφών, σοφιστής, Oxy. pap., XI, no 1364, fr. 1-2, (Μετάφραση: Κανείς μας δεν (γεννήθηκε για να)
ξεχωρίζει ως βάρβαρος ή ως Έλληνας. Γιατί όλοι μας αναπνέουμε τον αέρα από το στόμα και τη μύτη, και
όλοι παίρνουμε τις τροφές μας με τα χέρια) Κ. Μπέης, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Θεμελιακά
Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εκδόσεις του Ιδρύματος, Σειρά Διαλέξεων 21, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα –
Θεσσαλονίκη, Αθήνα 25.02.2010.
1
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών που ζουν στην Ελλάδα, καθώς και η
μεταναστευτική πολιτική που ασκεί η ελληνική Πολιτεία, ιδίως τα τελευταία χρόνια,
διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στο πολιτικό και κοινωνικό προσκήνιο. Η γεωμετρική
αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος προς την Ελλάδα, ως πύλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έφερε την ίδια αντιμέτωπη με το πρόβλημα της άμεσης διαχείρισης και
εναρμόνισης ενός μεγάλου αριθμού αλλοδαπών.
Επιδίωξη της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης αποτελεί η κριτική
επισκόπηση του συνεχώς εξελισσόμενου κλάδου του Δικαίου, του Δικαίου των Αλλοδαπών
ή αλλιώς του Δικαίου της ετερότητας, μέσω της νομοθετικής και νομολογιακής πορείας
στην ελληνική έννομη τάξη, με έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 30.08.1988
 Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη
 Διεύθυνση: Δικαιοσύνης 21, Ηράκλειο
 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2810-282415, 6976-317327
 Email: mchainaki@gmail.com

ΣΠΟΥΔΕΣ


Φεβρουάριος 2010: Λήψη πτυχίου της Νομικής Σχολής (Τμήμα Νομικό), του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (με βαθμό: λίαν καλώς -7,313-)



Νοέμβριος 2011: Εγγραφή στον α’ κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κατεύθυνση «Πολιτική
Ανάλυση ∆ηµοσίων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών»



Ιούνιος 2012: Επιτυχία στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων του Εφετείου Ανατολικής
Κρήτης, Α’ εξεταστικής περιόδου 2012 με βαθμό «πολύ καλά -9,10» και λήψη της άδειας
ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
- Πανεπιστημιακή εργασία προπτυχιακού επιπέδου με θέμα «Λειτουργία και
χαρακτηριστικά της σύμβασης franchising»
- Πανεπιστημιακή εργασία- εισήγηση μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο «Έρευνα στα
Βλαστοκύτταρα, Ηθική και Νομική Προσέγγιση»
- Πανεπιστημιακή εργασία- εισήγηση μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Θεσμικό και Λειτουργικό Πλαίσιο»
- Πανεπιστημιακή εργασία- εισήγηση μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο «Η έννοια
της κυριαρχίας στο Μακιαβέλι»
- Πανεπιστημιακή εργασία- εισήγηση μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο «Περί
Φιλελευθερισμού»
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- Πανεπιστημιακή εργασία – εισήγηση μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο «Πρώτες
προσπάθειες άμυνας στην Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»
- Πανεπιστημιακή εργασία- εισήγηση μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο «Ο
«εξευρωπαϊσμός» του εθνικού και δικονομικού δικαίου», βασισμένη στο βιβλίο με
τον ομώνυμο τίτλο του καθηγητή Διοικητικού Δικαίου, Αποστόλη Γέροντα
- Εξέλιξη διπλωματικής εργασίας- εισήγησης μεταπτυχιακού επιπέδου με τίτλο
«Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των αλλοδαπών στην ελληνική έννομη,
Θεωρία και Πρακτική»

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Παρακολούθηση ημερίδων - εκδηλώσεων συναφών με το αντικείμενο σπουδών μου, όπως:








8-9/10/10: Διημερίδα των Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε συνεργασία με τον
Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου με θέμα την Ποινική Ιατρική Ευθύνη
14/12/2012: Εκδήλωση Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε συνεργασία με το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και την Υποδιεύθυνση
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με θέμα: «Κανόνες Ασφαλούς Πλοήγησης στο
Διαδίκτυο - Cyberbullying»
29/3/2013: Εκδήλωση Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με θέμα: «Ο θεσμός της
Διαμεσολάβησης στην πράξη και ο ρόλος του Δικηγόρου»
16-11-2013: Ημερίδα Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με θέμα: "Ρατσισμός και
Κράτος Δικαίου"
24.01.2014: Εκδήλωση Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με θέμα: «H νέα
διαδικασία του Ν. 3869/2010 μετά την τροποποίηση με τον Ν. 4161/2013»
17.06.2014: Σεμινάριο Νομικής Βιβλιοθήκης με θέμα: «Το νέο θεσμικό πλαίσιο για
τους αλλοδαπούς, Ο Κώδικας Μετανάστευσης»

Παρακολούθηση συνεδρίων:


22/9/2012: International conference on Governance for Sustainable Development

Παρακολούθηση ημερίδων γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως:



5/09/2012: Ημερίδα «Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση ενάντια στη σεξουαλική
παιδική κακοποίηση»
24/05/2008: Διεθνής Ημερίδα «Τρεις Γενοκτονίες, Μια Στρατηγική»

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, όπως:


24/4/2010: Συμμετοχή στην εκπαιδευτική ποινική δίκη που διοργάνωσε το
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εργαστήριο Ποινικού Δικονομικού Δικαίου με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Θεοχάρη
Δαλακούρα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


22/7/2008- 22/9/2008 : Δίμηνη πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) στη δ/νση διοικητικού



24/7/2009- 24/9/2009 : Δίμηνη πρακτική άσκηση στη Δ/νση Οικοδομικών και
Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Ενέργειας Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ)



15/6/2010- 3/11/2010: Απασχόληση (παράλληλα με τη φοίτησή μου στη Νομική
Σχολή) σε δικηγορικό γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, με υποθέσεις αστικού και
ποινικού δικαίου



3/11/2010 -21/9/2011: Πρακτική άσκηση ως ασκούμενη δικηγόρος, εγγεγραμμένη
στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από 3/11/2010, σε δικηγορικό
γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης, με αντικείμενο υποθέσεις αστικού και ποινικού
δικαίου



22/9/2011- 15/3/2012: Εξάμηνη πρακτική άσκηση στη Γραμματεία της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Τμήμα Προσδιορισμού



20/3/2012- 20/6/2012: Πρακτική άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στο Ηράκλειο
Κρήτης, με αντικείμενο υποθέσεις αστικού, εμπορικού, δικαίου εταιρειών και
διοικητικού δικαίου



10/8/2012 έως 31.12.2015: Άσκηση του επαγγέλματος ως δικηγόρου παρά
Πρωτοδίκαις, με ειδίκευση σε υποθέσεις δικαίου τροχαίων ατυχημάτων, εργατικού,
ποινικού, και οικογενειακού δικαίου, έλεγχο τίτλων ακινήτων, υποθήκες και
προσομοιώσεις, μισθώσεις οικογενειακής και επαγγελματικής στέγης, υπερχρεωμένα
νοικοκυριά- Συστέγαση σε δικηγορικό γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης



01/01/2015: Διατήρηση και λειτουργία αυτόνομου δικηγορικού γραφείου, με
υποθέσεις Οικογενειακού, Ποινικού και Ξενοδοχειακού Δικαίου.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ


Αγγλικά: «πολύ καλά», κάτοχος του Advanced Level Certificate in English, The
Hellenic American Union
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Γερμανικά: «καλά», κάτοχος του Zertifikat Deutsch, Goethe Institut



Κινέζικα: Βασικές γνώσεις της Κινεζικής Γλώσσας, παρακολούθηση σεμιναρίου 30
ωρών
από
το
ΚΕΚ
τεχνικές
σχολές
επιμελητηρίου
Ηρακλείου και μαθημάτων



Ιταλικά: Βασικές γνώσεις της Ιταλικής Γλώσσας, παρακολούθηση προγράμματος 50
ωρών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου

ΧΡΗΣΗ Η/Υ


ECDL Core Certificate (Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής, Χρήση του Η/Υ και
Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις
Δεδομένων, Παρουσιάσεις, Υπηρεσίες Διαδικτύου)

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ






Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, στις δημοτικές εκλογές
του Νοεμβρίου 2010 και εκλεγείσα πρώτη αναπληρωματική του Περιφερειακού
Συμβουλίου Οροπεδίου Λασιθίου
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, στις δημοτικές εκλογές
του Μαΐου 2014 και εκλεγείσα δεύτερη αναπληρωματική του Περιφερειακού Συμβουλίου
Οροπεδίου Λασιθίου
2015 – 2017: Αντιπρόεδρος στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μαγουλά Οροπεδίου
Λασιθίου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Με την ολοκλήρωση της διπλωματικής μου εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
όσους με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτής και κατ’ επέκταση του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος σπουδών μου. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ευχαριστήσω θερμά
την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Ήβη Μαυρομούστακου, για τις γνώσεις και την
καθοδήγηση που μου προσέφερε τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, όσο και κατά την
εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. Συνακόλουθα, πρέπει να ευχαριστήσω το σύνολο
των διδασκόντων σε εμένα καθηγητών κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, καθότι ο καθένας από αυτούς συνέβαλε στην μελέτη και
στην έρευνά μου στο πολύ ενδιαφέρον και ευρύ αντικείμενο των Πολιτικών Επιστημών,
ειδικότερα δε, όταν επρόκειτο για έννοιες και μεθόδους μη οικείες προς εμένα και το μέχρι
τότε αντικείμενο σπουδών μου.
Έπειτα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, ο οποίος με δική του
πρωτοβουλία, χορήγησε σε εμένα, ως μέλος του, υποτροφία για την εκπόνηση
Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Υποτροφία δε χορηγήθηκε σε εμένα και από τον Ειδικό
Λογαριασμό Πανεπιστημίου Κρήτης και θα ήθελα θερμά να τον ευχαριστήσω γι’ αυτήν.
Τέτοιες ενέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που
επικρατούν στη χώρα μας για την προώθηση της επιστήμης και της έρευνας.
Πέραν δε των ανθρώπων του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού μου περιβάλλον, οφείλω να
ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Οι γονείς μου, τα αδέρφια μου και ο σύντροφός μου
στέκονται δίπλα μου σε κάθε μου επιλογή, έχοντας πίστη στις δυνατότητές μου και δίνοντας
μου δύναμη να συνεχίσω.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το φαινόμενο της μετανάστευσης υπό το πρίσμα της ελληνικής εμπειρίας αποτελεί ένα
ιδιαίτερα σύνθετο αντικείμενο διερεύνησης που εκτείνεται σε διαφορετικές σφαίρες
πολιτικών παρεμβάσεων και θεσμικών αρμοδιοτήτων. Το ζήτημα της μετανάστευσης,
δηλαδή της μαζικής ή ατομικής μετακίνησης ατόμων από περιοχή σε περιοχή, με απώτερο
σκοπό την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει τις
απαρχές του στην αρχαιότητα. Ωστόσο με την πάροδο του χρόνου, οι ριζικές αλλαγές που
επέρχονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο εντείνουν την μετανάστευση και
πλέον το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα ουσιώδη εσωτερικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αλλά και της κάθε χώρας ξεχωριστά.
Η Ελλάδα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 από χώρα αποστολής μεταναστών
μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών2. Ειδικότερα παρατηρήθηκε αθρόα έλευση
αλλοδαπών τόσο από τις γειτονικές χώρες όσο και από τις χώρες της Ασίας. Οι αιτίες του
ανωτέρω αποτελέσματος ήταν οι συνθήκες πολιτικής και οικονομικής αστάθειας που
επικρατούσαν στις χώρες αυτές, καθώς και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελούσε εύρωστο
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης3. Ο προβληματισμός όμως που τίθεται, παρατηρώντας τις
νομοθετικές και νομολογιακές αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου, είναι εάν πράγματι η
Ελλάδα ήταν έτοιμη να διαμορφώσει την υποδομή για την ορθή υποδοχή και εναρμόνιση
του μεγάλου αυτού αριθμού αλλοδαπών.
Ήδη το Σύνταγμα του 1975 κατοχυρώνει για πρώτη φορά την «αρχή του κοσμοπολιτισμού
των

θεμελιωδών

δικαιωμάτων4»,

ενώ

το

ίδιο

χαρακτηρίζεται

περισσότερο

ως

ανθρωποκεντρικό και λιγότερο ατομοκεντρικό, εν αντιθέσει με το προγενέστερο του 1952.
Ο χαρακτηρισμός αυτός προκύπτει κυρίως στη νέα διάταξη του (μη αναθεώρητου) άρθρου 2
§ 1 του Συντάγματος κατά την οποία «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου
Εμφανίζεται δε να έχει την χρονική αυτή περίοδο τον μεγαλύτερο αναλογικά αριθμό μεταναστών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, βλ. Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» και Γ. Αμίτση, Γ. Λαζαρίδη, Νομικές και
Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, εκδόσεις Παπαζήση, 2001, σελ. 24.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των εγκατασταθέντων στη χώρα κατά το
τελευταίο έτος πριν από την απογραφή, ανήλθε σε 79.554 άτομα (43.341 άρρενες και 36.213 θήλεις), από τους
οποίους οι 33.751 (ποσοστό 42,4%) είχαν ελληνική υπηκοότητα και οι 45.803 (ποσοστό 57,6%) άλλη
υπηκοότητα, Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών 2011 (www.statistics.gr).
3
Η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει μια σειρά προσδιοριστικών παραγόντων (γεωγραφική
θέση, αδυναμία εφαρμογής από τη δημόσια διοίκηση ενός καθεστώτος απομάκρυνσης των εισερχόμενων που
παραμένουν και μετά τη λήξη της άδειας εισόδου κλπ), οι οποίοι επέδρασαν σε όλες τις χώρες της Νότιας
Ευρώπης, βλ. Γ. Αμίτσης, Γ. Λαζαρίδη, ό.π., σελ. 26- 29.
4
Πρόκειται για μια μεθοδολογική κατά βάση αρχή, η οποία κατευθύνει το ερμηνευτικό έργο κατά τη
διακρίβωση του περιεχομένου της προστασίας που αναγνωρίζει το Σύνταγμα στους αλλοδαπούς, βλ. Α.
Παπακωνσταντίνου, Η συνταγματική αρχή του «κοσμοπολιτισμού» των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες- Πολιτικές- Προοπτικές, Τόμος Β, Εκδ. 2008, σελ. 30- 39.
2

- 11 -

αποτελούν την πρωταρχικήν υποχρέωσιν της πολιτείας», ενώ η επίσης νέα διάταξη του
άρθρου 7 § 2 απαγορεύει την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προβλέπει τη δια
νόμου τιμωρία της. Ο άνθρωπος δεν εμφανίζεται πλέον ως μέρος του ανώνυμου λαού αλλά
ως άτομο, ως ένα συγκεκριμένο άτομο.
Ανάλογη αντιμετώπιση άρχισε να ακολουθείται και σε διεθνές επίπεδο ήδη κατά τον
μεσοπόλεμο, οπότε ξεκίνησε η δραστηριότητα για τη διεθνή κατοχύρωση των δικαιωμάτων
των εθνικών μειονοτήτων αρχικά και των ατομικών δικαιωμάτων στη συνέχεια. Ποικίλες
διεθνείς συγκυρίες5 τόνισαν την απαίτηση διεθνούς προστασίας μέσω σειρά διεθνών
συμβάσεων στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και ποικίλων
περιφερειακών οργανισμών, όπως προπάντων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα ατομικά
δικαιώματα κατοχυρώνονται πλέον και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Ειδικότερα δε αναφορικά με το δίκαιο των αλλοδαπών, το νομικό καθεστώς που υφίσταται
επηρεάζεται άμεσα από τις εναρμονισμένες αρχές και επιλογές του Ευρωπαϊκού Δικαίου,
ενώ η μεταναστευτική πολιτική αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της κοινοτικής
πολιτικής. Ως προτεραιότητα τέθηκε η τήρηση των καθιερωμένων ανώτατων αρχών της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας της προσωπικότητας και κατ’ επέκταση του
σεβασμού της ετερότητας, μεταβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο σε ένα νέο πεδίο
δικαιωμάτων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του κράτους.
«Το Δίκαιο των Αλλοδαπών ως δίκαιο της ετερότητας κινείται σήμερα σταδιακά προς την
κατεύθυνση της κατοχύρωσης των εγγυήσεων και των ίσων ευκαιριών που πρέπει να
διέπουν μια πληθυντική και ανοιχτή κοινωνία6». Στην εξέλιξη τόσο του εθνικού όσο και του
ευρωπαϊκού δικαίου ως βάση του προβληματισμού τίθεται τόσο η αναγνώριση του
αλλοδαπού ως υποκείμενο δικαίου όσο και η πλήρης ένταξη του στις λειτουργίες του
κοινωνικού κράτους δικαίου.
Το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο που διείπε την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στη
Χώρα ήταν ο νόμος 1975/1991, ο οποίος ελάχιστα ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της τότε
πραγματικότητας, καθώς σε καμία περίπτωση δεν αναμενόταν η ραγδαία εισροή των
μεταναστών, με αποτέλεσμα η πρακτική των οργάνων της Διοίκησης να αποκλίνει σε
πολλές περιπτώσεις. Οι πραγματικές συνθήκες (αδυναμία φύλαξης των συνόρων,
παρωχημένος χαρακτήρας του νομοθετικού πλαισίου κλπ) δε, ήταν διαμορφωμένες με
Όπως η βάρβαρη εγκληματικότητα του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος στη Γερμανία, άλλα βάναυσα
κομμουνιστικά καθεστώτα, όπως πχ η Σοβιετική Ένωση από το Στάλιν ή η Καμπότζη από τον Πολ Ποτ, καθώς
και η πολιτική γενοκτονίας, βλ. Π. Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, τόμος Α’, Δεύτερη Αναθεωρημένη
έκδοση, 2005, σελ. 32 § 1.
6
Θ. Π. Παπαθεοδώρου, Νομικό Καθεστώς Αλλοδαπών, Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 2007,
πρόλογος.
5
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τέτοιο τρόπο που δεν επέτρεπε τον έλεγχο του μεταναστευτικού ρεύματος, την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, καθώς και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών,
βασικές κατευθυντήριες αρχές στις οποίες στηρίζεται η μεταναστευτική πολιτική της
Ελλάδας, όπως επίσημα διακηρύσσεται7. Απόρροια του γεγονότος αυτού ήταν πολλά από τα
πρόσωπα που παρέμεναν στο περιθώριο να ωθούνται σε ποικίλες παραβατικές
συμπεριφορές. Πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες ακολούθησαν, οι οποίες στερούνταν
γόνιμης ευδοκίμησης λόγω της ισχυρής γραφειοκρατίας που υφίσταται στην Ελληνική
Διοίκηση. Χαρακτηριστικός είναι ο νόμος 2910/2001, ο οποίος επεδίωξε ανεπιτυχώς να
καλύψει τα κενά προγενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων. Η συνεχής όμως εμφάνιση νέων
ιδιάζουσων

περιπτώσεων

επέφερε

σύγχυση

και

απαίτηση

άμεσων

νομοθετικών

παρεμβάσεων, εναρμονίσεων και διορθώσεων, οι οποίες δεν έφερναν πάντα τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Ουσιαστικό ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις διαδραματίζει και ο συνήγορος του
πολίτη. Πλέον τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3386/2005, ο οποίος καινοτομεί στο πεδίο της
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, αξιοποιώντας την
αποκτηθείσα μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή πρακτική, νομοθετική και νομολογιακή
εμπειρία, ο οποίος σε συνδυασμό με πλήθος άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων έγινε μια
προσπάθεια να κωδικοποιηθεί με το νόμο 4251/2014 ενώ σημαντικές αλλαγές επέφερε και ο
πρόσφατος νόμος 4332/2015. Στις δυσχερείς συνθήκες που διανύει η χώρα μας μια ορθή
νομοθετική ρύθμιση, που ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, είναι απαραίτητη για
την δικαιότερη κατανομή των δικαιωμάτων και για μια διεύρυνση του καθεστώτος του
πολίτη.

Θ. Π. Παπαθεοδώρου, Ν. Κ. Κουλούρη, Οδηγός του Μετανάστη, Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών
Μελετών Α. Παπανδρέου, 2000.
7
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ΚΕΦ. 1 : Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ,
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με κοινωνικούς
και πολιτικούς αγώνες και υπήρξε προϊόν ιστορικής εξέλιξης, ώσπου σήμερα, ιδίως στις
χώρες της Ευρώπης να θεωρείται δεδομένη. Ο σεβασμός και η προστασία στοιχειωδών
ανθρώπινων δικαιωμάτων ανήκουν στις θεμελιώδεις αξίες της υφιστάμενης διεθνούς
έννομης τάξης8. Ήδη, το 1966, ο Δ. Ευρυγένης έγραφε: «Από τις πλέον εντυπωσιακές
αλλαγές στο χώρο του σύγχρονου διεθνούς δικαίου είναι η ανάπτυξη της διεθνούς
προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.»9. Η ανάπτυξη αυτή, που δειλά ξεκίνησε στα
πλαίσια της Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ) επήλθε σχετικά γρήγορα, κατοχυρώνοντας τα
δικαιώματα του ανθρώπου και εγκαθιδρύοντας μηχανισμούς προστασίας αυτών,
αναβαθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θέση του ατόμου στη διαδικασία της οργάνωσης
της διεθνούς κοινωνίας και μετατρέποντάς τον από αντικείμενο σε υποκείμενο του διεθνούς
δικαίου. Τα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών,
στους οποίους είναι μέλη, και δεσμεύονται από διεθνείς πράξεις που έχουν κυρώσει, να
προστατεύσουν τα άτομα που είναι στη δικαιοδοσία τους, ανεξάρτητα από το αν είναι
ημεδαποί ή αλλοδαποί10. Βεβαίως, είναι γνωστό ότι η απόλαυση των δικαιωμάτων δεν είναι
η ίδια σε όλα τα κράτη. Ο Ευρωπαίος Άνθρωπος κατέκτησε σταδιακά την αναγνώριση των
δικαιωμάτων και ελευθεριών του, καθώς και τη δικαστική προστασία αυτών ύστερα από
μακρές περιόδους δοκιμασίας, τυραννικής καταπίεσης και περιφρόνησης.
Η απαρχή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται στην αρχαία Ελλάδα.
Το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού υπήρξε στην αρχαία Ελλάδα και ιδίως στην Αθήνα ήδη
από τον 5ο αιώνα θεμέλιο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ωστόσο η απόλαυση του
δικαιώματος

αυτού,

καθώς

και

άλλων

πτυχών

της

ατομικής

ελευθερίας,

που

αναγνωρίστηκαν από την ιδεοκρατική φιλοσοφία, τους Στωικούς και από τους σοφιστές την
περίοδο εκείνη ήταν προνόμιο μονάχα της τάξης των ελεύθερων πολιτών, ανδρικού μόνο
γένους, ενώ παράλληλα υφίστατο ο θεσμός της δουλείας. Ο θεσμός αυτός δεν
Κ. Π. Χορτάτος, Τα Ηνωµένα 'Εθνη και οι διεθνείς µηχανισµοί εφαρµογής του προγράµµατος προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων : συγκριτική ανάλυση µεταξύ παγκοσµίου και περιφερειακού συστήµατος
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εκδόσεις Σάκκουλα, 2004, σελ. 19 επ.
9
Π. Νάσκου – Περράκη, Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνείς Πράξεις, θεωρία και
πρακτική, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, σελ. 33.
10
Ό.π., σελ. 34.
8
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αμφισβητήθηκε ούτε από τους Ρωμαίους νομομαθείς, γεγονός που υποδηλώνει ότι ούτε
στην αρχαία Ρώμη γίνεται λόγος για αναγνώριση δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Ειδικότερα, κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, η προστασία της ελευθερίας, της ισότητας και της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας εξακολουθεί να υφίσταται χωρίς αναφορά για τις τυχόν συνέπειες
σε περίπτωση παραβίασής τους από το κράτος. Καθιερώθηκε δε η αρχή «nullum crimen
nulla poena sine lege», μια βασική αρχή των διεθνούς προστασίας δικαιωμάτων του
ανθρώπου11. Στη Δύση η αναγνώριση και προστασία κάποιων ανθρώπινων ελευθεριών
(human rights) εγκαινιάστηκε στην Αγγλία κατά το 12ο και 13ο αιώνα, με τη Magna Carta
Libertatum του Ιωάννη Ακτήμονα (1215)12, τη Petitio of Rights13 (1628) του Βασιλιά
Καρόλου του 1ου, την καθιέρωση του Habeas corpus Act (1679)14 και το Bill of Rights15
(1689). Μια πατερναλιστική απλώς προστασία εκ μέρους της Καθολικής Εκκλησίας προς
μία κατηγορία αδυνάτων (απόκληρων, φτωχών, διανοητικά καθυστερημένων) έκανε την
εμφάνισή της κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην ηπειρωτική Ευρώπη, κάτι όμως που
έπειτα από μερικούς αιώνες (17ο αι.) άλλαξε ριζικά καθώς τέτοιου είδους κοινωνικές
κατηγορίες αντιμετωπίστηκαν περισσότερο ως βάρος για την αστική τάξη.
Η καλλιέργεια της ισότητας των ανθρώπων, καθώς και των εγγενών σε κάθε άνθρωπο
«φυσικών» δικαιωμάτων και ελευθεριών επήλθε από τους Γάλλους Διαφωτιστές και
εγκυκλοπαιδιστές του 18ου αιώνα (Ρουσσώ, Βολταίρος, Ντιντερό κ.ά.), καθώς και από
Σκώτους και Άγγλους φιλόσοφους (Λοκ, Χιουμ κ.ά.). Τα «φυσικά δικαιώματα» είναι
δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα όντα, κι είναι αυτά τα
δικαιώματα που ενέπνευσαν στη συνέχεια τα επαναστατικά κινήματα, αρχικά στην
αμερικανική και στη συνέχεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι βασικές πολιτικές ελευθερίες και
δικαιώματα κάθε ανθρώπου: «Tous les homnes naissent et demeurent egaux en droit («όλοι
οι άνθρωποι γεννιούνται και παραμένουν ίσοι ενώπιον του νόμου») καθιερώθηκαν το 1787

Ό.π., σελ. 36.
Η Magna Carta (1215) ή «Μείζων Χάρτης» αποτέλεσε αναμφίβολα την πιο σημαντική πρώιμη επιρροή
στην ευρεία ιστορική διαδικασία που οδήγησε στον κανόνα του συνταγματικού δικαίου στο σημερινό
Αγγλόφωνο κόσμο αλλά και εν γένει στην εξέλιξη της σύγχρονης δημοκρατίας, αποτελώντας ένα σημείο
καμπής για την εδραίωση της ελευθερίας, βλ. Μια σύντομη ιστορία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Η
Μάγκνα Κάρτα, (http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html), B. H.
Siegan, Property Rights: From Magna Carta- 14th Amendmen, pg 6-12, 2001, Transaction Publishers, J. R.
Maddicott , Magna Carta and the Local Community 1215-1259, pg 25-65, Past and Present Journal. Καθιέρωσε
το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία, την ελευθερία κίνησης και το φυσικό δικαστή.
13
Προσέθεσε στις ελευθερίες την απαγόρευση αυθαίρετης σύλληψης και φυλάκισης.
14
J. D. Robertson, HABEAS CORPUS, THE MOST EXTRAORDINARY WRIT, D. H. Oaks, HABEAS
CORPUS IN THE STATES-1776-1865,: The University of Chicago Law Review, pp. 243-288, Vol. 32, No. 2
(Winter, 1965). Απαγόρευσε τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις και την υποχρέωση άμεσης προσαγωγής
των συλλαμβανομένων προς δικαστική κρίση.
15
Απαγόρευσε τις απάνθρωπες ποινές και αναγνώρισε το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές.
11
12

- 15 -

στο Αμερικανικό Σύνταγμα και ιδίως στη γαλλική επαναστατική Διακήρυξη του 178916. Τα
δικαιώματα δε αυτά έλαβαν το χαρακτήρα των ατομικών δικαιωμάτων, καθώς κύριο
χαρακτηριστικό τους αποτέλεσε η άμυνα απέναντι στην κρατική εξουσία.
Με την πάροδο των χρόνων δε, ατομικές ελευθερίες και δικαιώματα διακηρύχθηκαν σε όλα
τα συντάγματα των ευρωπαϊκών κρατών. Τα ελληνικά επαναστατικά και μετεπαναπαστικά
συντάγματα των 1844, 1864, 1911 και 1952 δεν αποτέλεσαν εξαίρεση στην περίληψη της
διακήρυξης ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων, με αποκορύφωμα δε το σύνταγμα του
1975, το οποίο αποτελεί και το ισχύον Σύνταγμα στη χώρα μας, όπως αναθεωρήθηκε κατά
τα έτη 1986, 2001 και 2008 και εμπεριέχει ένα πλήρη, σύγχρονο κατάλογο ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων17.
1.2 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η δημιουργία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ18) σηματοδότησε μια νέα εποχή για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των
θεμελιωδών ελευθεριών. Αιτία της δημιουργίας του ήταν η κοινή πεποίθηση πολλών
κρατών, εξαιτίας της «ναζιστικής θηριωδίας»19, που υπέφεραν, ότι με τη δημιουργία ενός
διεθνούς συστήματος προστασίας των δικαιωμάτων θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι
σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που συνέβησαν κατά τη γερμανική
κατοχή.
Κατ’ αρχάς πιθανόν να μην δημιουργήθηκε ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, ωστόσο η αναφορά σειράς διατάξεων του Χάρτη στην
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσέδωσε σ’ αυτά μια διεθνή διάσταση,
ξεφεύγοντας από τη στενή εθνική διάσταση. Η συνεργασία με τους θεσμούς που έχει
δημιουργήσει ο Οργανισμός, η κύρωση και η ενσωμάτωση των διεθνών πράξεων των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, που υιοθετούνται στο πλαίσιό του, καθώς και η συμμόρφωση

Στην πρώτη διατύπωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου το 1789 εκφράστηκε κυρίως μια επιβεβαίωση της
επιθυμίας για την ατομική ανεξαρτησία. «Τα πάντα για το άτομο μέσα στο κοινωνικό σύνολο», υπονοώντας
ότι το «ανθρώπινο είδος» δημιουργήθηκε για να αναπτύσσει και να φτάσει στο μεγαλύτερο σημείο της
ανάπτυξης του μέσα σ’ ένα πλήθος μονάδων που η κάθε μια χωριστά, προχωρεί στο αποκορύφωμα της
εξέλιξης της.». Αυτό μοιάζει να ήταν το κύριο μέλημα και το ιδανικό των ανθρωπιστών του δεκάτου ογδόου
αιώνα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο κείμενο του «ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ο Πιερ Τεϊλάρ ντέ Σαρντέν, βλ. Τα δικαιώματα του Ανθρώπου, 1977 , Κείμενα της
Μεθορίου 1- Ευθύνη, σελ. 78- 80 και M. Janis, R. Kay, A. Bradley, European Human Rights Law, Text and
Materials, Oxford, Second Edition, σελ. 10 – 11.
17
http://dikaiomata-ktistakis.blogspot.gr/2012_10_15_archive.html
18
Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 47 – 76
19
Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 47.
16
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με τις υποδείξεις, γνώμες, συστάσεις κι αποφάσεις των θεσμών, που έχει δημιουργήσει ο
ίδιος, αποτελούν πλέον υποχρεώσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ20.
Από το προοίμιο του, ήδη, ο Χάρτης του ΟΗΕ διακηρύσσει «την πίστη στα θεμελιώδη
ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία του ανθρώπου, στα ίσα δικαιώματα
ανδρών και γυναικών και μεγάλων και μικρών εθνών». Η σημασία που αποδίδει σε αυτά
διαφαίνεται από μια σειρά διατάξεών του, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι ένας εκ των σκοπών
του είναι «να επιτυχαίνουν διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων
οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσεως, και για την ανάπτυξη και
ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας.21».
Αν και στη θεωρία υπήρξε διαμάχη, αναφορικά με τη δημιουργία νομικά δεσμευτικών
υποχρεώσεων στα κράτη μέλη για το σεβασμό των ως άνω δικαιωμάτων, τελικά επικράτησε
η άποψη ότι ο Χάρτης μαζί με τις υπόλοιπες διεθνείς πράξεις δημιούργησαν κανόνες
δικαιωμάτων του ανθρώπου, έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να δεσμεύονται νομικά
από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.
Από τον Χάρτη του ΟΗΕ δε, η διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου έχει ανατεθεί
τόσο στα κύρια, όπως η Γενική Συνέλευση και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο,
όργανα όσο και σε ορισμένα Βοηθητικά όργανα και Επιτροπές, ενώ όλα τα όργανα του ΟΗΕ
διαθέτουν την αρμοδιότητα αυτή υπό προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο δε του συστήματος των
Ηνωμένων Εθνών με ζητήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ασχολούνται και
πλήθος άλλων Οργάνων και Επιτροπές, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες και η Επιτροπή για την Εγκατάσταση των Πληθυσμών.
1.2.1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1.2.1.1 ΊΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Την ίδια δε χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στη Διάσκεψη του Αγίου
Φραγκίσκου (1945) για τη δημιουργία του ΟΗΕ, υποβλήθηκε από το Υπουργείο εξωτερικών
των ΗΠΑ ένα σχέδιο Διεθνούς Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η αποδοχή
του οποίου θα ήταν προϋπόθεση για την εισδοχή των ΗΠΑ στον Διεθνή Οργανισμό. Οι
αντιδράσεις όμως ήταν έντονες κυρίως από τους Σοβιετικούς και τους Βρετανούς, με
Χ. Ν. Σατλάνης, Θεμελιώδεις έννοιες και διαστάσεις της διεθνούς και ευρωπαϊκής έννομης τάξης, Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 55.
21
Βλ. α. 1 § 3 του Χάρτη.
20

- 17 -

αποτέλεσμα η προσπάθεια να εγκαταλειφθεί. Ωστόσο, οι ΗΠΑ ζήτησαν να προστεθεί στο
καταστατικό κείμενο του Χάρτη ότι πέραν της αποχής του Οργανισμού από επέμβαση στις
εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, κάθε κράτος μέλος του ΟΗΕ θα είναι υπεύθυνο για το
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και ως εκ τούτου
δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, πρόταση που έγινε δεκτή παρά τις
αντιρρήσεις της τ. Σοβιετικής Ένωσης, με αποτέλεσμα η προστασία των δικαιωμάτων του
ανθρώπου να γίνει ένας από τους κύριους σκοπούς του ΟΗΕ.
Ήδη το 1946, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων, καταγγελιών και προτάσεων
που κατέκλυσε τη Γραμματεία, κρίθηκε αναγκαία η σύσταση ενός ειδικού οργάνου μελέτης,
με πρωταρχικούς σκοπούς την επεξεργασία μιας διεθνούς πράξεως με κατευθυντήριο
χαρακτήρα προς τις κυβερνήσεις, τη διατύπωση μιας ή περισσότερων νομικά δεσμευτικών
συμβάσεων και τη διαμόρφωση συστήματος διεθνούς εποπτείας και ελέγχου22. Ως εκ τούτου
ιδρύθηκε το 1946 η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΑΔ), η οποία υπάγεται στο
Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC23) και αρχικά αποτελείτο από εννέα
εμπειρογνώμονες ενώ σήμερα από 54 κράτη μέλη24.
Η ΕΑΔ έχει ευρύτατες αρμοδιότητες. Κατά την ετήσια σύνοδό της (Φεβρουάριο – Μάρτιο)
στη Γενεύη, εξετάζει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, διατυπώνει
συστάσεις και αποφαίνεται επί της ανάγκης καταδίκης ή βελτιώσεων, επεξεργάζεται διεθνή
κείμενα για την κωδικοποίηση και εξέλιξη του δικαίου ή για τη χάραξη κατευθυντήριων
γραμμών, ορίζει ειδικούς εισηγητές και αναθέτει σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας, που
ελέγχει, τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων. Έργο της υπήρξαν η Οικουμενική Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), οι διακηρύξεις για την κατάργηση των φυλετικών
διακρίσεων (1966) και τις μειονότητες (1992), ενώ επεξεργάσθηκε συμβάσεις υψίστης
σημασίας, όπως οι συμβάσεις για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων (1966) κλπ. Τα
κείμενα της άλλοτε δεσμεύουν νομικά και άλλοτε όχι.
1.2.1.2. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Το πρώτο σημαντικό επίτευγμα της ΕΑΔ αποτέλεσε η Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου25, το οποίο αποτέλεσε τυπικά ένα κείμενο μη υποχρεωτικό,
περιεβλήθη όμως τον τύπο ψηφίσματος (Resolution) της Γενικής Συνελεύσεως στις 10
Δεκεμβρίου 1948. Η νομική δύναμη της Διακηρύξεως ως δηλωτικής του εθιμικού δικαίου

Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδόσεις Εστία,1995, σελ. 60 επ.
Εconomic and Social Council
24
http://www.un.org/en/ecosoc/about/members.shtml
25
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf
22
23
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προβλήθηκε κυρίως όταν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αναφέρθηκε σε κύριες διατάξεις
αυτής στις υποθέσεις του «διπλωματικού προσωπικού των Ηνωμένων Πολιτειών στην
Τεχεράνη» (1980) κα των «στρατιωτικών και παρά- στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην /
και κατά της Νικαράγουα (1986)26. Αρκετές διατάξεις της Οικουμενικής Διακηρύξεως
έχουν δηλωτικό χαρακτήρα, διατυπώνοντας αρχές προϋπάρχοντος ή επιγενόμενου εθιμικού
δικαίου, ενώ σε άλλα σημεία δεν εκφράζει θετικό δίκαιο.
Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτέλεσε ένα κείμενο
υψίστης ηθικής αξίας, καθιστώντας τον άνθρωπο υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, άμεσο
φορέα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Απευθύνεται στα κράτη, στα
κρατικά όργανα και σε όλη τη διεθνή κοινότητα ζητώντας το σεβασμό των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και επιπλέον τη συνεργασία των κρατών για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή
των διατάξεων της, ανοίγοντας δε το δρόμο για τη διεθνοποίηση και αποτελεσματική
προστασία των ατομικών ελευθεριών27. Πολλά συντάγματα κρατών ενσωμάτωσαν τις
διατάξεις της Διακήρυξης αυτούσιες ή εμπνεόμενα από αυτές, ενώ πλέον δεν υπάρχει καμία
αμφισβήτηση ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενσωματώνει
κανόνες διεθνούς εθιμικού δικαίου που δεσμεύουν τα κράτη.
1.2.1.3 ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Με την απόφαση έγκρισης της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
η ΕΑΔ προωθήθηκε να συνεχίσει τις εργασίες της για την υιοθέτηση ενός Συμφώνου με
νομικές υποχρεώσεις εκ μέρους των κρατών και μέτρα εφαρμογής. Πρόκειται για το
Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα28 μαζί με τα δύο Προαιρετικά
Πρωτόκολλα29, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή πράξη προστασίας των
δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Περιλαμβάνει ένα κατάλογο προστασίας ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων που
καλύπτει όλα τα κράτη μέλη που το έχουν κυρώσει και προβλέπει ήδη από την πρώτη
στιγμή έναν μηχανισμό ελέγχου εφαρμογής των δικαιωμάτων που περιλαμβάνει, με τη

Ε. Ρούκουνας, ό.π. σελ. 70 επ.
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=33
28
Το περιεχόμενο του διαιρείται σε έξι μέρη: Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το άρθρο 1 και κατοχυρώνει το
δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Το δεύτερο μέρος, άρθρα 2- 5, περιλαμβάνει τις γενικές υποχρεώσεις
των κρατών μερών και τις αρχές που διέπουν τα δικαιώματα που αυτό κατοχυρώνει. Το τρίτο μέρος, άρθρα 627, είναι αφιερωμένο στις ουσιαστικές διατάξεις των επιμέρους δικαιωμάτων, ενώ το τέταρτο μέρος, άρθρα 28
-45, περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία τήρησης της εφαρμογής του από τα κράτη μέρη.
Το πέμπτο μέρος, άρθρα 46 και 47, αναφέρεται στην ισχύ των διατάξεων του Χάρτη του ΟΗΕ και στο
δικαίωμα των λαών στην απόλαυση του φυσικού τους πλούτου, ενώ το έκτο μέρος, άρθρα 48-53, αναφέρεται
στις τελικές διατάξεις, βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π. σελ. 83 § ΙΙ.2.2..
29
http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf
26
27
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δημιουργία Επιτροπής του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα
και για πρώτη φορά εισήγαγε σε παγκόσμιο επίπεδο τη διαδικασία ατομικής αναφοράς μετά
την υιοθέτηση του πρώτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.
Η αρχή της μη διάκρισης, μία από τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου,
κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα δε με την αρχή αυτή τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Σύμφωνο του ΟΗΕ για
τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα που
βρίσκονται στο έδαφος του κράτους μέρους και υπάγονται στη δικαιοδοσία του, ανεξάρτητα
αν πρόκειται για ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να τα
απολαμβάνουν όλοι, «χωρίς διάκριση ιδίως φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας,
θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης,
περιουσίας, γέννησης ή κάθε άλλης κατάστασης» 30, ενώ τα κράτη μέρη αναλαμβάνουν την
υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για την εφαρμογή των
δικαιωμάτων που περιέχονται σ’ αυτό. Αρμόδιο δε όργανο για τον έλεγχο της εφαρμογής
των διατάξεων του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα είναι η
Επιτροπή Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (άρθρο 28).
1.2.1.4. ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ένα ακόμη σύμφωνο, που από κοινού με το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
αποτελούν τη βάση των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι το
Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα31, το οποίο
κατοχυρώνει κάποια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, μερικά από τα
οποία συναντούμε αρχικά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και τα οποία ορίζει και αναλύει με σκοπό να διευκολύνει τα συμβαλλόμενα μέρη στην
υλοποίησή τους32.
Αντίστοιχα, ο μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Οικονομικά,
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα αποτελεί η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών
Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π. και Χρήστος Νικ. Σατλάνης, ό.π., σελ. 83 § ΙΙ.2.2.1.
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&Itemid=33
32
Το περιεχόμενο του διαιρείται σε πέντε μέρη: Το πρώτο μέρος αποτελείται το άρθρο 1 και κατοχυρώνει το
δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Το δεύτερο μέρος, άρθρα 2- 5, περιλαμβάνει τις γενικές υποχρεώσεις
των κρατών μερών και τις αρχές που διέπουν τα δικαιώματα που αυτό κατοχυρώνει, καθώς και τη δυνατότητα
περιορισμού των δικαιωμάτων αυτών. Το τρίτο μέρος, άρθρα 6-15, είναι αφιερωμένο στις ουσιαστικές
διατάξεις των επιμέρους δικαιωμάτων, ενώ το τέταρτο μέρος, άρθρα 16-25, περιλαμβάνει τις διατάξεις που
αφορούν στη διαδικασία τήρησης της εφαρμογής του από τα κράτη μέρη. Το πέμπτο μέρος, άρθρα 23-31,
αναφέρεται στις τελικές διατάξεις, βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 112 § ΙΙ.3.2.
30
31
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και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, η οποία, σε αντίθεση με άλλες διεθνείς πράξεις προστασίας
των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν προβλέπεται στο κείμενο του Συμφώνου.
Από την υιοθέτηση του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά
Δικαιώματα έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο στην προστασία των
δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το Σύμφωνο αυτό καλύπτει ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, τα
οποία «πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό προς άλλες διεθνείς συμβάσεις και ιδίως
εκείνες της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας, της Διεθνούς Οργανώσεως Υγείας, της
Διεθνούς Οργανώσεως Τροφών και Γεωργίας και φυσικά της UNESCO33». Είναι δυνατό δε
να θεωρηθεί ότι κατοχυρώνει κάποιας μορφής κοινωνικό κεκτημένο, που θέτει φραγμό στον
εθνικό νομοθέτη ως προς την αφαίρεση κεκτημένων δικαιωμάτων, αν αναλογιστεί κανείς ότι
δεν αναγνωρίζει απλώς το σχετικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων που περιλαμβάνει αλλά και
την υποχρέωση «συνεχούς βελτίωσης»34. Ωστόσο η έλλειψη δεσμευτικότητας των
διατάξεων αυτών, καθιστά την εφαρμογή τους ζήτημα πρωτίστως πολιτικό και κατόπιν
νομικό.
1.2.1.5. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Μία ακόμη σημαντική Σύμβαση, η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
είναι η «Διεθνής Σύμβαση περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων 35», η
οποία συνιστά το αποτέλεσμα της προσπάθειας του Οργανισμού να προβάλλει αντίσταση σε
ξενοφοβικές τάσεις που εκδηλώθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου κατά τα έτη 1959196036. Πρόκειται για μια οικουμενική Σύμβαση, ο αριθμός των κρατών μερών που την
αποτελούν είναι μεγάλος37. «Αποτελεί το μόνο εργαλείο της διεθνούς κοινότητας για την
καταπολέμηση των φυλετικών διακρίσεων, η οποία είναι ταυτόχρονα παγκόσμια σε
εμβέλεια, εκτενής στο ρυθμιστικό της πεδίο, νομικά δεσμευτική στο χαρακτήρα της και

Ε. Ρούκουνας, ό.π., σελ. 97§ 155.
Γ. Π. Κατρούγκαλος, Θεσμοί Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασία των Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε
Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο, Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2009, σελ. 45, Ξ. Ι. Κοντιάδης, Εισαγωγή στην
Κοινωνική Διοίκηση και τους Θεσμούς Κοινωνικής Ασφάλειας, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σελ. 124 125.
35
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2
36
Το περιεχόμενο της διαιρείται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος αποτελείται τα άρθρα 1- 7 και εστιάζει στην
παροχή ορισμών για τους Σκοπούς της Σύμβασης, στο πεδίο εφαρμογής της και στην ανάληψη συγκεκριμένων
υποχρεώσεων από τα κράτη μέρη της. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στη ρύθμιση της σύστασης και της
λειτουργίας της Επιτροπής, ενώ το τρίτο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τις τελικέ διατάξεις, που μεταξύ
των άλλων προβαίνουν και στη διατύπωση επιφυλάξεων στο χρόνο και στον τρόπο της θέσης της Σύμβασης σε
ισχύ και στην επίλυση διαφορών, βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π, σελ. 148 § ΙΙ.4.2..
37
Η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση στις 21.12.1965 και την επικύρωσε με το Ν.Δ. 494/1970 της 3 ης Απριλίου
1970 (ΦΕΚ Α’ 77/3.4.1970).
33
34
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εξοπλισμένη με μέτρα εφαρμογής38». Πρωταρχικός σκοπός της είναι η απόλαυση των
δικαιωμάτων από όλους, χωρίς διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την καταγωγή ή την
εθνική ή εθνολογική προέλευση, ο οποίος διαφαίνεται έντονα ήδη από το προοίμιό της39.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η Σύμβαση δεν αποτελεί το μόνο διεθνές δεσμευτικό κείμενο
κατά των διακρίσεων, καθώς και σε άλλες διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των
δικαιωμάτων του ανθρώπου έχουν περιληφθεί σχετικές διατάξεις40. Κατά των διακρίσεων
λαμβάνουν επίσης μέριμνα η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων
κατά των γυναικών41, η Σύμβαση της UNESCO42 κατά των διακρίσεων στην Εκπαίδευση43,
η Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη και τιμωρία του εγκλήματος του Άπαρτχάιντ 44 και η
Διεθνής Σύμβαση Νο. 111 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την κατάργηση των
διακρίσεων στον τομέα της εργασίας45.
1.2.1.6 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Η αναφορά των Διεθνών Συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι
προφανώς ενδεικτική, δεδομένου του μεγάλου αριθμού αυτών. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο
να γίνει αναφορά σε μια ακόμη Διεθνή Σύμβαση, τη Σύμβαση για την προστασία των

Δήλωση της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την
Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας, UN GAOR Suppl. (No. 18), σελ. 108 – 109, UN Doc.
A/33/18 (1978), βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 145, Υποσημείωση 14.
39
«Τα συμμετέχοντα εις την παρούσαν Σύμβασιν Κράτη : Έχοντα υπ' όψιν ότι ο Καταστατικός Χάρτης των
Ηνωμένων Εθνών βασίζεται επί των αρχών αξιοπρεπείας και ισότητος ενυπαρχούσης εις πάντα τα ανθρώπινα
όντα και ότι πάντα τα Κράτη μέλη ανέλαβον την υποχρέωσιν, τόσον από κοινού όσον και κεχωρισμένης
δράσεως, εν συνεργασία μετά του Οργανισμού με τον σκοπόν προς επίτευξιν ενός των σκοπών των Ηνωμένων
Εθνών, ήτοι : της αναπτύξεως και ενθαρρύνσεως του παγκοσμίου σεβασμού και τηρήσεως των δικαιωμάτων
του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών πάντων, άνευ διακρίσεως φυλής, φύλου, γλώσσης και
θρησκείας. …Αποφασισμένα όπως υιοθετήσωσι πάντα τα αναγκαία μέτρα προς ταχυτάτην κατάργησιν της
φυλετικής διακρίσεως υπό πάσας αυτής τας μορφάς και εκδηλώσεις και όπως εμποδίσωσι και
καταπολεμήσωσι φυλετικάς δοξασίας και μεθόδους προς ενθάρρυνσιν της μεταξύ των φυλών κατανοήσεως
και την εγκαθίδρυσιν διεθνούς κοινότητος απηλλαγμένης πάσης μορφής φυλετικής απομονώσεως και
φυλετικής
διακρίσεως.»
(http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2).
40
Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π. σελ. 147, Γ. Π. Κατρούγκαλος, ό.π., σελ. 53- 61.
41
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26233&Itemid=33.
42
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
43
http://afroditi.uom.gr/chaireunesco/index.php/basic-text/85-basic-text.html.
44
Κείμενα
διεθνούς
ποινικού
δικαίου
(
http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/files/CONVENTIONS/CONVENTIONSINTERNATIONALCRIM
INALLAW.pdf), «Η απέχθεια της Διεθνούς Κοινότητας προς το σύστημα Apartheid (φυλετικός διαχωρισμός
και διακρίσεις) στη Νότια Αφρική οδήγησε αρχικά στην κατάργηση της διακριτικής και άνισης μεταχείρισης
των Μαύρων με τη συμβολή στην αναγνώριση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (δικαιωμάτων συμμετοχής
στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας) και έτσι επηρέασε τις βασικές δομές του πολιτικού συστήματος της
λευκής μειοψηφίας», βλ. Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Θεμελιώδεις έννοιες και διαστάσεις της διεθνούς και
ευρωπαϊκής έννομης τάξης, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 50-51.
45
Κείμενα Προστασίας των Δικαιωμάτων των Μεταναστών, Unchr (www.unhcr.gr)
38
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δικαιωμάτων των εργαζομένων μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους46, η οποία
έχει τις ρίζες της στις μεταναστευτικές πολιτικές του 1960 και 1970.
Η διεθνής μετανάστευση θεωρήθηκε από πολλά κράτη υποδοχής ωφέλιμη, αναφορικά τόσο
με την κοινωνική όσο και την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, το 1970 ξεκίνησε μια νέα
φάση μετανάστευσης, κατά την οποία εμφανίστηκαν νέες κατηγορίες εργασίας και νέες
ομάδες εργαζομένων, εξελίξεις που συμπίπτουν χρονικά με τις πρώτες αρνητικές συνέπειες
της μετανάστευσης. Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί επεδίωξαν την εγκαθίδρυση μηχανισμών
με σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εργασία, στην βελτίωση της
κοινωνικής ασφάλειας και των συνθηκών εύρεσης εργασίας.
Το ενδιαφέρον του ΟΗΕ επικεντρώθηκε στο εν λόγω ζήτημα από το 1970 και έπειτα,
υιοθετώντας μια σειρά διεθνών πράξεων, οι οποίες εγγυώνται μεταξύ άλλων και τα
δικαιώματα των μεταναστών. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το 2003, με σκοπό αφενός τη
συμπλήρωση των διεθνών προτύπων προστασίας και αφετέρου τον ορισμό της εφαρμογής
γενικά αναγνωρισμένων προτύπων των δικαιωμάτων του ανθρώπου για τους μετανάστες
εργαζομένους και τις οικογένειές τους47.
Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών αφορά τόσο στα κράτη υποδοχής, όσο και
στα κράτη προέλευσης, ενώ καθιερώνει ένα νομικό πλαίσιο ελέγχου των δικαιωμάτων των
εργατών μεταναστών και των οικογενειών τους. Πρόκειται για τη διεθνή πράξη, η οποία
περικλείει όλο το φάσμα των δικαιωμάτων, δηλαδή ατομικών, πολιτικών, οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών για τους μετανάστες και τις οικογένειές τους.
Ως όργανο ελέγχου της συμμόρφωσης των κρατών μερών με τις διατάξεις της Σύμβασης,
ακολουθώντας το καθιερωμένο από τις άλλες συμβάσεις του ΟΗΕ πρότυπο, εγκαθιδρύει την
Επιτροπή (άρθρα 72 – 78). Ωστόσο παρά το γεγονός ότι η Σύμβαση κατά γενική παραδοχή
χαρακτηρίζεται ως ένα συγκροτημένο νομικό κείμενο που εισάγει ένα καθεστώς προστασίας
για τους μετανάστες, έχει κυρωθεί από ένα μικρό αριθμό κρατών για ποικίλους λόγους και
ως εκ τούτου απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και
του κράτους48.

Κείμενα Προστασίας των Δικαιωμάτων των Μεταναστών, UNCHR (www.unhcr.gr)
Αποτελείται από εννέα μέρη, τα οποία αναφέρονται στο σκοπό και τους ορισμούς, 2) τη μη διάκριση, 3) τα
δικαιώματα του ανθρώπου για όλους τους μετανάστες, 4) τα δικαιώματα των μεταναστών, 5) τις διατάξεις
εφαρμοστέες σε συγκεκριμένες κατηγορίες μεταναστών, 6) την προώθηση δίκαιων, ανθρώπινων και νόμιμων
συνθηκών σε σχέση με τη διεθνή μετανάστευση, 7) την εφαρμογή της Σύμβασης, 8) τις γενικές διατάξεις, και
9) τις τελικές διατάξεις, βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 306.
48
Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 327.
46
47
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1.3 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Τα συστήματα περιφερειακής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πέντε, τρία
εκ των οποίων καλύπτουν την Ευρώπη, ένα την Αμερική49 και ένα την Αφρική50. Όσον
αφορά στην Ευρώπη, το σημαντικότερο σύστημα είναι εκείνο που ιδρύθηκε από τη
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), η
οποία συμπληρώνεται από 14 πρωτόκολλα51, υπογράφηκε στις 4 Νοεμβρίου 1950 και ισχύει
από το 1953 έως σήμερα, αποτελώντας υπόδειγμα για άλλες ρυθμίσεις διεθνούς προστασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά της είναι ότι εξαγγέλλει δικαιώματα «πρώτης γενιάς», δηλαδή
ατομικά και πολιτικά και προστατεύει αυτά με μηχανισμούς ελέγχους και με δυνατότητες
ατομικής προσφυγής52.
Η υιοθέτηση της Σύμβασης αποτελεί το σημαντικότερο επίτευγμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης, η δημιουργία του οποίου έχει ταυτιστεί με το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας
των δικαιωμάτων του ανθρώπου53. Το 1961 υιοθετήθηκε ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός
Χάρτης54 και ακολούθησαν μια σειρά από άλλες σημαντικές πράξεις, όπως η Σύμβαση
πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων55 (1995) κλπ. Για την
αποτελεσματικότερη δε προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου το Συμβούλιο της

Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1978).
Σύμβαση (Χάρτη) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των λαών.
51
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πρωτόκολλα της Σύμβασης, Unchr
(www.unhcr.gr).
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Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδόσεις Εστία, 1995, σελ. 101 επ.
53
Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 341, Π. Ι. Κανελλόπουλος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2003, σελ. 36- 38.
54
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Unchr (www.unhcr.gr). Από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη γίνεται
κυρίως η προάσπιση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αποτελεί το πρώτο περιεκτικό διεθνές
κείμενο προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, καθότι προηγείται πέντε έτη του αντίστοιχου Συμφώνου του
ΟΗΕ βλ. Γ. Π. Κατρούγκαλος, ό.π., σελ. 62- 66, Κ. Κρεμαλής, Απλοποίηση και Συστηματοποίηση των
Κανόνων Κοινωνικής Προστασίας, 1α, Εκδόσεις Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 1996, σελ.57 -58. Ωστόσο,
υφίσταται και η άποψη ότι παρά τη σημαντική ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη υφίστανται
ελλείψεις στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η σημαντικότερη ενδεχομένως έλλειψη
σχετίζεται με την εξαίρεση των μεταναστών εργαζομένων, που δεν έχουν την ιθαγένεια ενός από τα
συμβαλλόμενα μέρη του Χάρτη, από τα δικαιώματα που αυτός προβλέπει. Ο Κοινωνικός Χάρτης περιέχει ένα
άρθρο (18), για παράδειγμα, που κατοχυρώνει για τους διακινούμενους εργαζομένους το δικαίωμα να
συμμετέχουν στην επαγγελματική ζωή στο έδαφος άλλων συμβαλλόμενων μερών, υπό περιορισμούς για
οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Παρά ταύτα, το παράρτημα δηλώνει σαφώς ότι η πρόβλεψη αυτή δεν
κατοχυρώνει δικαίωμα εισόδου στο εθνικό έδαφος και ισχύει μόνο για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται ήδη
νομίμως εκεί. Ωστόσο, η άρνηση εισόδου ή απέλασης δύναται να αποτελεί προσβολή άλλων δικαιωμάτων,
όπως αυτό του σεβασμού της οικογενειακής ζωής (άρ. 8 §1 της ΕΣΔΑ) ή της παραβίασης της γενικής
απαγόρευσης διακρίσεων του άρθρου 14 ή ακόμα και αυτό της ταπεινωτικής μεταχείρισης, από την άποψη του
άρθρου 3, εάν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι ο αλλοδαπός θα μεταφερθεί σε ένα κράτος όπου θα υποβληθεί σε
απάνθρωπη μεταχείριση, βλ. Ν. Αλιπράντης (επιμ.) Για μια διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων, Ένα
πρότυπο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Εκδόσεις Παπαζήσης, 2005, σελ.
204-205.
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https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/6_resources/PDF_brochure_Greek.pdf
49
50

- 24 -

Ευρώπης δημιούργησε τον Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (1999), καθώς
επίσης και την ECRI56, την Επιτροπή κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.
1.3.1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ) ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου57 αποτελεί μια πολυμερή σύμβαση με
βαρύνουσα σημασία. Πρωταρχικός σκοπός της αποτέλεσε η ενίσχυση ορισμένων
δικαιωμάτων, όπως αυτά διατυπώθηκαν στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του
Ανθρώπου στο Παρίσι το 194858. Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο ένα σύνολο
δημοκρατικών ευρωπαϊκών κρατών αποφάσισε να προστατεύσει με ειδικούς νομικούς
μηχανισμούς δικαιώματα, τα οποία σήμερα κρίνονται ως θεμέλιο κάθε δημοκρατικής
κοινωνίας.
Η σημασία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης έγκειται κυρίως στο ότι δεν σταματά απλώς στην
διακήρυξη με νομική ισχύ της ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου
αλλά προχωρά και στη θέσπιση ενός αποτελεσματικού θεσμικού μηχανισμού, ικανού να
κατοχυρώσει σε περιφερειακό επίπεδο τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα και τις ελευθερίες
του ατόμου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου59, καθώς και η
Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, απαρτίζουν το μηχανισμό αυτό και ως
μοναδικό στόχο έχουν την εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων που προστατεύει η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η πρωτοτυπία της όμως έγκειται κυρίως στην αναγνώριση, για πρώτη φορά στην ιστορία
της διεθνούς κοινωνίας, του δικαιώματος του ατόμου να εγκαλέσει ενώπιον διεθνών
οργάνων το κράτος το οποίο προέβη στην παραβίαση των δικαιωμάτων, που
56

European Commission against Racism and Intolerance.
Χωρίζεται σε δύο κυρίως μέρη: στο πρώτο καταγράφονται οι ουσιαστικές διατάξεις που ορίζουν και
καθιερώνουν τα προστατευόμενα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ το δεύτερο αναφέρεται στο μηχανισμό
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και στο όργανο ελέγχου αυτής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 346, Αντ. Δ. Μαγγανάς, Λ. Χ. Καρατζά,
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αποφάσεις και πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
Β’ Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2005, σελ. 19-21.
58
Ν. Κουλούρης, Δραστηριότητες για τα 50 χρόνια της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, ΠοινΔικ 1/1999, σελ. 72 επ.
59
«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λειτουργεί του Στρασβούργου λειτουργεί στο
πλαίσιο του θεσμικού μηχανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει θέσει ως βασικό του στόχο την
υλοποίηση μιας στενής συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του με σκοπό τη διασφάλιση και προώθηση των
ιδανικών και των αρχών που συνθέτουν την κοινή ευρωπαϊκή πνευματική κληρονομιά αλλά και τη στήριξη της
κοινωνικής και οικονομικής τους προόδου.», βλ. Ν. Βερνίκος, Σ. Δασκαλοπούλου, Κ. Ζώρας, Π. Γρηγορίου,
Ν. Σεβαστάκης, Ζητήματα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
μέσα από το «συνταγματικό κείμενο» και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα –
Κομοτηνή 2004, σελ. 50, Πίνακες σχετικής Νομολογίας: Αντ. Δ. Μαγγανάς, Λ. Χ. Καρατζά, Ευρωπαϊκή
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αποφάσεις και πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Β’ Έκδοση,
Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2005.
57
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κατοχυρώνονται με διεθνή πράξη. Στη συνέχεια, με μια σειρά πρωτοκόλλων60, που
υιοθετήθηκαν, τροποποιήθηκαν τόσο ο κατάλογος των δικαιωμάτων, όσο και ο ίδιος ο
μηχανισμός της.
Αξιοσημείωτο είναι ότι πέραν των άλλων εξίσου σημαντικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα
Πρωτόκολλα, κάνει σαφή αναφορά στο δικαίωμα για μια δίκαιη δίκη (άρθρο 6), στο
σημαντικό δικαίωμα της προσφυγής (άρθρο 13), στην απαγόρευση μαζικών απελάσεων
αλλοδαπών (άρθρο 4, Τέταρτο Πρωτόκολλο), στο δικαίωμα στην ελευθερία και την
ασφάλεια (άρθρο 5), στο δικαίωμα έκφρασης γνώμης (άρθρο 10), στο δικαίωμα της
ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας (άρθρο 9), στην απαγόρευση της
απάνθρωπης μεταχείρισης (άρθρο 9) και στην απαγόρευση των διακρίσεων

61

(άρθρο 14).

Καθίσταται σαφές ότι η απόλαυση των σε αυτή αναφερόμενων δικαιωμάτων πρέπει να
εξασφαλίζεται σε κάθε άνθρωπο, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε διάκριση62 σε βάρος του με
βάση το φύλο, τη φυλή ή άλλα κριτήρια. Συγκεκριμένα, η ρήτρα του άρθρου 1 της
Σύμβασης αναφέρει ρητά ότι τα κράτη μέρη αναγνωρίζουν σε όλα τα πρόσωπα που
υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους τα καθοριζόμενα δικαιώματα και ελευθερίες, χωρίς να
Βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ. 344- 346. Η σημαντικότερη δικονομική τροποποίηση που υπέστη
η ΕΣΔΑ ήταν το πρωτόκολλο 11 (1994), το οποίο μετέτρεψε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σε μόνιμο και πλήρους απασχόλησης όργανο καταργώντας ταυτόχρονα την επιτροπή.
Σκοπός ήταν να βοηθήσει τους μηχανισμούς της να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στην αύξηση του όγκου
των υποθέσεων που θα προέκυπτε λόγω της προσχώρησης στο Συμβούλιο της Ευρώπης κρατών της
Ανατολικής Ευρώπης μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης, βλ. Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, Οργανισμός Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010, σελ. 13.
61
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης προβλέπεται σε σειρά διατάξεων και της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρθρο 8, 10, 18, 28, 45, 49, 63 ΣΛΕΕ κλπ), βλ. Β.
Χριστιανός, Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ κατ’ άρθρο ερμηνεία, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 202 επ. Το
δίκαιο της ΕΕ και η ΕΣΔΑ συνδέονται στενά μεταξύ τους. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει την
ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο (ΔΕΚ) στηρίζεται σημαντικά στην ΕΣΔΑ για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυνάμει του δικαίου της ΕΕ. Επιπροσθέτως, ο Χάρτης των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αντικατοπτρίζει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζει η ΕΣΔΑ, χωρίς βέβαια να
περιορίζεται σε αυτά. Συνεπώς, η νομοθεσία της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένη με την ΕΣΔΑ,
παρότι η ΕΕ δεν έχει καταστεί ακόμη μέρος της. Η συνθήκη της Λισαβόνας περιέχει διάταξη με την οποία
δίδεται εντολή στην ΕΕ να προσχωρήσει στην ΕΣΔΑ ιδίω δικαιώματι, ενώ το πρωτόκολλο 14 της ΕΣΔΑ επιφέρει τροποποιήσεις στην ΕΣΔΑ ώστε να καταστεί δυνατή η εν λόγω προσχώρηση. Ωστόσο, οι επιπτώσεις
αυτής της εξέλιξης στην πράξη, και συγκεκριμένα η μελλοντική σχέση μεταξύ του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, δεν
είναι ακόμη ξεκάθαρες, καθώς οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ προβλέπεται να διαρκέσουν
αρκετά χρόνια. Το βέβαιο είναι ότι θα επιτρέψει τουλάχιστον στα άτομα να παραπέμπουν την ΕΕ απευθείας
ενώπιον του ΕΔΔΑ όταν παραβιάζει την ΕΣΔΑ, βλ. Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των
διακρίσεων, ό.π., 2010, σελ. 19 επ.
62
Από την πρακτική εφαρμογή δε αυτής και την ευρύτατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναφορικά με την αρχή αυτή, προέκυψαν τρία βασικά ζητήματα, τα οποία
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Κατ’ αρχάς η απαγόρευση των διακρίσεων εξετάζεται πάντα σε συνάρτηση με
άλλες διατάξεις, δεύτερον ερευνάται η εφαρμογή της αρχής της αναλογίας και η ύπαρξη θεμιτού προς τούτο
σκοπού και τέλος η αρχή της μη διάκρισης καθιερώνει την αρχή της ισότητας, με την έννοια της ίσης
μεταχείρισης όμοιων και μόνο καταστάσεων. Συνεπώς είναι δυνατή η διακριτική μεταχείριση ανόμοιων
καταστάσεων ή όμοιων με την επαρκή στοιχειοθέτηση μιας αιτιολογίας, βλ. Π. Νάσκου – Περράκη, ό.π., σελ.
426 – 427.
60
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προβαίνει σε οποιαδήποτε διαφοροποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών. Ωστόσο ορισμένες
διατάξεις από τη φύση τους αφορούν αποκλειστικά μη υπηκόους ενός συμβαλλόμενου
μέρους63. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η ιδιότητα του αλλοδαπού και μόνο δεν αποτελεί
αποδεκτή αιτιολογία για την καθιέρωση διαφοροποιήσεων κατά την άσκηση των
δικαιωμάτων και ελευθεριών, που προβλέπονται από τη Σύμβαση64.
Η Ελλάδα προσυπόγραψε τη Σύμβαση στις 28.11.1950, λίγες ημέρες μετά την αρχική
υπογραφή της από τα πρώτα κράτη – μέλη στις 04.11.1950 και η κύρωσή της επήλθε με τον
υπ’ αριθμό 2329/1953 νόμο65. Ωστόσο, η ελληνική νομοθεσία δεν συμβάδιζε απόλυτα με
την Σύμβαση66, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε να
αποδεχθεί το δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο του Στρασβούργου, παρά μόνο με την
πάροδο τεσσάρων δεκαετιών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, ώσπου το
1989, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε με νομοθετική ρύθμιση τις εναντίον της
προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στην αρχή μόνον δοκιμαστικά. Από
το 1989 και έπειτα τα ελληνικά νομικά περιοδικά σταθερά δημοσιεύουν αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σήμερα, στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο, η ΕΣΔΑ τυγχάνει ερμηνείας και εφαρμογής κατά
κύριο λόγο από τα αρμόδια όργανα του κράτους σύμφωνα με την καθιερωμένη με το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγματος ιεράρχηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο
«Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις,
από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους
καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και
υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του
διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο
Ενδεικτικά αναφέρεται το άρθρο 16, που επιτρέπει στα Κράτη να επιβάλουν περιορισμούς άνευ όρων κατά
την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από αλλοδαπούς, ενώ στα άρθρα 2,3 και 4 του Πρωτοκόλλου αρ. 4,
καθιερώνουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους πολίτες ενός κράτους και τους αλλοδαπούς, αναφορικά με την
ελευθερία μετακίνησης και τις απαγορεύσεις απέλασης, βλ. Gomien D., Harris D., Zwaak L., Εκδόσεις
Παπαζήση (2001), Η ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο ευρωπαϊκός κοινωνικός
χάρτης: δίκαιο και πρακτική, Θεσμικά Κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκδόσεις Παπαζήση,
Μετάφραση Τσατσαρέλη Έ., Δεκέμβριος 2001, σελ. 561.
64
Ό.π., σελ. 561 επ.
65
Κ. Χρυσόγονος, «Η Ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ στην Εθνική Έννομη Τάξη», Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα –
Κομοτηνή, 2001, σελ. 175.
66
Η κυβέρνηση της στρατιωτικής δικτατορίας κατήγγειλε το Καταστατικό του Συμβουλίου της Ευρώπης με
την υπ’ αριθ. 2844 ρηματική διακοίνωση της 12.12.1969. Στη συνέχεια, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΥΣ 01-16
«ανακοίνωση» του Υπουργείου Εξωτερικών «περί καταγγελίας της Συμβάσεως της Ρώμης περί προασπίσεως
των δικαιωμάτων του ανθρώπου» (ΦΕΚ Α’ 36/13.02.1969). Μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος, η
κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας είχε ως πρώτο μέλημα την εκ νέου κύρωση της Σύμβασης και του Πρώτου
Πρωτοκόλλου και την επάνοδο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γεγονός το οποίο συντελέστηκε στις 28.11.1974,
βλ. Σ. Περράκης, «Η ελληνική υπόθεση ενώπιον των διεθνών οργανισμών (1967 – 1974)», Εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1997, σελ. 181.
63
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της αμοιβαιότητας.67». Συνάγεται, επομένως, εκ των ανωτέρω ότι η ΕΣΔΑ έχει υπέρτερη
ισχύ από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, έστω και αν είναι ειδικότερη ή
μεταγενέστερη68.
Ωστόσο η κρατούσα στη θεωρία άποψη69 δέχεται ότι αναφορικά με τις συνταγματικές
διατάξεις, εφόσον το Σύνταγμα δεν κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο αυτό και αξιώνει να
έχει ισχύ θεμελιώδη νόμου του κράτους, οι διατάξεις του υπέρκεινται των διεθνών
συνθηκών70, γεγονός πιθανό να επιφέρει καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θεωρητικά δε έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις,
όπως ότι «η Σύμβαση λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με το Σύνταγμα,
αποσαφηνίζοντας ή εξειδικεύοντας το κανονιστικό περιεχόμενό του71», ενώ άλλη άποψη
δέχεται ως «θεμελιώδη ερμηνευτικό κανόνα ότι από το ίδιο το Σύνταγμα προκύπτει η
αξίωση ερμηνείας του σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας72», κάνοντας όμως μια
επισκόπηση στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων παρατηρείται μια έντονη
καχυποψία ως προς το θέμα αυτό73.
Άξιο δε αναφοράς και μάλλον θλιβερό είναι περιστατικό, που επικαλείται, ο κ. Μπέης σε
σχετική εισήγησή του «Λοιπόν, θυμάμαι, πριν από περίπου δώδεκα χρόνια, στο πλαίσιο
επιστημονικής διημερίδας, που είχε οργανωθεί στο Ναύπλιο, αναφορικά με την τύχη των
ελληνικών υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου74, είχε ανέβει στο
βήμα ο τότε πια συνταξιούχος δικαστής εκείνου του δικαστηρίου, ο καθηγητής και
ακαδημαϊκός Νικόλαος Βαλτικός και με δάκρυα στα μάτια είχε εξομολογηθεί ενώπιον του
ακροατηρίου, ότι τρεις φορές, κάτω από τις αφόρητες πιέσεις της ελληνικής κυβέρνησης,
αναφορικά με τη δικαιοδοτική ψήφο του, είχε φθάσει στην απελπιστική ακρότητα του να

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της ΕΣΔΑ ως προς τους αλλοδαπούς στην ελληνική έννομη τάξη δεν τελεί υπό
τον όρο της αμοιβαιότητας, ο οποίος δεν ισχύει σε πολυμερείς συμβάσεις, που κατοχυρώνουν ανθρώπινα
δικαιώματα. Ωστόσο ο σκοπός, που επιδιώκεται με τη σχετική ρύθμιση, δηλαδή η διασφάλιση της εφαρμογής
τους από τα συμβαλλόμενα μέρη, επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση των θεσμικών μηχανισμών προστασίας,
όπως του δικαιοδοτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βλ. Κρ. Ιωάννου, Κ. Οικονομίδης, Χ. Ροζάκης, Αλ. Φατούρος,
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο – Σχέσεις Διεθνούς και Εσωτερικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα –
Κομοτηνή, 1990, σελ. 183.
68
Φ. Βεγλερής, Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Σύνταγμα, Το Σύνταγμα, 1977, σελ. 199
επ.
69
Δ. Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο. Τόμος Α’, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1992, σελ. 373.
70
Φ. Βεγλερής, ό.π., σελ. 211.
71
Α. Μανιτάκης, Κράτος Δικαίου και Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας, Εκδόσεις Σάκκουλα
Δίκαιο & Οικονομία, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 384
72
Κ. Ιωάννου / Κ. Οικονομίδης / Χ. Ροζάκης / Α Φατούρος, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Σχέσεις Διεθνούς και
Εσωτερικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 1990, σελ. 188 – 189.
73
Κ. Χρυσόγονος, Η Ενσωμάτωση της ΕΣΔΑ στην Εθνική Έννομη Τάξη, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2001, σελ. 193.
74
Όπως συνηθίζεται να αποκαλείται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
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θέλει να υποβάλει την παραίτησή του75». Εύλογα δημιουργείται, επομένως, το ερώτημα αν
και κατά πόσο απονέμεται ορθώς η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, σεβόμενη τα δικαιώματα των
ατόμων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της, ημεδαπών και αλλοδαπών, όπως ορίζει η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όσο και το ίδιο το Σύνταγμα.
1.4 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
1.4.1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εξετάζοντας τη μέχρι σήμερα πορεία και εξέλιξη του ανθρώπου, συνάγεται αβίαστα το
συμπέρασμα ότι είναι «πράγματι ελεύθερο ον76». Εφόσον δε όλοι οι άνθρωποι είναι εκ
φύσεως ελεύθεροι, ως εκ τούτου είναι και εκ φύσεως ίσοι. Στην προκειμένη ωστόσο
περίπτωση δε γίνεται λόγος για δικαίωμα. Το δικαίωμα προϋποθέτει τόσο φορέα, όσο και
χορηγό και είναι δυνατόν να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο μιας έννομης τάξεως, η οποία είναι
βεβαίως νοητή εντός του πλαισίου του κράτους77.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το κράτος αποτελεί και σημαντική πηγή διακινδυνεύσεως
των προστατευμένων από τα δικαιώματα αγαθών. Τόσο η κρατική δραστηριότητα, όσο και
η αβελτηρία των φορέων της εξουσίας αποτελούν συνεχή κίνδυνο για την ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας, όπως και της ίδιας της αξιοπρέπειας του ατόμου. Συνεπώς, ο
άνθρωπος οδηγήθηκε ιστορικά στην νομική κατοχύρωση ορισμένων θεμελιωδών
δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του πολίτη, ως ατόμου ή ως μέλους μιας κοινωνικής ομάδας.
Η Ελλάδα ως μέλος της διεθνούς κοινότητας δεν ήταν δυνατόν να μείνει ανεπηρέαστη από
τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της προστασίας. Ωστόσο ανέκαθεν
επεδίωκε την συνταγματική κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι στην ιεράρχηση των κανόνων δικαίου, που κατοχυρώνουν την προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, ως υπέρτατος νομοθετικός κανόνας στην ελληνική έννομη τάξη
καθίσταται το Σύνταγμα.
Για την ερμηνεία του όρου «Σύνταγμα», ας σημειωθεί αρχικά ότι ο όρος «Σύνταγμα» είναι
ένα προϊόν ιστορικής εξέλιξης ή ακριβέστερα ένα ιστορικό επίτευγμα των δύο τελευταίων
αιώνων. Πρόκειται για ένα ενιαίο κείμενο, στο οποίο καταγράφονται το σύνολο των
νομικών κανόνων, που ρυθμίζουν τη συγκρότηση και κατά βάση την οργάνωση και την
άσκηση της κρατικής εξουσίας, διέποντας γενικότερα ολόκληρη την κρατικά οργανωμένη

Κώστας Μπέης, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Θεμελιακά Δικαιώματα του Ανθρώπου, Εκδόσεις του
Ιδρύματος, Σειρά Διαλέξεων 21, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Αθήνα 25.02.2010, σελ. 8- 9.
76
Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 4 επ.
77
Ό.π. σελ. 4 επ.
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κοινωνική συμβίωση, με απώτερο σκοπό τον καθορισμό των σχέσεων κυριαρχίας και
υποταγής78. Βεβαίως στα σύγχρονα κράτη με τον εν λόγω όρο νοείται ένα κείμενο, που η
κυρίαρχη, εντός του κράτους, θέληση έχει θεσπίσει ως θεμελιώδη νόμο με τυπική ισχύ
έναντι των άλλων νομικών κανόνων79, το οποίο πέραν των ανωτέρω ρυθμίζει σε γενικές
γραμμές το σύνολο της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής στο πλαίσιο του
δεδομένου κράτους80.
Το ισχύον Σύνταγμα περιλαμβάνει αφενός κανόνες που ρυθμίζουν την οργάνωση και την
άσκηση της κρατικής εξουσίας και αφετέρου τις σχέσεις πολιτείας και πολιτών, οι οποίες
χαρακτηρίζονται ως δημόσιες ελευθερίες ή θεμελιώδη δικαιώματα και έχουν αυξημένη
τυπική ισχύ. Πρωταρχικής σημασίας διάταξη προς την τελευταία κατεύθυνση και απόδειξη
της προώθησης του κοινωνικού κράτους δικαίου81 αποτελεί το άρθρο 25 παρ. 182 του
Συντάγματος, το οποίο φέρει ως τίτλο προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέτει υπό
την εγγύηση του κράτους τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης αυτών από τα άτομα,
μέσω των κρατικών οργάνων. Επιπροσθέτως, στο Β’ μέρος

(άρθρα 4 – 25) του

Ο όρος «Σύνταγμα» υποδηλώνει τον τρόπο με τον οποίο είναι συντεταγμένη η κρατική εξουσία που ασκείται
εντός μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Αποδόθηκε έτσι στα ελληνικά, από τον Αδαμάντιο Κοραή, ο λατινικής
προέλευσης όρος "constitution" -"rem publicam constituere" έλεγαν οι Ρωμαίοι- που χρησιμοποιήθηκε στην
Αμερική μετά το 1776 και στη Γαλλία μετά το 1789 και έκτοτε καθιερώθηκε. Αλλά και στην αρχαία Ελλάδα
χρησιμοποιούσαν ενίοτε τον όρο "σύνταγμα". Ο Ισοκράτης μιλάει, σε ορισμένους λόγους του (Αρειοπαγιτικός
ι΄ 28, Παναθηναϊκός ξα΄ 151), για το "σύνταγμα της πολιτείας", ο δε Πολύβιος γράφει (Ιστορίαι, βιβλ. VI, 50,
2) για τη νομοθεσία του Λυκούργου ότι "ούτ' έστιν ούτε γέγονεν ουδέν αιρετώτερον του λακωνικού
καταστήματος και συντάγματος". Και σήμερα "Καταστατικός Χάρτης" καλείται το γραπτό Σύνταγμα, επειδή
ακριβώς περιέχει τους "καταστατικούς" κανόνες του κράτους, δηλαδή είναι περίπου το "καταστατικό" της
κρατικά οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης. Την ουσιαστική δε έννοια του Συντάγματος είχε ήδη συλλάβει όπως άλλωστε και πολλές άλλες σύγχρονες αλλά διαχρονικές έννοιες- ο Αριστοτέλης, πραγματευόμενος τα
στοιχεία του πολιτεύματος: "πολιτεία μεν γαρ εστι τάξις ταις πόλεσιν η περί τας αρχάς, τίνα τρόπον νενέμηνται
και τι το κύριον της πολιτείας και τι το τέλος εκάστης της κοινωνίας εστίν? νόμοι δε κεχωρισμένοι των
δηλούντων την πολιτείαν, καθ' ους δει τους άρχοντας άρχειν και φυλάττειν τους παραβαίνοντας αυτούς"
(Πολιτικά, Δ. 1289α, 15 επ.), βλ. Μάνεσης Αρ. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 68, Αθήνα 1993, σ. 453
επ.
79
Στο οικοδόμημα της ελληνικής έννομης τάξης το σύνταγμα κατέχει την κορυφή, γεγονός που προκύπτει από
τον χαρακτήρα του ως τυπικό (γραπτό και αυστηρό), διττή συνέπεια του οποίου αποτελεί τόσο ο έλεγχος της
συνταγματικότητας των νόμων όσο και η αυστηρά τυποποιημένη διαδικασία αναθεώρησής του βλ. Κ. Γ.
Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Αντων. Σάκκουλα, 2005, σελ. 280- 345.
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Αρ. Μάνεσης, Το Σύνταγμα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 68, Αθήνα
1993, σ. 453 επ.
81
Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 11 § 17α.
82
Άρθρο 25 «**1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η
αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση τους. Τα δικαιώματα αυτά
ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν
κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το
Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της
αναλογικότητας. 2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του
ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και
δικαιοσύνη. 3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται. 4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από
όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.»
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Συντάγματος, το οποίο φέρει ως τίτλο ατομικά83 και κοινωνικά δικαιώματα προβλέπεται
επίσης ένα σύνολο θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία μεταβάλλουν το άτομο από
αντικείμενο σε υποκείμενο δικαίου, μεταβολή που αλλάζει άρδην την πολιτειακή μορφή και
λειτουργία84 και δημιουργεί μια σχέση αλληλεπιδράσεως μεταξύ των ατομικών
δικαιωμάτων και του κοινωνικού κράτους δικαίου.
1.4.1.1 Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΑΥΤΗΣ

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 εισήχθη για πρώτη φορά στο Σύνταγμα η
αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 § 1 Σ). Ειδικότερα, πρόκειται για μια
ενιαία αρχή, η οποία αποτελεί θεμελιώδη βάση του πολιτεύματος και βρίσκεται συνεχώς στο
πολιτικό και κοινωνικό επίκεντρο, συνδυασμένη από την αρχή του κράτους δικαίου και του
κοινωνικού κράτους, οι οποίες βεβαίως ανέκαθεν γίνονταν δεκτές τόσο στη νομολογία όσο
και στη θεωρία ως συνταγματικές85. Προσαρμόζει το περιεχόμενο της ανάλογα προς τις
εκάστοτε νομικές και πραγματικές δυνατότητες και εμπεριέχει επιχειρήματα που
υποδεικνύουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση προς το νομοθέτη και το δικαστή, χωρίς όμως
να προκαταλαμβάνουν μια συγκεκριμένη απόφαση86. Ενταγμένη στην ενότητα των
κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα θεμελιωδών αρχών, ενσωματώνει στο περιεχόμενό της
και στοιχεία άλλων αρχών.
Η ρητή συνταγματική κατοχύρωση της αρχής αυτής εμπεριέχει μια ισχυρή μετασχηματική
διάσταση, τίθεται δηλαδή ως υποχρέωση της πολιτείας η παρέμβασή της στην οικονομία της
αγοράς μέσω επανορθωτικών και αναδιανεμητικών μηχανισμών, ανάγοντας την κοινωνική
αλληλεγγύη σε στοιχείο του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Πέραν δε της
μετασχηματιστικής της λειτουργίας η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου αξιοποιείται
αυτοτελώς ή από κοινού με άλλες διατάξεις για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επίπεδου
κοινωνικής προστασίας και για την εγγύηση των θεσμών που συγκροτούν ένα δίκτυο
κοινωνικής ασφάλειας. Μπορεί δε να λειτουργήσει και ως θεμέλιο για τη συναγωγή
κοινωνικών δικαιωμάτων που δεν κατοχυρώνονται ρητά στο Σύνταγμα, ενώ επιτάσσει ρητά
την εναρμόνιση των αξιών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης και

Πρέπει δε να διευκρινιστεί ότι η χρήση του όρου «ατομικά δικαιώματα» από το συντακτικό νομοθέτη
γίνεται προκειμένου να εγγυηθεί την ατομικότητα του ανθρώπου, χωρίς να απορροφηθεί αυτή από το κράτος,
βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 5 επ.
84
Ό.π., σελ. 9.
85
Ό.π., σελ. 11 § 17α.
86
Π. Μαντζούφας, Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης, εκδ. Αντ.
Σάκκουλα, 2006, σελ. 501 επ.
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λειτουργεί ως μέτρο για τη στάθμιση επιμέρους αξιών87. Νομικά δεσμευτικές επίσης
συνέπειες επιφέρει η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τόσο στη δικαστική όσο στην
νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, ενώ τελεί σε άρρηκτη σύνδεση τόσο με την αρχή της
αξίας του ανθρώπου, όσο και με τη δημοκρατική αρχή88. Σημαντικότερο όμως πεδίο
εφαρμογής της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου αποτελεί ο έλεγχος της
συνταγματικότητας των νόμων, ο έλεγχος δηλαδή της προσβολής του πυρήνα και των
θεμελιωδών χαρακτηριστικών των θεσμών, που αποτελούν το θεσπισμένο δίκτυο
κοινωνικής ασφάλειας.
Εύστοχα συνεπώς η πρώτη ρητή κατοχύρωση της ως άνω αρχής, της αρχής του κοινωνικού
κράτους δικαίου στο Σύνταγμα του 1975/1986/2001 χαρακτηρίστηκε ως «μια πολύ μικρή
φράση» που ενσωματώνει όμως «μια πάρα πολύ μεγάλη κανονιστική και ιδεολογική
μεταβολή»89. Η συνταγματική κατοχύρωση τόσο της αρχής του κοινωνικού κράτους όσο και
ενός καταλόγου κοινωνικών δικαιωμάτων, τα οποία καλύπτουν μεγάλο τμήμα του
κοινωνικού χώρου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι δύναται και ταυτοχρόνως
επιβάλλεται η συνάντηση του Συντάγματος με τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες, όπως αυτές διαφαίνονται τόσο από τη θεωρία όσο και τη νομολογία.
1.4.1.2 Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αν και αρχικά η θέσπιση Συνταγμάτων συνδέθηκε ιστορικά με τη συγκρότηση των εθνικών
κρατών και κατ’ επέκταση την έννοια της κυριαρχίας, με το πέρασμα του χρόνου και τις
ραγδαίες και κρίσιμες αλλαγές που επήλθαν στον τομέα της οικονομίας, της επιστήμης και
της τεχνολογίας, καθώς και τη διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτισμικών σχέσεων,
κατέστη αδυσώπητη η ανάγκη ρύθμισης και θεμελίωσης της προστατευτικής λειτουργίας
του κράτους. Πρόκειται για μια αυτοτελή λειτουργία, η οποία εκδηλώνεται είτε στον τρόπο
με τον οποίο το Σύνταγμα ρητά εγγυάται το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεμελιωδών
δικαιωμάτων90 είτε προκύπτει μέσω της ερμηνείας της αμυντικής λειτουργίας των

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βίβλίου του Α. Μανιτάκη, Κράτος Δικαίου, σ. 283-284 «Σε ένα
κοινωνικό κράτος δικαίου το αίτημα για μη αυθαίρετη κατάργηση μιας θεσπισμένης κοινωνικής προστασίας
θα μπορούσε να συνδυαστεί με τη δικαιοκρατική απαίτηση για σεβασμό της εμπιστοσύνης, που
δικαιολογημένα έχουν δείξει τα μέλη του κοινωνικού συνόλου, στη σταθερότητα του ευνοϊκού καθεστώτος
που έχει δημιουργηθεί από την υφιστάμενη κοινωνική νομοθεσία, βλ. Ξ. Κοντιάδης, Μεταμορφώσεις του
κοινωνικού κράτους στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 66.
88
Π. Μαντζούφας, ό.π., σελ. 507 επ.
89
Ξ. Ι. Κοντιάδης, Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα του 2001, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2002, σελ. 505 επ.
90
Ενδεικτικά αναφέρονται: α. 2 § 1 Σ, α. 5 § 2 Σ, α. 21 § 1 Σ, 21 § 3 Σ, 22 § 5Σ κλπ. Η συνταγματική
κατοχύρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων εδράζεται στην ανάγκη προστασίας του ατόμου απέναντι στην κρατική
αυθαιρεσία, κυρίως από τον 18ο αιώνα, βλ. Ασφάλεια και Δικαιώματα στην Κοινωνία της Διακινδύνευσης,
87
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δικαιωμάτων ή το αξιακό τους περιεχόμενο, είτε θεμελιώνεται σε ένα αυτοτελές δικαίωμα
στην προστασία91.
Ουσιαστικά η τήρηση της κρατικής υποχρέωσης της ασφάλειας προηγείται του
Συντάγματος, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής και λειτουργικής
του ισχύος. Το κράτος οφείλει να επιστρατεύει το σύνολο των νομικών και υλικών μέσων
που διαθέτει, ώστε να επιτευχθεί τάχιστα και αποτελεσματικότερα ο στόχος της ασφάλειας,
η οποία απαιτεί την άμεση και συνεχή νομοθετική και διοικητική παρέμβαση92. Βασικός
στόχος της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών σε κάθε στάδιο, από
τη θέσπιση των κανόνων μέχρι την εφαρμογή αυτών και τη δυνατότητα των πολιτών να
αξιώνουν την έννομη αυτή προστασία των δικαιωμάτων τους, αξίωση βεβαίως που δεν
πρέπει να συγχέεται με το συλλογικό έννομο αγαθό της ασφάλειας και του δικαιώματος σε
αυτήν93.
Το περιεχόμενο της νομικής έννοιας της υποχρέωσης προστασίας έχει γνωρίσει σημαντική
διαφοροποίηση στο πλαίσιο της συνολικής ερμηνείας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι
σύγχρονες τάσεις στον τομέα αυτό τείνουν προς την επέκταση της κανονιστικής ισχύος των
θεμελιωδών δικαιωμάτων: «από ένα επιμέρους σχετικά κλειστό υποσύνολο σε ένα συνολικό
σύστημα πολυδιάστατων κανονιστικών δεσμεύσεων, από τα αμυντικά δικαιώματα στις
αντικειμενικές εγγυήσεις που ασκούν επιρροή στο σύνολο της έννομης τάξης, από τις
αξιώσεις αποχής στις αξιακές επιταγές και στα κρατικά καθήκοντα94». Η εν λόγω αρχή
εκλαμβάνει τη μορφή πλήθους λειτουργιών, οι οποίες απώτερο στόχο έχουν τη σταδιακή
ενδυνάμωση της κοινωνικά προσανατολισμένης δράσης του κράτους, αποτελώντας σε
πολλές περιπτώσεις μέτρο στάθμισης αξιών και αρωγός την κοινωνικής δικαιοσύνης, η
οποία συμβάλλει στη διασφάλιση της διαφοράς, της ποικιλίας και της πολλαπλότητας, που
επαγγέλλεται η σύγχρονη πλουραλιστική δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένα πρωταρχικός
στόχος της αποτελεί η άμβλυνση των ανισοτήτων και των δυσλειτουργιών στα πλαίσια μιας
ελεύθερης αγοράς. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει στην οικονομία της
αγοράς μέσω επανορθωτικών και αναδιανεμητικών μηχανισμών με γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον και την κοινωνική ευημερία. Επιδιώκει τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Κ. Χρυσόγονος, Το
Θεμελιώδες Δικαίωμα στην Ασφάλεια, σελ. 137 επ.
91
Π. Μαντζούφας, ό.π., σελ. 93 επ.
92
Η πρώτη εμφάνιση αυτής της πολυσήμαντης έννοιας ιστορικά πραγματώθηκε στο Σύνταγμα της Επιδαύρου
(1822) και του Άστρους (1823), όπου από κοινού με τις έννοιες της ιδιοκτησίας και της τιμής έγκειται στα
αντικείμενα της προστασία των νόμων. Έκτοτε δεν μνημονεύεται αυτοτελώς ως κρατική υποχρέωση σε κανένα
μεταγενέστερο Συνταγματικό κείμενο, ό.π., σελ. 96, υποσημ. 12.
93
Στο ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 25 §1 εδ. α, β αποτελεί το βάθρο για την εγγυητική λειτουργία του
κράτους, αναφορικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων.
94
Π. Μαντζούφας, ό.π., σελ. 121 § 1.
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κοινωνικής προστασίας και τη διατήρηση των θεσμών εκείνων, οι οποίοι συμβάλλουν
ουσιωδώς στη συγκρότηση ενός δικτύου κοινωνικής ασφάλειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
δεσμεύεται τόσο η δικαστική και η νομοθετική όσο και η εκτελεστική εξουσία, οι οποίες
τείνουν στην έγκαιρη και άμεση νοηματική αναπροσαρμογή ουσιωδών δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
1.4.1.3 Η

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ

ΤΟΥ

«ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΤΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ95

Η πρώτη κατοχύρωση της συνταγματικής αρχής του «κοσμοπολιτισμού» των θεμελιωδών
δικαιωμάτων γίνεται στο Σύνταγμα του 1975 με σκοπό την ερμηνευτική καθοδήγηση της
διακρίβωσης του περιεχομένου της προστασίας που αναγνωρίζει το Σύνταγμα στους
αλλοδαπούς. Το περιεχόμενό της συνθέτουν άλλες θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, όπως
η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, ως εκτενώς αναλύθηκε ανωτέρω αλλά και κανόνες,
οι οποίοι προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα, όπως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η αρχή αυτή, που σηματοδοτεί την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανεξάρτητα
από την ιθαγένεια του ατόμου, κυριαρχεί ως αντίληψη κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ
υποχωρεί κατά το 19ο και 20ο αιώνα, κατά τους οποίους ως αποκλειστικός σχεδόν φορέας
θεμελιωδών δικαιωμάτων αναγνωρίζεται ο ημεδαπός και μόνον κατ’ εξαίρεση ο αλλοδαπός.
Ως βασική προϋπόθεση για την απόλαυση των συνταγματικών δικαιωμάτων καθίσταται η
ιθαγένεια, ο νομικός δηλαδή δεσμός του πολίτη με το κράτος.
Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η σταδιακή κατοχύρωση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων σε διεθνή κείμενα και η επέκταση της συνταγματικής προστασίας των
δικαιωμάτων των αλλοδαπών συμβάλλουν στην επαναφορά της αρχής αυτής στην
κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια περίοδο, που ιστορικά συμπίπτει
με την εμφάνιση του κοινωνικού κράτους και κυρίως την ανάδειξη της ανθρώπινης αξίας ως
θεμελιώδη αρχή.
Κατ’ επέκταση το Σύνταγμα του 1975, το οποίο ως αναφέρθηκε ανωτέρω εμφανίζεται
περισσότερο ανθρωποκεντρικό και λιγότερο ατομοκεντρικό, αποτυπώνει τις αντιλήψεις της
εποχής του. Αναγνωρίζει τον αλλοδαπό ως υποκείμενο περισσότερων ατομικών
δικαιωμάτων96, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να προβλέψει την αθρόα προσέλευση
Απ. Παπακωνσταντίνου, Η συνταγματική αρχή του «Κοσμοπολιτισμού» των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες – Πολιτικές – Προοπτικές, Τόμος Β’, Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ, Αθήνα 2008,
σελ. 30 επ.
96
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τίτλος του κεφαλαίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα που υιοθετούνταν στα
Συντάγματα του 1864, 1911 και 1952 («Περί του Δημοσίου Δικαίου των Ελλήνων») αντικαθίσταται από τον
γενικότερο τίτλο «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα», βλ. Απ. Παπακωνσταντίνου, ό.π., σελ. 31.
95
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μεταναστών στην Ελλάδα, μόλις λίγα χρόνια αργότερα (1990) με την κατάρρευση των
κομμουνιστικών καθεστώτων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα συνταγματικών διατάξεων, από τις οποίες προκύπτει η αρχή
του κοσμοπολιτισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν τόσο η καταστατική αρχή
του Συντάγματός μας (άρθρο 2 παρ. 1), η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της αρχής του
κοσμοπολιτισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αναφέρεται στο σεβασμό και την αξία
του ανθρώπου ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1
και 2, οι οποίες θεμελιώνουν τους γενικούς ερμηνευτικούς κανόνες προστασίας των
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 3, που θέτει ως όριο
των περιορισμών στην άσκηση της εθνικής κυριαρχίας «τα δικαιώματα του ανθρώπου», όσο
και οι επιμέρους διατάξεις του δεύτερου μέρους του συνταγματικού κειμένου, όπως το
άρθρο 5 παρ. 1 και 297, που θεμελιώνει τη γενική ελευθερία του προσώπου, ημεδαπού και
αλλοδαπού.
Η αρχή του κοσμοπολιτισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα
του Συντάγματος, ο οποίος δεν υπόκειται σε αναθεώρηση (άρθρ. 110 παρ. 1 Συντάγματος),
δεν μπορεί να σχετικοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον αναθεωρητικό νομοθέτη,
ενέργεια που ούτως ή άλλως ενδεχομένως να προσέβαλε την αρχή του κοινωνικού κράτους
δικαίου. Η αρχή αυτή ορίζει και ερμηνεύει το περιεχόμενο των δικαιωμάτων των
αλλοδαπών και θέτει όρια στην ευχέρεια του κοινού νομοθέτη να τα περιορίζει με δυσμενείς
εις βάρος τους διακρίσεις. Συμβάλλει στη διακρίβωση του βαθμού της καθολικότητας, ενώ
επιτάσσει την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στη στάθμιση του δημόσιου
συμφέροντος και στον εξ αυτού περιορισμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αλλοδαπών.
Τέλος, εξειδικεύει και ορίζει το περιεχόμενο της αρχής dubio pro libertate98, ώστε να γίνεται
Από το συνδυασμό των δύο αυτών παραγράφων (1,2) του άρθρου 5 του Συντάγματος, αν τις εξετάσει κανείς
εντός της θεματικής της συρροής των θεμελιωδών δικαιωμάτων, προκύπτουν περαιτέρω γενικά πορίσματα
αναφορικά με τη συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων των αλλοδαπών στην Ελλάδα: 1) Τα
κατοχυρωμένα στο ελληνικό Σύνταγμα μόνο για τους Έλληνες πολίτες θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία
άπτονται των εννοιών της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και της ελεύθερης συμμετοχής στην
οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου, επί της ουσίας, κατοχυρώνονται και για τους αλλοδαπούς,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν η κατοχύρωση αυτή δεν αντίκειται στο Σύνταγμα ή στα χρηστά ήθη και δεν
παραβιάζει δικαιώματα άλλων και 2) Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 5 του Συντάγματος, όπου ρητά
θεσπίζεται ότι η ζωή, η τιμή και η ελευθερία των ανθρώπων κατοχυρώνονται, εντός της ελληνικής επικράτειας,
με ίσο τρόπο ανεξαρτήτως εθνικότητας συνάγεται ότι όλες οι εκφάνσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που
εμπίπτουν στις έννοιες της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας κατοχυρώνονται για όλους τους ανθρώπους,
ανεξάρτητα από τον αν ειδικά κατοχυρώνονται μόνον για τους Έλληνες ή για όλους τους ανθρώπους.
Διαφορετικά οι δύο αυτές παράγραφοι λειτουργούν ως νομικές βάσεις επέκτασης της συνταγματικής
προστασίας των δικαιωμάτων των Ελλήνων στους αλλοδαπούς, βλ. Δρ. Β. Γ. Τζέμος, Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Δικαιώματα Ημεδαπών και Δικαιώματα Αλλοδαπών, Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες – Πολιτικές –
Προοπτικές, Τόμος Β’, Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ, Αθήνα 2008, σελ. 53.
98
Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος (http://www.constitutionalism.gr/site/2101-in-dubiopro-libertate/).
97
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δεκτή η επέκταση της προστατευτικής λειτουργίας, αναφορικά με τα δικαιώματα και στους
αλλοδαπούς.
Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι ο κανόνας της καθολικής εφαρμογής των θεμελιωδών
δικαιωμάτων επιδέχεται σημαντικές εξαιρέσεις, οι οποίες διαβαθμίζονται σε συνάρτηση με
το χαρακτήρα του δικαιώματος ως ατομικού, κοινωνικού ή πολιτικού. Ιδιαίτερα στις δύο
τελευταίες κατηγορίες συχνά προϋπόθεση για πλήρη συνταγματική προστασία αποτελεί η
ελληνική ιθαγένεια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αρχή της ισότητας και
ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ότι «Οι Έλληνες είναι
ίσοι ενώπιον του νόμου» και παρέχει την ευχέρεια στο νομοθέτη να επιβάλει πρόσθετους
περιορισμούς σε βάρος των αλλοδαπών, κυρίως για τους μη νόμιμα διαμένοντες, το άρθρο 5
παρ. 4 (ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση στη Χώρα και ελεύθερη είσοδος και έξοδος από
αυτήν), το άρθρο 11 παρ. 1 (ελευθερία της συνάθροισης) και το άρθρο 12 παρ. 1 (δικαίωμα
σύστασης ενώσεων), τα οποία όμως ανάγονται σε λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
Σημαντικό όμως είναι ότι οι περιορισμοί αυτοί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
παραβιάζουν το ελάχιστο της προστατευτικής λειτουργίας του κράτους, όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 παρ. 1 και 5 παρ. 2 του Συντάγματος και την αρχή της αναλογικότητας.
Το ίδιο ισχύει δε και με τα κοινωνικά δικαιώματα, φορείς των οποίων κατά τη μάλλον
κρατούσα άποψη είναι μόνον οι Έλληνες πολίτες, αφού ως προϋπόθεση τίθεται η
φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων99. Σε όσες περιπτώσεις το Σύνταγμα κατοχυρώνει
δικαιώματα αποκλειστικά για τους ημεδαπούς το ορίζει ρητά ή εμμέσως αλλά σαφώς.
Ωστόσο, πρέπει να γίνει δεκτό ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις ότι φορέας των
αντίστοιχων δικαιωμάτων είναι και ο αλλοδαπός, τουλάχιστον ως προς το κανονιστικό τους
περιεχόμενο, το οποίο συνδέεται στενά με την αρχή της αξίας του ανθρώπου (α.. 2 παρ. 1
Συντάγματος). Κατά τα λοιπά κοινωνικά δικαιώματα δε φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε
διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι πολλά από αυτά
δρουν παραπληρωματικά στην ολοκληρωτική άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων.
Επομένως ο κανόνας είναι η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και για τους
αλλοδαπούς και ο αποκλεισμός τους η εξαίρεση100. Είναι μεν δυνατή η διαφορετική
μεταχείριση των αλλοδαπών, βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, μόνον όμως για
λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται
η αρχή της αξίας του ανθρώπου101.

Απ. Παπακωνσταντίνου, ό.π., σελ. 36.
Ό.π., σελ. 37.
101
Παραδοσιακά, η ελληνική νομολογία δέχεται τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών σε θεμελιώδη
δικαιώματα των αλλοδαπών, ακόμη και ατομικών, για λόγους «δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος» Βλ. πχ
99

100
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Αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι τα κοινωνικά δικαιώματα των νόμιμα ευρισκομένων στην
ελληνική επικράτεια αλλοδαπών και ιδιαίτερα των προσφύγων, προστατεύονται από μια
σειρά διεθνή κείμενα, σε υποσυνταγματικό μεν αλλά υπερνομοθετικό επίπεδο.
Παραδείγματα τέτοιων διεθνών κειμένων αποτελεί η Σύμβαση της Γενεύης του 1951102, η
Διεθνής Σύμβαση των ΗΕ για την Προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών
και των μελών των οικογενειών τους103, η Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη των
Ρατσιστικών Διακρίσεων και πλήθος άλλων104.
Τέλος, αναφορικά με τα πολιτικά δικαιώματα, αυτά κατοχυρώνονται κατά βάση για τους
ημεδαπούς. Περιεχόμενό τους είναι η δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στις διαδικασίες
παραγωγής και διαμόρφωσης της πολιτειακής βούλησης, το οποίο αποτελεί κανονιστικό
περιεχόμενο της θεμελιώδης αρχής του δημοκρατικού πολιτεύματος, της αρχής της λαϊκής
κυριαρχίας. Βασική προϋπόθεση τίθεται η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον το σύνολο των
προσώπων που την κατέχουν αποτελούν το λαό, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα.
Σε κάθε δε συγκεκριμένη περίπτωση, κριτήριο για το υποκείμενο άσκησης δικαιωμάτων και
τη σχέση του με την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελεί η «τελολογία της κατοχύρωσης
του και η ιστορικότητά του105», σε συνδυασμό με την αρχή του κοσμοπολιτισμού των
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι δε διαφανής μια τάση εξίσωσης των δικαιωμάτων των
πολιτών και νόμιμα και μόνιμα διαμένοντων στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπών106.
1.4.2 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Αντικείμενο του αποτελεί η ρύθμιση του νομικού καθεστώτος των αλλοδαπών φυσικών
προσώπων, όπως και των αλλοδαπών νομικών προσώπων στην ελληνική επικράτεια.
Διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες και συγκεκριμένα: α) στο ελληνικό Δίκαιο
Καταστάσεως Αλλοδαπών που ρυθμίζει την ιδιαίτερη κατάσταση των αλλοδαπών, οι οποίοι
δεν έχουν την ιθαγένεια της «Ευρωπαϊκής Ένωσης», δηλαδή πρόκειται για υπηκόους τρίτων
χωρών, β) στο ελληνικό Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών που ρυθμίζει το ιδιαίτερο
καθεστώς των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) το ελληνικό Δίκαιο Καταστάσεως

ήδη τις ΣτΕ 496/36 και 602/36, πρβλ Π. Δαγτόγλου, Ο κοινωνικός περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων,
ΝοΒ 1985.721, σ. 725, βλ. Γ. Σ. Κατρούγκαλος, Τα Κοινωνικά Δικαιώματα των Παρανόμων Αλλοδαπών, Γ.
Αμίτσης, Γ. Λαζαρίδη, ό.π., σελ. 75 Υποσημ. 12.
102
http://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf.
103
Κείμενα προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών, UNCHR (www.unchr.gr).
104
Γ. Σ. Κατρούγκαλος, Τα Κοινωνικά Δικαιώματα των Παρανόμων Αλλοδαπών, Γαβριήλ Αμίτσης,
Γαβριέλλα Λαζαρίδη, Νομικές και Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, εκδόσεις
Παπαζήση, 2001, σελ. 75- 78.
105
Απ. Παπακωνσταντίνου, ό.π., σελ. 38.
106
Γ. Σ. Κατρούγκαλος, Τα Κοινωνικά Δικαιώματα των Παρανόμων Αλλοδαπών, Γαβριήλ Αμίτσης,
Γαβριέλλα Λαζαρίδη, σελ. 78.
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Αλλοδαπών που ρυθμίζει το ιδιαίτερο καθεστώς που τυγχάνουν οι πολιτικές πρόσφυγες και
οι ανιθαγενείς, οι οποίοι προστατεύονται από την Ελληνική Πολιτεία με βάση
υπογεγραμμένες και κυρωμένες από εκείνη Διεθνείς Συμβάσεις, δ) το ελληνικό Δίκαιο
Καταστάσεως Αλλοδαπών που αποτελείται από κανόνες που η Ελλάδα έχει ειδικά θεσπίσει
για τους ομογενείς και τους παλιννοστούντες και ε) η τελευταία κατηγορία Δικαίου
Καταστάσεως Αλλοδαπών, ρυθμίζει, σε επίπεδο πλέον κοινοτικού δικαίου, θέματα εισόδου,
παραμονής, εργασίας, εγκατάστασης και ελεύθερης κυκλοφορίας υπηκόων τρίτων χωρών, οι
οποίοι εισέρχονται στην επικράτεια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νόμιμα ή
παράνομα107.
Την περίοδο που η Ελλάδα αποτελούσε χώρα αποστολής μεταναστών το νομικό πλαίσιο της
κατάστασης αλλοδαπών διεπόταν από το ν. 3275/1927 « Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως
αλλοδαπών εν Ελλάδι», ο οποίος ίσχυσε μόλις δύο χρόνια και κυρίως το ν. 4310/1929 «
Περί εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου
διαβατηρίων, απελάσεων και εκτοπίσεων», ο οποίος με κάποιες μικρές τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις ίσχυσε για περίπου 60 χρόνια και μεριμνούσε πέρα από τα ζητήματα εθνικής
ασφάλειας και ελέγχου των αλλοδαπών και για ειδικότερα ζητήματα, όπως ζητήματα
απασχόλησης, άσκησης επαγγέλματος κλπ.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ψηφίστηκε ο ν. 1975/1991 «Είσοδος – Έξοδος,
παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων
και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποιήθηκε από δύο μεταγενέστερους νόμους και
επεδίωκε την άμεση αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της μη κανονικής
μετανάστευσης. Υπήρξε το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο που διείπε την είσοδο και την
παραμονή των αλλοδαπών στη Χώρα. Ωστόσο ελάχιστα ανταποκρίθηκε στο σκοπό του, με
αποτέλεσμα η Διοίκηση να παρεκκλίνει ουσιωδώς από τις διατάξεις του. Κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα, ψηφίστηκαν και άλλοι νόμοι, οι οποίοι αφορούσαν ποικίλα θέματα
αναφορικά με τους πρόσφυγες, τους ομογενείς κλπ. Όμως, ο νόμος, με τον οποίο
κατοχυρώθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα των αλλοδαπών και πλέον λαμβάνεται μέριμνα
για την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία είναι ο ν. 2910/2001. Ο νόμος αυτός επεδίωξε
να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που είχαν ήδη εντοπιστεί από το προηγούμενο νομοθετικό
καθεστώς, παρ’ όλα αυτά ούτε και αυτός απέδωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα108. Ως

Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Γ’
Έκδοση, 2007, σελ. 2
108
Εξ αυτού δε του λόγου, δημιουργήθηκε η ανάγκη συχνών παρεμβάσεων και παρατηρήσεων του Συνηγόρου
του Πολίτη, βλ. Αιτιολογική έκθεση του νόμου 2910/2001.
107
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εκ τούτου επήλθε ο νόμος 3386/2005109, με σκοπό να αντιμετωπίσει το πλήθος των
προβλημάτων, που είχαν αναδειχθεί από τον προγενέστερο αυτού νόμο, δηλαδή το ν.
2910/2001, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με τη γραφειοκρατική δομή του όλου συστήματος,
η οποία είχε ως απόρροια την ταλαιπωρία των αλλοδαπών, την κοινωνική ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και την προσαρμογή του ρυθμιστικού πεδίου του
εσωτερικού εθνικού δικαίου στο ευρωπαϊκό κεκτημένο (Οδηγίες ΕΕ για την οικογενειακή
επανένωση, τοη χορήγηση και ανανέωση αδειών σε θύματα εμπορίας ανθρώπων κλπ)110. Ο
νέος αυτός νόμος εν μέρει πραγμάτωσε το σκοπό του και σήμερα μπορεί να θεωρηθεί ότι
ανταποκρίθηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις ανάγκες των πολιτών τρίτων χωρών111.
Ωστόσο, η μεγάλη διάσπαση των διατάξεων του, η οποία επήλθε με την σε μεγάλο βαθμό
τροποποίηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση ή κατάργηση των διατάξεών του, με την έκδοση
προεδρικών διαταγμάτων για την ενσωμάτωση των κοινοτικών Οδηγιών και με την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων, ερμηνευτικών για την εφαρμογή του νόμου, οδήγησε στην έκδοση
του ισχύοντος πλέον νόμου 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης».
Ο νόμος αυτός συντάχθηκε με τις αρχές, διαδικασίες και μέσα καλής νομοθέτησης,
σύμφωνα με το νόμο 4048/2012, αναφορικά κυρίως με την ταξινόμηση των ισχυουσών
διατάξεων και την κατάργηση όσων κρίθηκαν άνευ αντικειμένου. Στον Κώδικα
ενσωματώθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις του προγενέστερου νόμου, ν. 3386/2005 και άλλων
δεκαεννέα τροποποιητικών νομοθετικών παρεμβάσεων και έξι προεδρικών διαταγμάτων. Αν
και γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των εφαρμοστικών υπουργικών
αποφάσεων, συγκριτικά με τον προγενέστερο νόμο, γεννάται το ερώτημα αν αυτό θα
επιτευχθεί, καθότι η εμπειρία τόσων χρόνων έχει αποδείξει το αντίθετο. Ήδη ο νόμος
4332/2015 έχει ήδη τροποποιήσει κάποια άρθρα του νόμου 4251/2014.

Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Βασικοί νόμοι Καταστάσεως Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –
Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 3-98.
110
Αιτιολογική έκθεση του νόμου 3386/2005.
111
Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι η επιφυλακτικότητα και η προσωρινότητα αποτελούν ακόμη κύρια
χαρακτηριστικά της διαμονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα, βλ. Γρ. Τσιούκας, Το ασαφές καθεστώς της
μακρόχρονης εγκατάστασης και οι αβέβαιες προοπτικές της από το βιβλίο Μετανάστευση, Ετερότητα και
Θεσμοί Υποδοχής στην Ελλάδα, Το στοίχημα της κοινωνική της ένταξης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –
Θεσσαλονίκη, 2010, σελ. 136.
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1.4.2.1 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
- ΔΙΕΘΝΕΣ

ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ

ΚΡΑΤΗ112»

Κατά το άρθρο 38 παρ. 1 του Καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (1946),
το διεθνές έθιμο, ως πηγή του διεθνούς δικαίου, είναι η γενική πρακτική που γίνεται δεκτή
ως κανόνας δικαίου. Για τη δημιουργία διεθνούς εθίμου είναι απαραίτητα δύο στοιχεία : (α)
ένα πραγματικό, εξωτερικό, που είναι η σταθερή και ομοιόμορφη πρακτική και (β) ένα
στοιχείο ψυχολογικό, η πεποίθηση ότι η πρακτική αυτή ανταποκρίνεται σε ορισμένη νομική
υποχρέωση ή δικαίωμα (opinio juris sive necessitatis). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όταν τα κράτη
στις μεταξύ τους σχέσεις ακολουθούν ορισμένη πρακτική, θετική ή αρνητική, με την
πεποίθηση ότι αυτή αποτελεί νόμιμη ενέργεια κατά το διεθνές δίκαιο, τότε δημιουργούν
έθιμο.
Στη διαμόρφωση του διεθνούς εθίμου, από τη φύση των πραγμάτων, μεγαλύτερη βαρύτητα
έχουν τα κράτη που συνδέονται περισσότερο με το αντικείμενό της. Για την εκτίμηση της
αξίας της πρακτικής των κρατών λαμβάνεται υπόψη και το στοιχείο χρόνος, αφού η
διάρκεια δείχνει και συνέπεια εφαρμογής και επαλήθευση της αξίας του εθιμικού κανόνα,
χωρίς όμως να αποκλείονται περιπτώσεις που για τη δημιουργία εθιμικού κανόνα δεν είναι
αναγκαία η μακροχρόνια πρακτική.
Κεφαλαιώδους σημασίας είναι η διαπίστωση του διεθνούς εθίμου, το οποίο ως γενικά
παραδεγμένος κανόνας του διεθνούς δικαίου, αποτελεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
28 παρ. 1 του Συντάγματος, αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού δικαίου και υπερισχύει από
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Ως προς τους τρόπους διαπίστωσης του εθίμου η
Επιτροπή του Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών κατάρτισε το 1951 ένα ενδεικτικό
πίνακα που περιλαμβάνει αποφάσεις διεθνών αλλά και εσωτερικών δικαστηρίων,
διπλωματική αλληλογραφία, γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων των κρατών, διεθνείς
συνθήκες, εσωτερική νομοθεσία, όπως επίσης και την πρακτική των διεθνών οργανισμών.
Επισημαίνεται επίσης η σημασία των κωδικοποιητικών συνθηκών, με τις οποίες
αποκρυσταλλώνεται εθιμικός κανόνας που ήδη ισχύει ή δημιουργείται τέτοιος κανόνας μετά
τη σύναψή τους, καθώς και οι αποφάσεις των διεθνών αλλά και των εσωτερικών
δικαστηρίων των επιμέρους κρατών που συμβάλλουν στον καθορισμό της ύπαρξης και του
περιεχομένου του διεθνούς εθιμικού δικαίου. Τέλος τα πορίσματα της επιστήμης και ιδίως

Φράση από το βιβλίο Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα,
Αθήνα – Θεσσαλονική, 2007, Γ’ έκδοση, σελ. 21.
112
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τα διδάγματα διακεκριμένων διεθνολόγων των διαφόρων εθνών (άρθρο 38 παρ. 1δ του
καταστατικού του ΔΔΧ) αποτελούν βοηθητικά μέσα προς την κατεύθυνση αυτή113.
Αναφορικά δε με τους αλλοδαπούς, τα έθιμα επιβάλλουν στις πολιτείες ορισμένες
υποχρεώσεις, όπως την παροχή ορισμένης έννομης προστασίας στους αλλοδαπούς ή την
ανοχή και τη μη απαγόρευση ως προς την ελευθερία των αλλοδαπών.
Παράλληλα δε, με το διεθνές έθιμο, εξίσου σημαντική πηγή αποτελούν οι αρχές του
δικαίου, οι αναγνωρισμένες από τα πεπολιτισμένα κράτη114, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές,
υπό τη μορφή θεμελιωδών κανόνων δικαίου από την πλειονότητα των κρατών αυτών και οι
οποίες έχουν ως εκ τούτου ισχύ κανόνων διεθνούς δικαίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κανόνες ότι οι αλλοδαποί πρέπει να απολαμβάνουν ικανότητα
δικαίου και δικαιοπραξίας και ειδικότερα την ικανότητα να ασκούν οι ίδιοι ορισμένα
τουλάχιστον στοιχειώδη δικαιώματα, που κρίνονται απαραίτητα για τη διαβίωσή τους πχ.
σύναψη γάμου, διαθήκης κλπ., πρέπει να απολαμβάνουν δικαστικής προστασίας, πρέπει να
προστατεύονται από κάθε άδικη επίθεση ή επέμβαση που αφορά τη ζωή, την περιουσία και
την αξιοπρέπειά τους και δεν πρέπει να βαρύνονται με υποχρεώσεις και βάρη πολιτικής ή
εθνικής μορφής ασυμβίβαστα με την ιδιότητά τους ως αλλοδαπών115.
- ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Οι διεθνείς συμβάσεις αποτελούν κύρια πηγή του Δικαίου Κατααστάσεως Αλλοδαπών σε
θέματα που αφορούν τους αλλοδαπούς.

Συνήθως είναι διμερείς, αρκετές φορές όμως

παρουσιάζονται πολυμερείς. Σύμφωνα δε με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, από την
κύρωσή τους με νόμο τίθενται σε ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
εσωτερικού μας δικαίου, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
1.4.3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Δίκαιο ιθαγένειας είναι το σύνολο των νομικών κανόνων που ορίζουν τον τρόπο κτήσης και
απώλειας της ιθαγένειας116 μιας πολιτείας117. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης της
Χάγης του 1930, «σε κάθε κράτος ανήκει το δικαίωμα να ορίσει με τη νομοθεσία του ποιοι
Βλ. την με αρ. 11/2000 ΑΠ απόφαση (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT
SERVICES).
114
Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονική,
2007, Γ’ έκδοση, σελ. 21 επ.
115
Οι κανόνες αυτοί αποτελούν, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, το «ελάχιστο όριο διεθνούς προστασίας»
των αλλοδαπών, βλ. ό.π., σελ. 23.
116
Ορισμός: ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός ατόμου προς την πολιτεία στο λαό της οποίας αυτός ανήκει, βλ.
Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Δίκαιο Ιθαγένειας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονική, 2004, 7η έκδοση, σελ.
1
117
ό.π., σελ. 10.
113
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είναι οι υπήκοοί του». Επομένως η ιθαγένεια ανάγεται καταρχήν στην αποκλειστική
αρμοδιότητα κάθε πολιτείας. Σημαντικό είναι ότι ακόμη και κράτη, τα οποία δεν κύρωσαν
την ως άνω Σύμβαση, υιοθέτησαν την ως άνω αρχή και ενσωμάτωσαν αυτή στις εθνικές
νομοθεσίες περί ιθαγένειας. Συνεπώς, το δίκαιο της ιθαγένειας ανήκει στο εσωτερικό δίκαιο
κάθε πολιτείας118 και όχι στο δημόσιο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα πλέον οι σχετικές
διατάξεις βρίσκονται σε ειδικούς νόμους, οι οποίοι ρυθμίζουν τα ζητήματα της ιθαγένειας.
Ο ισχύον Κώδικας Ιθαγένειας στην Ελλάδα είναι ο ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή
ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» και το ν. 4332/2015
«Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας-Τροποποίηση του Ν. 4251/2014
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη
χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην
επικράτεια κράτους-μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους
εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος και 2014/36/ ΕΕ
σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την
εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».
Με τον νόμο 3838/2010 και πιο συγκεκριμένα με το Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1- 13) αυτού
επήλθαν σειρά από ουσιώδεις τομές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Παρατηρώντας
όμως τις αλλαγές διαπιστώνει κανείς ότι απώτερος στόχος της τροποποίησης αυτής
ενδεχομένως να αποτελούσε η πλήρης αποκατάσταση της αρχής του κράτους δικαίου στο
πεδίο της πολιτογράφησης και ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού δικαίου της ιθαγένειας,
σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής μας και τις διεθνείς εξελίξεις, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στην αντίστοιχη εγκύκλιο . Ωστόσο, κρίθηκε από το ανώτατο διοικητικό
Δικαστήριο (ΣΤΕ) ότι ο σκοπός αυτός δεν επετεύχθη, καθότι τέθηκε ζήτημα
αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των άρθρων του νόμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την
απόφαση 350/2011 ΣΤΕ119, η οποία έτυχε μεγάλης και αμφιλεγόμενης κριτικής,
Σύμφωνα με το άρθρο 29 ΑΚ: « Η απόκτηση και η απώλεια από ένα πρόσωπο της ιθαγένειας μιας
πολιτείας ρυθμίζονται από το δίκαιο της πολιτείας αυτής».
119
Παρατίθεται δε ενδιαφέρον σχετικό απόσπασμα της ως άνω απόφασης (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών
ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES): «…το Τμήμα άγεται κατά πλειοψηφία στην άποψη ότι οι διατάξεις
των άρθρων 1Α παρ1-3 και 24 του ν.3838/2010 αντίκεινται, όπως βασίμως προβάλλεται στις ως άνω διατάξεις
του Συντάγματος, εφ` όσον δεν προβλέπεται με αυτές διαδικασία για τη διαπίστωση από διοικητικά όργανα,
της συνδρομής, in concreto, της ουσιαστικής προϋποθέσεως γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικό
έθνος ενώ και η τιθέμενη τυπική προϋπόθεση της «νόμιμης διαμονής» έχει αναιρεθεί κατά το απώτερο και το
πρόσφατο παρελθόν με εξαιρετικές διατάξεις (ιδίως άρθρο 91 παρ. 10 και 11 του ν. 3386/ 2005 και άρθρο 18
παρ. 4, 6 και 10 του ν.3536/2007), ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της συνδρομής έστω και
αυτής της προϋποθέσεως. Ο Σύμβουλος Διομήδης Κυριλλόπουλος υποστήριξε την άποψη ότι ναι μεν η
πολιτογράφηση αλλοδαπού αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία το ασκεί
118
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παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η επίλυση των

ελευθέρως, στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία με διάταξη τυπικού νόμου απονέμεται η ελληνική ιθαγένεια
αθρόως και σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, ο τρόπος αυτός της απονομής της ελληνικής ιθαγένειας
πρέπει να διενεργείται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες δεν αναιρούν τον εθνικό χαρακτήρα του Κράτους, ο οποίος
κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος. Στην προκείμενη περίπτωση, οι προβλεπόμενες από τα
άρθρα 1 Α παρ. 12 και 6 και 24 του ν. 3838/2010 προϋποθέσεις απονομής της ελληνικής ιθαγένειας, ήτοι αφ`
ενός μεν η γέννηση στην Ελλάδα τέκνου από αλλοδαπούς γονείς που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα
επί πέντε τουλάχιστον έτη και αφ` ετέρου η επιτυχής παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα από τέκνο αλλοδαπών που κατοικεί νόμιμα και μόνιμα στη χώρα αντίκεινται στην
διάταξη του άρθρου 4 παρ3 εδάφιο α του Συντάγματος ερμηνευόμενου υπό το φώς του άρθρου 1 παρ3 αυτού.
Τούτο δε διότι οι τιθέμενες από το νομοθέτη ως άνω προϋποθέσεις απονομής της ελληνικής ιθαγένειας
δύνανται να οδηγήσουν σε αναίρεση του κατοχυρωμένου από το Σύνταγμα εθνικού χαρακτήρα του Κράτους,
δεν διασφαλίζουν δε άνευ ετέρου την ένταξη των πληρούντων τις ανωτέρω προϋποθέσεις ατόμων στην
ελληνική κοινωνία. Άλλωστε, η ιδιότης της ελληνικής ιθαγενείας, στην περίπτωση που αυτή απονέμεται
αθρόως πρέπει να αποτελεί το τελικό στάδιο της ενσωματώσεως των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία και
όχι το μέσο για την ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία αλλοδαπών μη εχόντων εισέτι αποκτήσει την
ελληνική συνείδηση. Ο Πάρεδρος Η. Μάζος υποστήριξε την άποψη ότι το ισχύον Σύνταγμα, όπως άλλωστε
και τα προηγούμενα, από το Σύνταγμα του 1844 έως και το Σύνταγμα του 1952, περιέχει διάταξη (άρθρο 4
παρ. 3 εδάφιο α) με την οποία ανατίθεται στον κοινό νομοθέτη ο καθορισμός των προσόντων του πολίτη. Και
ναι μεν με την εν λόγω διάταξη, με την οποία δεν τίθεται κριτήριο της ιθαγένειας, παρέχεται στον νομοθέτη
ευρεία εξουσία καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων κτήσεως της ιθαγένειας (ενώ αντιθέτως με το εδάφιο
β του ίδιου άρθρου 4 παρ. 3 ορίζονται περιοριστικώς οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η αφαίρεση
της ελληνικής ιθαγενείας) ούτε, όμως, κατά το Σύνταγμα ούτε κατά το διεθνές δίκαιο νοείται η αρμοδιότητα
αυτή του νομοθέτη ως αυθαίρετη και απόλυτη. ΄Ορια στην άσκησή της ή και συγκεκριμένες υποχρεώσεις
μπορούν να προκύπτουν από διεθνείς συμβατικές δεσμεύσεις της χώρας (όπως λόγου χάριν για τον περιορισμό
των περιπτώσεων της ανιθαγένειας ή ακόμη εάν τούτο είναι αναγκαίο, για λόγους προστασίας ατομικών
δικαιωμάτων, πρβλ ΣΕ 1242/2007), αλλά και από τις άλλες διατάξεις του Συντάγματος, και μάλιστα την
παράγραφο 3 του άρθρου 1 αυτού. Εν προκειμένω, οι προϋποθέσεις για την αυτόματη κατ` αρχήν κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες εισάγονται στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 6
του ν. 3838/2010 χωρίς να προκύπτει ότι αποτελούν εκπλήρωση διεθνούς υποχρεώσεως της χώρας (ήτοι αφ`
ενός η γέννηση στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα επί πέντε
τουλάχιστον συνεχή έτη και αφ` ετέρου η επιτυχής παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα από τέκνο αλλοδαπών που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα), δεν είναι σύμφωνες
με το άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο α του Συντάγματος, ερμηνευόμενο υπό το φως του άρθρου 1 παρ. 3 αυτού. Και
τούτο διότι ούτε μόνη η παραμονή των γονέων του στην Ελλάδα επί πενταετία ούτε η επιτυχής
παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα διασφαλίζουν άνευ ετέρου την
ένταξη του ενδιαφερομένου στην ελληνική κοινωνία ως φορέα των αξιών του Ελληνικού Έθνους, όπως
καταρχήν επιβάλλεται, κατά τις ως άνω συνταγματικές διατάξεις, προκειμένου περί της θεσπίσεως γενικών
όρων και προϋποθέσεων κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας Ο Σύμβουλος Η. Τσακόπουλος υποστήριξε την
άποψη ότι το ισχύον Σύνταγμα, όπως άλλωστε και τα προηγούμενα, από το Σύνταγμα του 1844 έως και το
Σύνταγμα του 1952, περιέχει διάταξη (άρθρο 4 παρ. 3 εδάφιο α), με την οποία ανατίθεται στον κοινό νομοθέτη
ο καθορισμός των προσόντων του πολίτη. Και ναι μεν, με την εν λόγω διάταξη, με την οποία δεν τίθεται
κριτήριο της ιθαγένειας, παρέχεται στον νομοθέτη ευρεία εξουσία καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων
κτήσεως της ιθαγενείας (ενώ, αντιθέτως, με το εδάφιο β του ίδιου άρθρου 4 παρ. 3 ορίζονται περιοριστικώς οι
προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας) ούτε, όμως, κατά το Σύνταγμα
ούτε κατά το διεθνές δίκαιο νοείται η αρμοδιότητα αυτή του νομοθέτη ως αυθαίρετη και απόλυτη. Όρια στην
άσκησή της ή και συγκεκριμένες υποχρεώσεις μπορούν να προκύπτουν από συμβατικές διεθνείς δεσμεύσεις
της Χώρας (όπως λόγου χάριν για τον περιορισμό των περιπτώσεων της ιθαγένειας ή ακόμη αν τούτο είναι
αναγκαίο, για λόγους προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, πρβλ ΣΕ 1242/2007), αλλά και από άλλες
συνταγματικές διατάξεις, περιλαμβανομένης αυτής του άρθρου 1 παρ. 3. Οι προϋποθέσεις για την κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες εισάγονται στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 6
του Ν. 3838/2010, ιδίως δε η γέννηση στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα
στη Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη ή η επιτυχής παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού
σχολείου στην Ελλάδα από τέκνο αλλοδαπών που κατοικεί νόμιμα και μόνιμα στη Χώρα, υποδηλώνουν την
εκτίμηση του νομοθέτη ότι οι αλλοδαποί, οι οποίοι πληρούν τις προυποθέσεις αυτές, έχουν ένα νομικό και
πραγματικό δεσμό με το Ελληνικό Κράτος επαρκή για να δικαιολογήσει την χορήγηση σε αυτούς της
ελληνικής ιθαγένειας. Η εκτίμηση αυτή του νομοθέτη δεν υπερβαίνει τα παραπάνω συνταγματικά όρια, και,
συνεπώς, οι εξεταζόμενες διατάξεις του Ν.3838/2010 δεν αντιβαίνουν προς το Σύνταγμα, όπως αβασίμως
προβάλλει ο αιτών».
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αναφερομένων στο αιτιολογικό αυτής ζητημάτων της συμφωνίας ή μη προς το Σύνταγμα
των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2, και 6, 14-21 και 24 του ν. 3838/2010. Από την
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε δε οριστικά με την απόφαση 460/2013
ΣΤΕη αντισυνταγματικότητα των διατάξεων (1α, 14-21 και 24) του Ν.3838/2010120 και ως
«Και τούτο, διότι σε όλες τις περιπτώσεις που παρατίθενται στην προηγούμενη σκέψη ο νομοθέτης
χρησιμοποιεί τυπικό απλώς κριτήριο για την απόδοση της ελληνικής ιθαγενείας, το οποίο μάλιστα είναι και
επισφαλές. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση το κριτήριο της διαμονής των γονέων επί πενταετία δεν
τεκμηριώνει την ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, αφού δεν συνδυάζεται και με άλλα στοιχεία
που θα προσέδιδαν στην διαμονή ουσιαστικά χαρακτηριστικά εντάξεως. Είναι δε το κριτήριο αυτό και
επισφαλές, διότι, όπως εκτίθεται στην έβδομη σκέψη, η νόμιμη διαμονή, όπως διαμορφώθηκε με τα
νομοθετήματα της περιόδου 1991-2008, αναφέρεται όχι μόνον σε αλλοδαπούς που συγκεντρώνουν τα κριτήρια
των παγίων διατάξεων, δηλαδή τους εισελθόντες νομίμως στη χώρα και εφοδιασμένους με άδεια διαμονής και
άδεια εξαρτημένης ή ανεξαρτήτου εργασίας, αλλά, και σε όσους εισήλθαν παράνομα στην χώρα και διέμειναν
παράνομα επί διάφορα χρονικά διαστήματα, άγνωστα στην Διοίκηση, αποκτήσαντες άδεια διαμονής και
εργασίας εκ των υστέρων, βάσει των νομιμοποιήσεων που έλαβαν χώρα κατά διαστήματα και μέχρι την ισχύ
του εξεταζόμενου νόμου.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο νομοθέτης χρησιμοποιεί επίσης κριτήριο μη δυνάμενο να τεκμηριώσει την κατά τα
ανωτέρω απαιτούμενη ουσιαστική ένταξη στην ελληνική κοινωνία του ανηλίκου τέκνου αλλοδαπών γονέων,
αφού, μόνη η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, και μάλιστα μόνον επί μία εξαετία, δεν εγγυάται την επιζητούμενη
ένταξη, δεδομένου ότι ο νόμος δεν αξιώνει και μία ουσιαστική σχέση των γονέων με τη χώρα, οι οποίοι γονείς
είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την απόκτηση ή μη της ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο τους. Εξ άλλου, η
χρονική διάρκεια της εκπαιδεύσεως υπολείπεται και της εννεαετούς φοιτήσεως που απαιτεί υποχρεωτικώς το
Σύνταγμα (άρθρο 16 παρ.3) για τα παιδιά των Ελλήνων, τα οποία μάλιστα πλεονεκτούν ήδη λόγω της
βαθμιαίας γνώσεως της γλώσσας και της εξοικειώσεως με το δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον από της
γεννήσεώς τους και πολύ πριν αρχίσει η εκπαίδευσή τους. Εξομάλυνση των διαφορών αυτών και άρα
εγγυημένο βαθμό εντάξεως θα πιστοποιούσε, κατ΄ αρχήν, η επιτυχής φοίτηση των αλλοδαπών σε όλο το
φάσμα της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως με λήψη του αντιστοίχου τίτλου σπουδών. Τέλος, στην τρίτη
περίπτωση ο νομοθέτης αρκείται επίσης στο ίδιο κριτήριο της εξαετούς φοιτήσεως, επιπλέον δε δεν απαιτεί
την συνεχή παραμονή του αλλοδαπού υπηκόου στη χώρα από το χρονικό σημείο της αποφοιτήσεώς του μέχρι
το χρονικό σημείο υποβολής της δηλώσεως περί αποκτήσεως της ιθαγενείας (μεταξύ 18ου και 21ου έτους), με
συνέπεια να είναι δυνατή η υπαγωγή στην περίπτωση αυτή και αλλοδαπών ενηλίκων, που έχουν, εν τω μεταξύ,
μετά το πέρας της φοιτήσεώς τους, απομακρυνθεί από τη χώρα, και μάλιστα χωρίς να υποχρεώνονται από το
νόμο σε δήλωση αποβολής της μέχρι τότε ιθαγενείας τους. Τα ανωτέρω ισχύουν βεβαίως και για τα
διαλαμβανόμενα στην μεταβατική διάταξη του άρθρου 24 του εξεταζόμενου νόμου. Περαιτέρω, ο
Αντιπρόεδρος Ν. Σακελλαρίου και οι Σύμβουλοι Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταμιάς, Φ. Ντζίμας
και Β. Αραβαντινός προσέθεσαν την εξής ειδικότερη γνώμη : Εν όψει του ότι, όπως έχει εκτεθεί στην έκτη
σκέψη, το ελληνικό κράτος ιδρύθηκε και υπάρχει ως εθνικό κράτος, η ύπαρξη δε γνησίου δεσμού του
αλλοδαπού προς αυτό και προς την ελληνική κοινωνία αποτελεί τον ελάχιστο όρο και όριο των νομοθετικών
ρυθμίσεων για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, οι προϋποθέσεις που τάσσουν σχετικώς οι επίμαχες
ρυθμίσεις, μη συνδεόμενες με την ύπαρξη του ως άνω γνησίου δεσμού, όχι μόνο δεν τεκμηριώνουν - όπως
προεξετέθη - την ουσιαστική ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνικών κοινωνία, αλλά, επί πλέον, δύνανται να
οδηγήσουν σε αναίρεση του κατοχυρωμένου από το Σύνταγμα εθνικού χαρακτήρα του Κράτους (δοθέντος,
μάλιστα, ότι δεν προβλέπεται στο νόμο δυνατότητα του Κράτους να αποτρέψει, για λόγους γενικότερων
εθνικών συμφερόντων, την απόκτηση της ελληνικής ιθαγενείας από αλλοδαπούς σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, πρβλ. Ολομ. Σ.Ε. 2279/1990). Εν όψει, λοιπόν, των τασσομένων εν προκειμένω προϋποθέσεων
αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας, η νομοθετική εξουσία, θεσπίζοντας τις επίμαχες ρυθμίσεις, δεν
λειτουργεί ούτε υπέρ του Λαού (του οποίου την σύνθεση κατά τα εκτεθέντα στην έκτη σκέψη επιχειρεί να
προσδιορίσει αυθαιρέτως με την προσθήκη απροσδιόριστου αριθμού προσώπων ποικίλης προελεύσεως) ούτε
υπέρ του Έθνους, παραβιάζοντας, συνεπώς, το άρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος. Οι Σύμβουλοι Δημ.
Σκαλτσούνης. Σπ. Μαρκάτης, Ηρ. Τσακόπουλος και Μαρίνα Παπαδοπούλου με συγκλίνουσα γνώμη
υπεστήριξαν τα εξής: Οι προεκτεθείσες ρυθμίσεις του Ν.3838/2010, με τις οποίες απονέμεται η ελληνική
ιθαγένεια σε τέκνα που γεννώνται στην Ελλάδα από αλλοδαπούς που διαμένουν στη χώρα νομίμως και
μονίμως επί πενταετία ή σε όσους ανηλίκους και μη, έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε ελληνικό σχολείο επί εξαετία,
δεν προσκρούουν μεν σε άλλες διατάξεις του Συντάγματος, υπό την έννοια ότι δεν υιοθετούν κριτήρια
κτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας μη συμβατά προς αυτό, ούτε έρχονται σε αντίθεση προς διεθνείς συμβατικές
δεσμεύσεις, δεν είναι, όμως, σύμφωνες με την ίδια τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.3 εδ. α` του Συντάγματος, από
της απόψεως των όρων και προϋποθέσεων κτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας που ο σκοπός της εν λόγω
120
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διατάξεως επιβάλλει στον κοινό νομοθέτη να θέσει, διότι από μόνη τη νόμιμη και επί πενταετία μόνιμη
διαμονή των γονέων στην Ελλάδα ή την εξαετή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο δεν πιθανολογείται επαρκώς η
μελλοντική ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία.
Ομαλή δε νοείται η ένταξη αυτή όταν ο αποκτών την ιθαγένεια δεν αμφισβητεί τις συνταγματικές αξίες της
δημοκρατίας, των ελευθεριών και της ανεκτικότητας, με βάση τις οποίες συγκροτείται η πολιτική και
κοινωνική ζωή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και τούτο διότι, η επί πενταετία μόνιμη και νόμιμη απλώς
διαμονή στη χώρα των αλλοδαπών γονέων (ποικίλων πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών καταβολών)
δεν είναι ικανή, κατά κοινή πείρα, να διασφαλίσει ότι οι γονείς αυτοί έχουν επιλέξει τη χώρα ως μόνιμο τόπο
εγκαταστάσεώς τους συμμετέχοντας στην οικονομική ζωή και σεβόμενοι τις ανωτέρω αξίες και ότι, συνεπώς,
τα τέκνα τους θα ανατραφούν σε οικογενειακό περιβάλλον που θα ευνοήσει την ένταξή τους υπό την ανωτέρω
έννοια. Ούτε, εξ άλλου, μόνη η εξαετής φοίτηση σε ελληνικό σχολείο, χρόνος που υπολείπεται της εννεαετούς
υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως (άρθρο16 παρ3 του Συντάγματος), είναι ικανή να διασφαλίσει επαρκώς την
ανωτέρω σκοπούμενη ομαλή ένταξη. Μειοψήφησαν οι Αντιπρόεδροι Δημοσθ. Πετρούλιας και Αγγ.
Θεοφιλοπούλου και οι Σύμβουλοι Ν. Ρόζος, Χ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Μ. Βηλαράς, Ι. Μαντζουράνης,
Αικ. Σακελλαροπούλου, Α.-Γ. Βώρος, Μ. Σταματελάτου, Ο. Ζύγουρα, Κ. Φιλοπούλου και Μ. Πικραμένος, οι
οποίοι υπεστήριξαν τη γνώμη, ότι οι επίμαχες διατάξεις του Ν. 3838/2010 είναί σύμφωνες προς το Σύνταγμα,
με τις εξής σκέψεις: Κατ’ αρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3838/2010
θεσπίζονται ρυθμίσεις για την απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε ανήλικα τέκνα μεταναστών που διαβιούν
νόμιμα στη Χώρα και όχι στους αλλοδαπούς γονείς τους. Ως προς αυτούς έχουν εφαρμογή οι γενικές για την
πολιτογράφηση των ενηλίκων αλλοδαπών διατάξεις του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. Όπως προκύπτει
από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3838/2010, στην οποία αναλύονται εκτενώς οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις
επίμαχες ρυθμίσεις, ο νομοθέτης εκτιμά ότι με τη συνδρομή των θεσπιζομένων αντικειμενικών κριτηρίων,
δηλαδή είτε με τη γέννηση των ανήλικων αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό και με την επί πενταετία
νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων τους στη Χώρα, είτε με την εξαετή επιτυχή φοίτησή τους σε ελληνικό
σχολείο στην Ελλάδα, δημιουργείται ουσιαστικός δεσμός των αλλοδαπών ανηλίκων, και των γονέων τους, με
την ελληνική κοινωνία, ικανός, κατά την ανέλεγκτη, κατ’ αρχήν, ουσιαστική του κρίση, να δικαιολογήσει την
απονομή σε αυτά, δηλαδή στα ανήλικα παιδιά των μεταναστών (όχι και στους αλλοδαπούς γονείς τους), της
ελληνικής ιθαγένειας, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και η κοινωνική
συνοχή και ειρήνη. Συγκεκριμένα, στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Με τις
ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου επιλέγεται η αναγνώριση της δυνατότητας απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας
και πριν την ενηλικίωση των παιδιών της “δεύτερης γενιάς”… διότι κρίνεται ότι θα μπορούσαμε να
διαπαιδαγωγήσουμε καλύτερα τα παιδιά των μεταναστών ως ελεύθερους και υπεύθυνους Ελληνες πολίτες του
αύριο, όπως απαιτεί και το άρθρο 16 παραγρ. 2 του Συντάγματος… με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται
αποτελεσματικότερα ο στόχος όχι μόνο της κοινωνικής αλλά και της εθνικής συνοχής στο πλαίσιο μιας
σύγχρονης δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας, όπως η ελληνική». Δεν μπορεί, δε να θεωρηθεί,
αντικειμενικά και λογικά, ότι η, κατ’ εξοχήν, πολιτική αυτή εκτίμηση του νομοθέτη είναι εσφαλμένη και
μάλιστα καταδήλως εσφαλμένη και άρα παράλογη, ούτε ότι τα ανωτέρω κριτήρια είναι απρόσφορα για την
επίτευξη του επιδιωκόμενου με τις επίμαχες ρυθμίσεις σκοπού και μάλιστα προδήλως απρόσφορα, όπως
απαιτείται προκειμένου να κριθούν από το Δικαστήριο οι σχετικές διατάξεις αντισυνταγματικές. Εξ άλλου,
κατά τα εκτεθέντα, σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, στη σκέψη 6, εν όψει της ευρύτατης εξουσίας, που παρέχει το
Σύνταγμα με την ειδική διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3, η Βουλή δεν υποχρεούται να καθορίσει σε κάθε
περίπτωση διαδικασία εξατομικευμένης εκτίμησης και ουσιαστικών στοιχείων από διοικητικά όργανα, αλλά
ευχέρεια έχει να προβλέψει τέτοια διαδικασία, όταν κρίνει ότι τούτο είναι σκόπιμο, όπως ισχύει για την
πολιτογράφηση των ενηλίκων αλλοδαπών. Συνεπώς, ο νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μόνον αντικειμενικά
κριτήρια, όπως είναι τα θεσπιζόμενα με τις επίμαχες διατάξεις του Ν. 3838/2010 για την απονομή της
ελληνικής ιθαγένειας και μάλιστα σε ανήλικα παιδιά μεταναστών. Περαιτέρω δε, δεν μπορεί να υποστηριχθεί
ότι, αντιθέτως προς την ως άνω εκτίμηση του νομοθέτη, τα κριτήρια αυτά είναι επισφαλή ή δεν τεκμηριώνουν
ή δεν εγγυώνται ή δεν διασφαλίζουν την ουσιαστική ένταξη των ανηλίκων αλλοδαπών στην ελληνική
κοινωνία, όπως γίνεται από τις ανωτέρω γνώμες δεκτό, για το λόγο ότι είτε η διάρκεια της διαμονής των
αλλοδαπών στη Χώρα είτε η φοίτηση των ανηλίκων τέκνων τους σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, θα έπρεπε
να είναι μακρότερες, ή διότι θα έπρεπε να λαμβάνονται υπ’ όψη και ουσιαστικά και άρα υποκειμενικά για το
σκοπό αυτό στοιχεία. Και τούτο διότι οι κρίσεις αυτές αποτελούν πράγματι ουσιαστικές εκτιμήσεις, ως προς
την προσφορότητα των οριζόμενων κριτηρίων και την σκοπιμότητα των επιμάχων ρυθμίσεων απονομής της
ελληνικής ιθαγένειας, ενώ κατά τα προεκτεθέντα, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο
δικαστικός έλεγχος περιορίζεται μόνον στο εάν τα θεσπιζόμενα κριτήρια είναι καταφανώς απρόσφορα και, ως
εκ τούτου, η σχετική εκτίμηση του νομοθέτη είναι προδήλως εσφαλμένη, διότι διαφορετικά το Δικαστήριο θα
υποκαθιστούσε τη Βουλή στο νομοθετικό της έργο. Τούτο δε, ότι δηλαδή δεν είναι αντικειμενικά
υποστηρίξιμο, κατά τον ασκούμενο δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας του νόμου, ότι η ως άνω
ουσιαστική εκτίμηση του έλληνα νομοθέτη του ν. 3838/2010 είναι προδήλως εσφαλμένη, προκύπτει, χωρίς
καμία αμφιβολία, και από το γεγονός ότι και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία είναι ενταγμένα σε
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κοινότητα κρατών, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με παρόμοιες, όπως και η πλειοψηφία ανωτέρω
αναγνωρίζει, συνταγματικές παραδόσεις, ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα και ενδεικτικά, στη
Γερμανία αποκτά αυτοδικαίως τη γερμανική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννάται στη Γερμανία από αλλοδαπούς
γονείς, εφ’ όσον ο ένας από τους γονείς (όχι δε και οι δύο, όπως απαιτεί η σχετική διάταξη του Ν. 3838/2010)
έχει νόμιμη συνήθη διαμονή στη Γερμανία για οκτώ (8) έτη και έχει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Χώρα
(άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου για την ιθαγένεια). Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) αποκτά τη βρετανική ιθαγένεια
πρόσωπο που γεννάται στην επικράτεια του Η.Β. από αλλοδαπούς γονείς, εφ’ όσον ο ένας από τους δύο γονείς
είναι εγκατεστημένος στη Χώρα (άρθρο 1.1.b του νόμου για την ιθαγένεια). Στη Σουηδία, αποκτά με δήλωση
των κηδεμόνων του τη σουηδική ιθαγένεια ανήλικος αλλοδαπής ιθαγένειας, εφ’ όσον διαθέτει μόνιμη άδεια
διαμονής στη Σουηδία και κατοικεί σ’ αυτήν για πέντε (5) έτη, υποβληθεί δε η ανωτέρω δήλωση πριν ο
ανήλικος συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (άρθρο 7 του νόμου για την ιθαγένεια). Στη Γαλλία,
αποκτά αυτοδικαίως τη γαλλική ιθαγένεια πρόσωπο που γεννάται στη Γαλλία από αλλοδαπούς γονείς, εκ των
οποίων ο ένας έχει επίσης γεννηθεί στη Γαλλία, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση (άρθρο 19-3 του Αστικού
Κώδικα). Περαιτέρω, το γεγονός ότι με σειρά νομοθετημάτων, που παρατίθενται στη σκέψη 7, (Ν. 1975/1991,
Π.Δ. 358 και 359/1997, Ν. 2910/2001, Ν. 3013/2002, Ν. 3103/2003, Ν. 3242/2004, Ν. 3386/2005 και
3536/2007) η Βουλή, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει το σοβαρότατο πρόβλημα της εισροής και διαμονής
παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, χορήγησε σ’ αυτούς τη δυνατότητα να νομιμοποιήσουν τη διαμονή
τους στη Χώρα, δεν μπορεί να κλονίσει τη συνταγματικότητα του θεσπιζομένου με τις επίμαχες διατάξεις του
Ν. 3838/2010 κριτηρίου της νόμιμης πενταετούς τουλάχιστον διαμονής και των δύο αλλοδαπών γονέων του
ανηλίκου στην Ελλάδα, ως εκ του λόγου ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν, χωρίς διάκριση, όχι μόνον
αλλοδαπούς που εισήλθαν και διαμένουν νομίμως στη Χώρα, αλλά και όσους εισήλθαν και διέμεναν
παρανόμως σ’ αυτήν, νομιμοποίησαν δε την διαμονή τους βάσει των ανωτέρω νομοθετημάτων. Αφ’ ενός μεν
διότι για τη συμπλήρωση του απαιτουμένου χρόνου λαμβάνεται υπ’ όψη μόνον ο χρόνος της νόμιμης διαμονής
των γονέων του αλλοδαπού ανηλίκου στην Ελλάδα, αφ’ ετέρου δε διότι οι διατάξεις των νομοθετημάτων
αυτών, με τις οποίες παρασχέθηκε η δυνατότητα νομιμοποιήσεων των αλλοδαπών, εφαρμόζονται παγίως από
το Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς ουδέποτε να αμφισβητηθεί, ούτε τώρα αμφισβητείται η
συνταγματικότητά τους, δεδομένου άλλωστε ότι από καμία συνταγματική διάταξη δεν προκύπτει δέσμευση
του νομοθέτη να ρυθμίζει με συγκεκριμένο τρόπο τα ζητήματα της εισόδου, διαμονής και εργασίας των
αλλοδαπών στη Χώρα. Εξ άλλου, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3838/2010, ο νομοθέτης
έχει συνεκτιμήσει το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή μεγάλος αριθμός μεταναστών είχαν εισέλθει και παρέμεναν
παρανόμως στη Χώρα, νομιμοποίησαν δε την διαμονή τους σε αυτήν, με τη δυνατότητα που παρασχέθηκε με
τα προαναφερόμενα αλλεπάλληλα νομοθετήματα, επισημαίνοντας όμως ότι «παρά τον εν τέλει απρόσφορο
χαρακτήρα της πολιτικής αυτής [των νομιμοποιήσεων] όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών
ροών, παραμένει γεγονός ότι σε τέτοια μέτρα νομιμοποίησης οφείλεται το γεγονός ότι στη Χώρα μας σήμερα
ζουν και εργάζονται νόμιμα οι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο μετανάστες». Εκτιμά δε περαιτέρω ο
νομοθέτης, ότι «πολλές χιλιάδες από αυτούς ζουν ανάμεσα στον εγχώριο πληθυσμό» και εργάζονται κανονικά
επί μακρό χρόνο, «έχουν αποκτήσει οικογένεια, στέγη και περιουσία, ανταποκρίνονται ως επί το πλείστον με
τυπικότητα στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και στέλνουν τα παιδιά τους στο ελληνικό
σχολείο μαρτυρώντας έτσι το ολοένα και βαθύτερο ρίζωμά τους στην Ελλάδα». Εν όψει αυτών, η
διατυπούμενη από την πλειοψηφία γνώμη ότι το κριτήριο της επί πενταετία διαμονής στην Ελλάδα των
αλλοδαπών γονέων των ανηλίκων είναι επισφαλές, λόγω του ότι αφορά χωρίς διάκριση και τους παρανόμως
εισελθόντες στη Χώρα αλλοδαπούς, οι οποίοι νομιμοποίησαν στη συνέχεια τη διαμονή τους σ’ αυτήν, βάσει
των προαναφερόμενων νομοθετημάτων, συνιστά ανεπίτρεπτη αμφισβήτηση της ανωτέρω ουσιαστικής
εκτίμησης του νομοθέτη, τόσο για την ύπαρξη ουσιαστικού δεσμού των αλλοδαπών αυτών με την ελληνική
κοινωνία, όσο και για την ορθότητα της εν λόγω νομοθετικής επιλογής. Τέλος και η θέσπιση της επιτυχούς
παρακολούθησης έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, ως προϋπόθεσης για την
απόκτηση από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών της ελληνικής ιθαγένειας, με δήλωση και των δύο γονέων τους, οι
οποίοι, όπως ρητώς προβλέπεται, πρέπει και οι δύο να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (άρθρο 1 Α παρ. 2 και 3
του Ν. 3838/2010), αποτελεί επίσης προϊόν ουσιαστικής εκτίμησης του νομοθέτη, της οποίας δεν είναι δυνατόν
να αμφισβητηθεί βασίμως η συνταγματικότητα. Και τούτο διότι, δεν μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι η
εξαετής αυτή επιτυχής εκπαίδευση (σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα) ανήλικων τέκνων αλλοδαπών, οι
οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα δυνάμει νόμιμου τίτλου σε ισχύ, είναι προδήλως ανεπαρκής,
προκειμένου αυτά να αποκτήσουν ικανοποιητική γνώση της ελληνικής γλώσσας και γενικότερα ελληνική
παιδεία, ώστε να διασφαλισθεί η ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία και, ως εκ τούτου, η αντίθετη
ουσιαστική εκτίμηση του νομοθέτη είναι καταδήλως εσφαλμένη, για το λόγο ότι, κατά την γνώμη της
πλειοψηφίας, αφ’ ενός η απαιτούμενη επιτυχής εξαετής εκπαίδευση υπολείπεται της, κατά το Σύνταγμα,
υποχρεωτικής εννεαετούς εκπαίδευσης, αφ’ ετέρου δε, η ικανότητα χειρισμού της ελληνικής γλώσσας
πιστοποιείται μόνον με την απόκτηση τίτλου σπουδών της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλωστε,
σε κάθε περίπτωση, οι ανήλικοι, είτε είναι ημεδαποί είτε είναι αλλοδαποί, έχουν υποχρέωση ολοκλήρωσης της
εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (βλ. και άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 2910/2001). Εν’ όψει των
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εκ τούτου με το Ν. 4332/2015 ρυθμίζεται η εκκρεμότητα αυτή της δυνατότητας κτήσης
ιθαγένειας σε τέκνο αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε αλλοδαπούς,
που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα121.
1.4.4 ΆΛΛΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,

ΠΟΥ

ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.4.4.1 ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 ΑΚ122, στα ζητήματα που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο οι
αλλοδαποί έχουν ίσα δικαιώματα123 με τους αλλοδαπούς. Με την έννοια αυτή το άρθρο 4
ΑΚ αποτελεί μέρος του δικαίου αλλοδαπών, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ειδικοί κανόνες
να προβλέπουν διαφορετική αντιμετώπιση των αλλοδαπών ως σύνολο ή μέρος αυτών.
Αναφορικά δε με την τελευταία περίπτωση, βασική προϋπόθεση εφαρμογής τους κατά
παρέκκλιση του άρθρου 4 ΑΚ είναι οι κανόνες αυτοί να μην προσκρούουν σε κανόνες
αυξημένης τυπικής ισχύος είτε του Συντάγματος, είτε του κοινοτικού ή δημοσίου διεθνούς
(συμβατικού ή εθιμικού) δικαίου, διαφορετικά δεν εφαρμόζονται. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι
ακόμη και σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 4 ΑΚ έχει σημασία ως ερμηνευτικός κανόνας,
με αποτέλεσμα οι κανόνες που προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση αλλοδαπών να
ερμηνεύονται στενά και σε περίπτωση αμφιβολίας ημεδαποί και αλλοδαποί να τυγχάνουν
ίσης μεταχείρισης, Σημαντικός ο ρόλος του εν λόγω άρθρο και στο (εν στενή εννοία)
ανωτέρω εκτεθέντων, οι επίμαχες διατάξεις του Ν. 3838/2010 είναι, κατά την μειοψηφούσα γνώμη, σύμφωνες
με το Σύνταγμα.»
121
Ειδικότερα, με το άρθρο 1 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα
αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα και από αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία
ή σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, με το άρθρο 2 εισάγονται μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν περιπτώσεις
αλλοδαπών που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως
τροποποιήθηκαν, καθώς και την εξέταση αιτήσεων κτήσεων Ελληνικής Ιθαγένειας που είχαν μείνει εκκρεμείς
στις υπηρεσίες με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3838/2010, με το άρθρο 3 ρυθμίζεται η δυνατότητα
αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας για όσους αλλοδαπούς απέκτησαν αυτήν όντας ανήλικοι, εντός
προθεσμίας από την ενηλικίωσή τους και με το άρθρο 4 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη
νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά
µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής
και εργασίας στην Επικράτεια κράτους - µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους
εργαζοµένους από τρίτες χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος - µέλος και 2014/36/EE σχετικά µε τις
προϋποθέσεις ει- σόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες
διατάξεις».
122
Άρθρο 4 ΑΚ σε Γεωργιάδη Απ. Σ., Σταθόπουλου Π. Μ., (2009), Αστικός Κώδικας. Ερμηνεία κατ’ άρθρο,
Π.Ν. Σάκκουλας, Δίκαιο και Οικονομία
123
Ο νόμος κάνει λόγο για αστικά δικαιώματα και ως τέτοια νοούνται τα ιδιωτικά δικαίου δικαιώματα, αστικά
και εμπορικά και διακρίνονται από τα δημοσίου δικαίου δικαιώματα. Αν και σε ποια έκταση κάθε διάταξη του
δημοσίου δικαίου εφαρμοστεί κατά ίσο τρόπο τόσο στους αλλοδαπούς όσο και στους ημεδαπούς, αυτό θα
πρέπει να προκύπτει από την ερμηνεία της διάταξης αυτής στο πλαίσιο του δημόσιου διεθνούς δικαίου, χωρίς
να προκύπτει ερμηνευτικός κανόνας από το άρθρο 4 ΑΚ.
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ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Αφενός ερμηνεύεται ότι οι κανόνες σύγκρουσης εφαρμόζονται
κατά τρόπο όμοιο σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το
νόμο και αφετέρου ότι το εφαρμοστέο δίκαιο εφαρμόζεται στην Ελλάδα χωρίς διάκρισης
κατά την εφαρμογή μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών. Το τελευταίο βέβαια δεν εμποδίζει το
αλλοδαπό εφαρμοστέο δίκαιο, υπό την προϋπόθεση της μη πρόσκρουσης στη δημόσια τάξη,
να προβλέπει διαφορετική μεταχείριση βάσει ιθαγένειας και οι διατάξεις αυτές θα
εφαρμοστούν στην Ελλάδα.
Πέραν δε του άρθρου 4 ΑΚ, πλήθος άλλων διατάξεων αναφέρονται στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των αλλοδαπών και μάλιστα πιο εξειδικευμένα. Επί παραδείγματι το άρθρο 9
ΑΚ αναφέρεται στην ικανότητα για δικαιοπραξία αλλοδαπού για την οποία είναι ανίκανος
κατά το δίκαιο της ιθαγένειας του αλλά θεωρείται ικανός να την επιχειρήσει αν κατά το
ελληνικό δίκαιο έχει αυτή την ικανότητα και το άρθρο 1728 αναφέρει ότι αλλοδαπός δεν
μπορεί να είναι μάρτυρας για τη σύνταξη διαθήκης.
Ειδική δε αναφορά πρέπει να γίνει στη διάταξη 107 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού
Κώδικα, η οποία αναφέρει ρητά ότι όσοι διοικούν σωματεία πρέπει να είναι Έλληνες
πολίτες και μόνον στην περίπτωση που εξαιτίας του σκοπού μετέχουν αναγκαστικά
αλλοδαποί, μπορεί να επιτραπεί, με διάταγμα που υπόκειται σε ανάκληση, η συμμετοχή στο
διοικητικό συμβούλιο και αλλοδαπών σε ίσο όμως αριθμό με τους Έλληνες. Ωστόσο η
συγκεκριμένη διάταξη είχε κριθεί δικαστικά ότι αντίκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης και τα δικαστήρια κάνουν δεκτή τη λειτουργία σωματείων με τη συμμετοχή
αλλοδαπών στη διοίκηση124.

Σύμφωνα λοιπόν τόσο με τη θεωρία125 όσο και με τη

Ή. Εμκε – Πουλοπούλου, Η μεταναστευτική πρόκληση, Εκδόσεις Παπαζήση, 2001, σελ. 715
Από το συνδυασμό των άρθρων 11 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ), 2 § 1 και 22 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), που
κυρώθηκαν με το ν.δ. 53/1974 και το ν. 2462/1997 αντίστοιχα, έχουν δε σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του
Συντάγματος αυξημένη έναντι των κοινών νόμων τυπική ισχύ, συνάγεται ότι καθιερώνεται ρητά η χωρίς
διάκριση ισότητα στην απόλαυση του θεμελιώδους δικαιώματος της συνένωσης. Οι δε περιορισμοί των
άρθρων 11 § 2 της ΕΣΔΑ και 22 § 2 του ΔΣΑΠΔ δεν επιτρέπουν διάκριση βάσει του φορέα απόλαυσης του
δικαιώματος, αλλά προϋποθέτουν αντίθεση της λειτουργίας του σωματείου ή των επιδιωκόμενων από αυτό
σκοπών στην εθνική και δημόσια ασφάλεια, στη δημόσια τάξη, στην προστασία της δημόσιας υγείας και των
χρηστών ηθών ή στην προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών τρίτων, ανεξάρτητα από το αν τα μέλη του
είναι ημεδαποί ή αλλοδαποί, όπως, άλλωστε, συνάγεται σαφώς και από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων
με τα άρθρα 14 ΕΣΔΑ και 2 § 1 ΔΣΑΠΔ. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται παρόμοια διάκριση προβλέπεται
στο άρθρο 16 ΕΣΔΑ και αφορά στην πολιτική δραστηριότητα των αλλοδαπών. Διάταξη, πάντως, αντίστοιχη
του άρθρου 16 της ΕΣΔΑ δεν υπάρχει στο ΔΣΑΠΔ και συνεπώς, μετά την κύρωση του τελευταίου με το ν.
2462/1997, παρέχεται μείζονα προστασία στο δικαίωμα συνένωσης των αλλοδαπών και καθίσταται
αντισυμβατικός οποιοσδήποτε περιορισμός ερειδόμενος στο άρθρο 16 ΕΣΔΑ (αρχή της μείζονος προστασίας
στο πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων, όπως υλοποιείται στην ΕΣΔΑ με το άρθρο 53, (βλ. και Κ. Χρυσόγονο,
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 2002, σ. 18, Στ. Ματθία, Εισαγωγή στην ΕΣΔΑ, ΕλΔ 1999. 729, 732,
Εμμ. Ρούκουνα, Διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 1995, σ. 46 επ., καθώς και Κ. Ιωάννου σε
Ιωάννου - Οικονομίδη -Ροζάκη - Φατούρου, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Σχέσεις Διεθνούς και Εσωτερικού
Δικαίου, 1990, σ. 190-192). Με το ισχύον, δηλαδή, νομικό καθεστώς, το άρθρο 107 ΕισΝΑΚ, το οποίο
πλήττει την εμπεριεχόμενη στο θεμελιώδες δικαίωμα συνένωσης - ελευθερία της λειτουργίας και της διοίκησης
124
125

- 48 -

νομολογία, προκύπτει το συμπέρασμα ότι είναι επιτρεπτή κατά το ισχύον εσωτερικό δίκαιο
(διατάξεις ισχύοντος Συντάγματος, Σύμβαση της Ρώμης και διατάξεις του ΑΚ) ακόμη και η
σύσταση σωματείου με αλλοδαπούς και μόνον ως μέλη του, με τη δυνατότητα διοίκησής
του μόνον από αλλοδαπούς, αφού η σχετική διάταξη του άρθρου 107 ΕισΝΑΚ
καταργήθηκε, ως αντικείμενη στα άρθρα 11 και 14 της Σύμβασης της Ρώμης, που αποτελεί
εσωτερικό δίκαιο με αυξημένη τυπική ισχύ και καθιερώνεται με αυτήν η ισότητα απόλαυσης
των ατομικών ελευθεριών χωρίς διάκριση126.
Είναι επομένως εμφανής η προσπάθεια εναρμόνισης και ενσωμάτωσης των αλλοδαπών
στην ελληνική κοινωνία, καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών
τους, ακόμη και από την ερμηνεία που έχει δεχτεί ο Αστικός Κώδικας.
1.4.4.2 ΆΛΛΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ
Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι τόσο το σύνολο των άλλων Κωδίκων (Ποινικός Κώδικας,
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Κώδικας Διοικητικής
Δικονομίας), όσο και πλήθος ειδικότερων νόμων, όπως για παράδειγμα αυτών της εργατικής
νομοθεσίας, περιέχουν εξίσου σημαντικές διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στους
αλλοδαπούς.
Ιδιαίτερη σημασία δε δίνεται σε νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και άλλες
ρυθμίσεις, οι οποίες καθορίζουν ζητήματα ειδικότερων κατηγοριών αλλοδαπών, όπως των
ομογενών, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση των οποίων
προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και
των προσφύγων127.
1.4.5 ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Η Ελλάδα έχοντας συνεχή παρουσία στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις οφείλει να
επιδεικνύει θετική στάση απέναντι στη διεθνή και ευρωπαϊκή νομιμότητα, προσπάθεια που
εμφαίνεται στο ίδιο το Σύνταγμα. Το τελευταίο περιέχει διατάξεις αφενός που αναφέρονται

των σωματείων από όργανα προερχόμενα από την ελεύθερη βούληση των μελών τους (βλ. ΟλΑΠ 41/2005
ΕλλΔνη 46. 1051 και ειδικά ως προς το δικαίωμα συμμετοχής αλλοδαπών στο σωματείο και στη διοίκηση του,
ΠΠρΘεσ 6297/1993 Αρμ 47. 1131, ΜΠρΑθ 4300/1996 ΝοΒ 45. 253), παραμερίζεται και δεν μπορεί να
εφαρμοστεί στην περίπτωση της άσκησης του δικαιώματος της συνένωσης από αλλοδαπούς, επειδή αντίκειται
στις προεκτιθέμενες διατάξεις που έχουν άμεση και υπέρ νομοθετική ισχύ. Τέλος, η τήρηση του όρου της
αμοιβαιότητας του άρθρου 28 § 1 εδ. β` Σ. δεν ισχύει στις πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που κατοχυρώνουν
ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η ΕΣΔΑ και το ΔΣΑΠΔ, βλ. ΠολΠρΑΘ 3518/1993 ΝοΒ 1994. 231,
ΜονΠρΘεσ 16520/2004 Αρμ 2005. 204, Φ. Βεγλερή, Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το
Σύνταγμα, 1977, σ. 126, Στ. Ματθία, σ. 733, 665/2007 ΜΠΡ ΑΘ.
126
ΜονΠρΘεσ 4300/1996, ΝοΒ 1997.253, ΜονΠρΘεσαλλ 5251/2004, 213/2009 ΓΝΜΔ ΝΣΚ
127
https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html.
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άμεσα στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδος και αφετέρου που έμμεσα ενδιαφέρουν το διεθνές
δίκαιο128.
Το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρώτης
κατηγορίας και θεμελιώδες για τις σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Όπως επί λέξει
αναφέρει ο κ. Ρούκουνας129 «Το άρθρο 28 του Συντάγματος αναγνωρίζει τα πρωτεία υπέρ του
διεθνούς δικαίου.», ενέργεια που πραγματώθηκε σε πολλές δυτικό – ευρωπαϊκές χώρες,
όμως δύσκολα εφαρμόζεται πλήρως, καθότι πρακτικά πρόκειται για υπεροχή έναντι του
νόμου και όχι του Συντάγματος. Ειδικότερα, το άρθρο 28 παρ. 1, όπως αναφέρθηκε και
ανωτέρω, ορίζει ότι οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες130 του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι
διεθνείς συμβάσεις από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ, σύμφωνα με
τους όρους της καθεμίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου
και υπερισχύουν από κάθε διάταξη νόμου.
Παρά ταύτα, η Ελληνική Δικαιοσύνη αναφορικά με την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων
περί ατομικών δικαιωμάτων ήταν για αρκετό καιρό διστακτική131. Το γεγονός βέβαια αυτό
πρακτικά δεν έχει μεγάλη σημασία καθότι το Σύνταγμα καλύπτει αρκετά ευρύ φάσμα
ατομικών δικαιωμάτων και δη συγκριτικά με τη διεθνή τους κατοχύρωση, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις η διεθνής κατοχύρωση δεν είναι ειδικότερη και
σαφέστερη από εκείνη του Συντάγματος.
Η συνταγματική κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων απλώς εγγυάται το κατώτατο
επίπεδο προστασίας132 και δεν αποκλείει τη διεύρυνση της προστασίας μέσω κανόνων
δικαίου με υποδεέστερη ισχύ, η οποία βέβαια μπορεί να ανακληθεί από αυτούς, αφού δεν
κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Διευρύνσεις όμως που γίνονται από διεθνή σύμβαση,
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, δεσμεύουν το νομοθέτη.
Ειδικότερα, δε για τους αλλοδαπούς από το συμβατικό διεθνές δίκαιο επιβάλλεται ορισμένη
μεταχείριση αυτών στο πεδίο του ουσιαστικού δικαίου σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα.
Συνήθεις είναι σε διεθνείς συμβάσεις ορισμένες ρήτρες, δια των οποίων διαμορφώνεται η

Όσες κατοχυρώνουν τα ατομικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Εμμ. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεύχος Πρώτο, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004, σελ. 75 επ.
130
Κυρίως το διεθνές εθιμικό δίκαιο και οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου.
131
Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Α’, Β’ αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Αντ.
Ν. Σακκουλα, σελ. 43 § 78.
132
Ειδικότερα για τους αλλοδαπούς τα ελάχιστα όρια προστασίας εκφράζονται στους ακόλουθους κανόνες: α)
ο αλλοδαπός πρέπει να αναγνωρίζεται ως πρόσωπο και να απολαμβάνει ικανότητα προς δικαιοπραξία, β) ο
αλλοδαπός πρέπει να απολαύει δικαστικής προστασίας, γ) ο αλλοδαπός πρέπει να προστατεύεται από κάθε
άδικη επίθεση ή επέμβαση στη ζωή, θρησκεία, περιουσία και αξιοπρέπεια του, στον ιδιωτικό και οικογενειακό
του βίο και δ) Ο αλλοδαπός δεν πρέπει να υπέχει υποχρεώσεις και βάρη πολιτικής ή εθνικής μορφής
ασυμβίβαστα με την ιδιότητά του ως αλλοδαπού, βλ. Σπ. Βλ. Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Τα αλλοδαπά
φυσικά πρόσωπα, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Β’ Έκδοση, 2003, σελ. 30.
128
129
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νομική κατάσταση των αλλοδαπών133. Τέτοιες ρήτρες είναι κυρίως η ρήτρα εθνικής
μεταχειρίσεως134, η ρήτρα του μάλλον ευνομούμενου κράτους135 και η ρήτρα
αμοιβαιότητας136.
Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου επιβάλλουν την υποχρέωση κάθε Κράτους να εγγυάται την
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου σε όλους όσοι ζουν και εργάζονται
εντός της επικράτειάς του. Οι βασικότερες διεθνείς εγγυήσεις δε παρέχονται από α) την
Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου (1948), β) την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση «περί των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (ΝΔ 53 της 19/10/1974), γ) τον
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ν. 1426/1984), γ) το Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δ) τη Συνθήκη Schengen (ν. 2514/ 26.27/06/1997), ε)
τη Συνθήκη του Maastricht (ν. 2077/1992), ε) τη Συνθήκη του Amsterdam (ν. 2691/1999)
και πλήθος άλλων κοινοτικών οδηγιών, οι οποίες ενσωματώνονται με κοινές υπουργικές
αποφάσεις, ενώ η Ελλάδα έχει επικυρώσει πλήθος διεθνών συνθηκών, που κατοχυρώνουν
ανθρώπινα δικαιώματα137.
ΚΕΦ. 2 : ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ
ΤΑΞΗ

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το κράτος, πέραν του αναγκαίου πλαισίου του
δικαιώματος, αποτελεί και σπουδαία πηγή διακινδυνεύσεως των αγαθών, που σκοπός των
δικαιωμάτων είναι η προστασία τους. Η κρατική δραστηριότητα, καθώς και η ίδια η
αβελτηρία των φορέων εξουσίας αποτελούν συνεχή κίνδυνο ακόμη και για την ίδια την
αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ως εκ τούτου επήλθε η νομική κατοχύρωση ορισμένων

Ό.π., σελ. 24 επ.
Οι υπήκοοι του κάθε Συμβαλλόμενου Κράτους αντιμετωπίζονται σε συγκεκριμένα ζητήματα από το άλλο
Συμβαλλόμενο Κράτος όπως οι αλλοδαποί. Η αρχή αυτή πρακτικά παρουσιάζει δυσχέρειες στην εφαρμογή
της.
135
Η ρήτρα αυτή συναντάται σε πολλά διεθνή κείμενα που αφορούν την κατάσταση των αλλοδαπών και
κυρίως σε διμερείς διεθνείς συμβάσεις. Σκοπός της ρήτρας αυτή είναι η εξασφάλιση σε καθένα από τα
συμβαλλόμενα μέρη της ευμενούς τυχόν μεταχείρισης που το ένα από τα μέρη αυτά παρέχει για συγκεκριμένο
ζήτημα σε τρίτο κράτος.
136
Η ρήτρα αμοιβαιότητας προβλέπεται και σε κείμενα του εσωτερικού (εθνικού) δικαίου. Άλλοτε
χαρακτηρίζεται τυπική και άλλοτε ουσιαστική, ανάλογα με το αν στο ξένο Κράτος υπάρχουν κανόνες του ίδιου
περιεχομένου με εκείνο των ημεδαπών κανόνων ή οι ημεδαποί απλών απολαμβάνουν δικαιώματα απλώς
ισοδύναμα με αυτά που παρέχονται στην Ελλάδα είτε στους υπηκόους του ξένου εκείνου κράτους είτε
γενικότερα στους αλλοδαπούς. Σχετική νομολογία 2866/2012 ΣΤΕ, 1688/2009 ΣΤΕ, 3265/1990 ΣΤΕ (ΟΛΟΜ),
1688/2009 ΣΤΕ.
137
Εμμ. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, Τεύχος Πρώτο, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2004, σελ. 75 επ.
133
134
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θεμελιωδών δικαιωμάτων138 του ανθρώπου ή τουλάχιστον του πολίτη, είτε ως μεμονωμένου
ατόμου είτε ως μέλους μιας ομάδας139.
Ειδικότερα, δε για τους αλλοδαπούς η νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών
αποτέλεσαν και αποτελούν ακόμη και σήμερα ανάγκη επιτακτική, δεδομένης της αθρόας
εισροής αλλοδαπών στη χώρα μας, νόμιμων και παράτυπων, με καίριες συνέπειες σε
ποικίλους τομείς. Η κατοχύρωση δε αυτού, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, επιτυγχάνεται με
ρητή πρόβλεψη στις διατάξεις του Συντάγματος και με την θέσπιση νόμων, οι οποίοι
προσαρμόζονται στις εκάστοτε διεθνείς και ευρωπαϊκές νομοθετικές επιταγές. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο δε, επιτυγχάνεται η αρμονική συνεργασία των κρατών της Διεθνούς Κοινότητας,
καθώς και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μέρος των οποίων αποτελούν και οι αλλοδαποί.
Πριν δε από την αναλυτική επισκόπηση των επιμέρους δικαιωμάτων των αλλοδαπών,
χρήσιμο κρίνεται να αναλυθεί ο όρος αλλοδαπός και οι συγγενείς όροι αυτού, υπό την
έννοια του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπών140, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο
άρθρο 1 του νόμου 4251/2014, Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξη και
ειδικότερα:


Αλλοδαπός: είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια ή που
είναι ανιθαγενής (α. 1 § 1α)

Η έννοια αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με την έννοια του ημεδαπού, δηλαδή του φυσικού
προσώπου, το οποίο έχει την ελληνική ιθαγένεια με όποιον τρόπο και αν την έχει αποκτήσει.
Ανήκει στο λαό της Ελλάδας και είναι πολίτης αυτής. Βασικό κριτήριο διακρίσεως μεταξύ
ημεδαπού και αλλοδαπού φυσικού προσώπου αποτελεί η ιθαγένεια, δηλαδή ο δεσμός
δημοσίου δικαίου ενός φυσικού προσώπου με ένα κράτος. Ημεδαπός θεωρείται και ο
πολυϊθαγενής, το φυσικό δηλαδή πρόσωπο που πληροί συγχρόνως τις προϋποθέσεις κτήσης
της ιθαγένειας περισσοτέρων της μίας πολιτειών.
Πρέπει δε να τονιστεί ότι στο Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών και ειδικότερα στην
περίπτωση των πολυϊθαγενών, η έννοια της ιθαγένειας, δεν κατέχει το ίδιο ακριβώς νόημα,

Ο όρος «θεμελιώδη δικαιώματα» ταυτίζεται εννοιολογικά με τους όρους «ατομικά δικαιώματα»,
«ανθρώπινα δικαιώματα», καθώς και με τις έννοιες «ατομικές, ανθρώπινες, θεμελιώδεις ή συνταγματικές
ελευθερίες» ή «δικαιώματα και ελευθερίες του ανθρώπου». Ωστόσο χρήσιμη είναι μια ορολογική διευκρίνιση,
δεδομένου ότι η ταύτισή τους δεν είναι απόλυτη, βλ. ό.π. σελ. 6- 8)
139
Ό.π., σελ 5
140
Σπ. Βλ. Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, ό.π., σελ. 15 επ., Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Δίκαιο Καταστάσεως
Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, Γ’ Έκδοση, 2007, σελ. 5 επ., Ευ. Ι. Πουλαράκης, Ελ.
Χ. Ψωμιάδη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Ερμηνεία & Νομολογία κατ’ άρθρο, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010,
σελ. 6 επ.
138
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με εκείνο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Σύμφωνα με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο «αν το
πρόσωπο έχει ελληνική και ξένη ιθαγένεια, ως δίκαιο της ιθαγένειας εφαρμόζεται το
ελληνικό δίκαιο», ενώ «αν το πρόσωπο έχει πολλαπλή ξένη ιθαγένεια εφαρμόζεται το δίκαιο
της πολιτείας με την οποία συνδέεται στενότερα» (άρθρο 31 ΑΚ). Ωστόσο, σύμφωνα με το
άρθρο 2§ 3 του νόμου 4251/2014 για την είσοδο των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια
«πρόσωπα, που έχουν περισσότερες ιθαγένειες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η
ελληνική, είναι υποχρεωμένα να επιλέξουν ιθαγένεια, με δήλωσή τους στην αρμόδια
υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο ή άλλο
ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους». Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι στο Δίκαιο
Καταστάσεως Αλλοδαπών γίνεται λόγος για ιθαγένεια, την οποία ορίζει το ίδιο το άτομο και
όχι κάποια Διοικητική Αρχή ή ο δικάζων δικαστής.


Πολίτης τρίτης χώρας: είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια
ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την
έννοια του άρθρου 20 § 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(α. 1 § 1β).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΣΕΕ και το άρθρο 20 της ΣΛΕΕ, πολίτης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους, η οποία
απορρέει από την εφαρμογή των ίδιων των νομικών διατάξεων του εκάστοτε κράτους.
Συνεπώς, όποιο φυσικό πρόσωπο δεν έχει την ιθαγένεια της Ελλάδας ή άλλου κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται πολίτης τρίτης χώρας.


Πολίτης της Ένωσης: Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους – μέλους
της Ένωσης (α. 1 § 1δ).

Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, τόσο οι Έλληνες, όσο και οι υπήκοοι των υπόλοιπων
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αλλοδαποί) έχουν όλοι την ιθαγένεια της
Ευρώπης και ως εκ τούτου απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητά
τους αυτή, σύμφωνα με όσα ορίζει το κοινοτικό δίκαιο. Συνεπώς, εκφεύγουν από το πεδίο
εφαρμογής του νόμου 4251/2014 περί αλλοδαπών141, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται σε αυτούς

Το άρθρο 2 του ν. 4251/2014 αναφέρει με σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής του νόμου και ειδικότερα τις
κατηγορίες προσώπων, στις οποίες οι διατάξεις του δεν έχουν εφαρμογή.
141
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δικαιώματα, όπως ορίζονται από το κοινοτικό δίκαιο και το ΔΕΚ και πρόσθετα δικαιώματα
για τα μέλη της οικογένειάς τους.


Ανιθαγενής: είναι το φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της Σύμβασης
της Νέας Υόρκης του 1954 περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει
κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Α’ 176) (α. 1 § 1δ).

Ανιθαγενής142 είναι το άτομο που στερείται ιθαγένειας, εκείνο δηλαδή το άτομο που δεν
θεωρείται ως πολίτης οποιασδήποτε πολιτείας σύμφωνα με το δίκαιο της. Ο ανιθαγενής
προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση της Ν. Υόρκης, καθώς και από άλλες ευνοϊκότερες
Διεθνείς Συμβάσεις. Στην Ελλάδα εάν ένα άτομο χαρακτηριστεί ως ανιθαγενές, σύμφωνα με
το άρθρο 30 ΑΚ143, εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό. Σύμφωνα, όμως με τη διάταξη
του άρθρου 1 § 1δ του ν. 4251/2014, στα πλαίσια του Δικαίου Καταστάσεως των
Αλλοδαπών, ο ανιθαγενής αντιμετωπίζεται ως αλλοδαπός και τυγχάνει ανάλογης
μεταχείρισης. Συνεπώς, αναφορικά με την προσωπική του κατάσταση144, θα διέπεται από το
ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, ενώ αναφορικά με τη νομική του κατάσταση, θα διέπεται από
το Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών145. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το νομικό καθεστώς
του ανιθαγενούς είναι πολύ ευνοϊκότερο από εκείνο του εν γένει αλλοδαπού σε ποικίλα
θέματα όπως της απέλασης, της εργασίας του κλπ, εξαιτίας της προστασίας του από τις
διεθνείς συμβάσεις146.


Αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου: πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος
αποδεικνύει, αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό
έγγραφο λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων (α. 1 § 1ε).

Εισαγωγή στην ανιθαγένεια (http://www.unhcr.gr/prostasia/anithageneis.html).
Εφόσον ο νόμος δεν καθιερώνει άλλη ρύθμιση, αν το πρόσωπο δεν έχει ιθαγένεια, εφαρμόζεται στη θέση
του δικαίου της ιθαγένειας το δίκαιο της συνήθους διαμονής και, αν δεν έχει συνήθη διαμονή, το δίκαιο
της απλής διαμονής, βλ. Αρθρο 30 ΑΚ σε Γεωργιάδη Απ. Σ., Σταθόπουλου Π. Μ., (2009), Αστικός Κώδικας.
Ερμηνεία κατ’ άρθρο, Π.Ν. Σάκκουλας / Δίκαιο και Οικονομία.
144
Βλ. Το νομικό καθεστώς των ανιθαγενών (άρθρο), Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
145
Σύμφωνα με το άρθρο 29 ΚΕΙ «Όπου στη νομοθεσία γίνεται χρήση του όρου «αλλοδαπός», ως αλλοδαπός
θεωρείται, εφόσον δεν προκύπτει το αντίθετο και ο Ανιθαγενής.».
146
Πολύ σημαντική είναι η διεθνής σύμβαση του ίδιου Οργανισμού του 1954 για το νομικό καθεστώς των
ανιθαγενών και του συνοδεύοντος αυτήν Παραρτήματος που η Ελλάδα την κύρωσε (ν. 139/1975) και η οποία
προσπαθεί να υποκαταστήσει, τρόπον τινά, την έλλειψη προστασίας που ένα κράτος παρέχει στους υπηκόους
του, προσπαθώντας να ρυθμίσει κυρίως το ζήτημα της νομικής τους κατάστασης, και παράλληλα και αυτό της
προσωπικής τους κατάστασης.
142
143
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Πρόσφυγας: Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής στο πρόσωπο του οποίου
πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης
(α. 1 § 1στ).

Ο καθορισμός του καθεστώτος του πρόσφυγα είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται σε δύο
στάδια. Καταρχήν, είναι απαραίτητη η διαπίστωση των στοιχείων της κάθε περίπτωσης. Στη
συνέχεια, οι ορισμοί της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967 πρέπει να
εφαρμοσθούν στα γεγονότα που κατά τα παραπάνω διαπιστώθηκαν.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. Α εδ. 2147 της Σύμβασης της Γενεύης148 περί της Νομικής
Καταστάσεως των Προσφύγων και το γενικό ορισμό που διατυπώνει, πρόσφυγας θεωρείται
κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο συνεπεία δικαιολογημένου φόβου δίωξης λόγω φυλής,
θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται έξω από τη
χώρα της οποίας είναι υπήκοος και δεν δύναται ή λόγω του φόβου του, δεν επιθυμεί να
απολαύσει την προστασία της χώρας αυτής, ή αν δεν έχει υπηκοότητα και βρίσκεται έξω
από τη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του δεν δύναται ή λόγω του φόβου
αυτού δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν.
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 1 παρ. Στ’ της Σύμβασης της Γενεύης, δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της Σύμβασης σε πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύει
κανείς ότι : α) έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ειρήνης, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα
κατά της ανθρωπότητας, στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών, οι οποίες συνήφθησαν με
σκοπό να αντιμετωπίσουν τα αδικήματα αυτά β) έχουν διαπράξει σοβαρό αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, ενώ βρίσκονταν εκτός της χώρας της εισδοχής, πριν εισέλθουν ή
γίνουν αυτά δεκτά ως πρόσφυγες στη χώρα υποδοχής γ) είναι ένοχα ενεργειών αντιθέτων
προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών149.
Επίσης είναι δυνατόν, αν συντρέξει μία από τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 1Γ
της Σύμβασης, ένα άτομο, στο οποίο έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, να παύσει
να φέρει την ιδιότητα αυτή και να απολαμβάνει τα απορρέοντα από αυτή δικαιώματα.

Το άρθρο 1 Α (1) της Σύμβασης του 1951 αναφέρεται στους καταστατικούς πρόσφυγες, δηλαδή στα
πρόσωπα που θεωρούνται πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών κειμένων που προηγούνται της
Σύμβασης, βλ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 Για το
Καθεστώς των Προσφύγων, ΣΤ’ Έκδοση.
148
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ba87af22
149
Βλ. άρθρο 14 § 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
147

- 55 -



Δικαιούχος διεθνούς προστασίας150: Ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής στον οποίο έχει
χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου
επικουρικής προστασίας (α. 1 § 1ζ).



Δικαιούχος επικουρικής προστασίας: Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ.
141/2013151, ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις να
αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, αλλά στο πρόσωπό του συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι
από τους οποίους προκύπτει ότι αν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του ή στην
περίπτωση ανιθαγενούς στη χώρα της προηγούμενης συνήθους διαμονής του,
κινδυνεύει να υποστεί σοβαρή βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 15152 του π.δ.
141/2013 και που δεν μπορεί, ή λόγω του κινδύνου αυτού δεν επιθυμεί, να θέσει
εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας (α. 1 § 1η).

Σύμφωνα με το ως άνω προεδρικό διάταγμα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να
λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως των ανήλικων, των
ασυνόδευτων ανήλικων, των ανάπηρων, των ηλικιωμένων, των εγκύων, των μονογονεϊκών
οικογενειών με ανήλικα τέκνα, των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων153, των προσώπων με

«Ο Συνήγορος του Πολίτη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έχει ερευνήσει μεγάλο αριθμό
αναφορών, με αντικείμενο την προστασία των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών και των εν γένει δικαιούχων
διεθνούς προστασίας. Τα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία έχουν απασχολήσει την Αρχή μας είναι- εκτός
από την διαδικασία αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας ή παροχής άλλου είδους διεθνούς προστασίας
(επικουρική προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς)- η προστασία και η τήρηση των εγγυήσεων για την
άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την ιδιότητα αυτή, (π.χ. συνθήκες υποδοχής, εργασία,
εκπαίδευση κλπ),καθώς και οι υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης έναντι των ανθρώπων αυτών (π.χ.
εξαίρεση από την κράτηση, κοινωνικές παροχές κλπ).
Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες εξομοιώνονται με τους Έλληνες πολίτες ως προς την παρεχόμενη από
το Δημόσιο πρόνοια και συνδρομή και το δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 23, 24 ΝΔ
3989/1959). Περαιτέρω προβλέπεται από το ΠΔ 266/1999 (άρθρα 15-17) σε συνδυασμό με την ΥΑ
139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β 1747) ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αλλοδαποί με άδεια διαμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και την
απολαμβάνουν με μόνη την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του ειδικού δελτίου παραμονής στις
υπηρεσίες του ΕΣΥ. Αν οι ανθρωπιστικοί λόγοι συνίστανται σε λόγους υγείας τότε ο αλλοδαπός με σχετική
άδεια παραμονής δικαιούται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα
υγείας (ΥΑ 139491/16-11-2006)» (http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.kathestos-prostasias).
151
Με το προεδρικό διάταγμα 141/2013 προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά
με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων
διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική
προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση).
152
«Η σοβαρή βλάβη συνίσταται σε: α) θανατική ποινή ή εκτέλεση ή β) βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή
εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του ή γ) σοβαρή και προσωπική
απειλή κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας αμάχου λόγω αδιάκριτης ασκήσεως βίας σε καταστάσεις
διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης».
153
Σύμφωνα με το άρθρο 1 §1 ια του νόμου 4251/2014, θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό
πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που
προβλέπονται στα άρθρα 323, 323Α, 323Β, 339 παράγραφοι 1 και 4, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β,
150
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πνευματικές διαταραχές, των προσώπων που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή
άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας.
Επίσης, οφείλουν να εγγυηθούν σε όσους εμπίπτουν στο καθεστώς του πρόσφυγα ή στο
καθεστώς επικουρικής προστασίας μια σειρά δικαιωμάτων, όπως:
- το δικαίωμα της μη επαναπροώθησης (άρθρο 21)·
- το δικαίωμα ενημέρωσης περί των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους σε μια
γλώσσα την οποία κατανοούν (άρθρο 22)
- το δικαίωμα διατήρησης της οικογενειακής ενότητας και της χορήγησης στα μέλη
του δικαιούχου του ίδιου καθεστώτος με το χορηγηθέν σ’ αυτόν καθεστώς, εκτός εάν
δεν το επιθυμούν ή αυτό δεν είναι συμβατό με άλλο καθεστώς που ήδη
απολαμβάνουν (άρθρο 23)
- το δικαίωμα τίτλου διαμονής τουλάχιστον τριετούς και με δυνατότητα ανανέωσης,
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (άρθρο 24)
- το δικαίωμα χορήγησης στο δικαιούχο καθεστώτος του πρόσφυγα ταξιδιωτικού
εγγράφου, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει στο εξωτερικό ή έγγραφα και πιστοποιητικά,
εκτός αν στο πρόσωπό του συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή
δημόσιας τάξης ή εκκρεμεί εις βάρος του η διαδικασία εφαρμογής ρήτρας παύσης,
αποκλεισμού, ανάκλησης ή ακύρωσης του χορηγηθέντος καθεστώτος. Οι διατάξεις
αυτές εφαρμόζονται και στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας, εφόσον αυτοί
αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής
ασφάλειας ή δημόσιας τάξης (άρθρα 25, 26)
- το δικαίωμα άσκησης μισθωτής ή ανεξάρτητης δραστηριότητας (π.δ. 189/1998),
καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης
(άρθρο 27)
- το δικαίωμα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα για τους ανήλικους και για τους
ενηλίκους. Οι τελευταίου δύνανται να παρακολουθούν και προγράμματα περαιτέρω
κατάρτισης ή επιμόρφωσης (άρθρο 28)
- το δικαίωμα να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους Ελληνες πολίτες ως προς
την αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών αποδεικτικών
επίσημων τίτλων (άρθρο 29)

349, 351 και 351Α του Π.Κ., πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη για αυτό όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου
τελέστηκε κάποιο από τα παραπάνω εγκλήματα για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν
αυτό έχει εισέλθει στη χώρα νόμιμα ή παράνομα. Θύμα εμπορίας ανθρώπων, κατά το προηγούμενο εδάφιο,
είναι το θύμα του εγκλήματος του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα, όταν αυτό είναι ανήλικος.
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- το δικαίωμα της αναγκαίας συνδρομής σε ζητήματα κοινωνικής αρωγής, με τους
ισχύοντες για τους Έλληνες όρους (άρθρο 30)
- το δικαίωμα της πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη και ειδικότερα για τις
κατηγορίες των ατόμων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες (ανήλικοι, θύματα
βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων μορφών ψυχολογικής ή σεξουαλικής βίας κ.λπ.)
(άρθρο 31)
- τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων154 με το διορισμό
επιτρόπου ή, όπου απαιτείται, με την ανάθεση της σχετικής ευθύνης σε οργάνωση
επιφορτισμένη με τη μέριμνα και τη προστασία των ανηλίκων ή με οποιαδήποτε
άλλη κατάλληλη μορφή εκπροσώπησης, καθώς και τη ρύθμιση άλλων σχετικών
ζητημάτων (πχ. διαμονή με συγγενείς, αδέλφια κλπ) (άρθρο 32)
- το δικαίωμα πρόσβασης σε κατάλυμα (άρθρο 33)
- το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς
που ισχύουν για τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη χώρα,
υπό τις επιφυλάξεις του άρθρου 26 της Σύμβασης της Γενεύης (άρθρα 34)
- το δικαίωμα πρόσβασης σε προγράμματα που διευκολύνουν την ενσωμάτωση στην
κοινωνία υποδοχής (άρθρο 35) και
- το δικαίωμα συνδρομής σε περίπτωση επαναπατρισμού (άρθρο 36).


Αλλογενής είναι το φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την ελληνική εθνικότητα 155, δεν
κατάγεται δηλαδή από το ελληνικό έθνος. Ο αλλογενής διακρίνεται στον αλλογενή
ημεδαπό και αλλογενή αλλοδαπό. Βασικό κριτήριο αποτελεί η ιθαγένεια του
προσώπου και κατ’ επέκταση, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά ανωτέρω, η εφαρμογή
του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών ή του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου. Στην
πρώτη περίπτωση ο αλλογενής αλλοδαπός έχει την ελληνική ιθαγένεια και συνεπώς,
αναφορικά με τη νομική του κατάσταση, εμπίπτει στις διατάξεις του ελληνικού
ουσιαστικού δικαίου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο αλλογενής αλλοδαπός δεν έχει
την ελληνική ιθαγένεια και συνεπώς, αναφορικά με τη νομική του κατάσταση,
εμπίπτει στις διατάξεις του δικαίου καταστάσεως των αλλοδαπών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 §1 ι του νόμου 4251/2014, ασυνόδευτος ανήλικος είναι το πρόσωπο ηλικίας κάτω
των 18 ετών, το οποίο φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για τη φροντίδα του,
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή πρακτική και για όσο χρόνο κανένας υπεύθυνος ενήλικας δεν ασκεί
στην πράξη την επιμέλεια του ή ο ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδο του στην
Ελλάδα.
155
Πραγματικός δεσμός ενός φυσικού προσώπου και ενός έθνους.
154
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Ομογενής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο αν και είναι αλλοδαπός, συνδέεται με
το ελληνικό έθνος με κοινή συνήθως γλώσσα και θρησκεία, κοινές παραδόσεις και
κυρίως κοινή εθνική συνείδηση (ιστορία, παραδόσεις, γλώσσα, θρησκεία, ιδανικά).
Ιδιαίτερη κατηγορία των ομογενών αποτελούν οι παλλινοστούντες, όπως
αποκαλούμε χαρακτηριστικά τους ομογενείς που προέρχονται από τις χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ), για τους οποίους η ελληνική πολιτεία λαμβάνει
ειδικά νομοθετικά μέτρα, προκειμένου να ρυθμίσει τόσο το νομικό τους καθεστώς
στη χώρα, όσο και τη διευκόλυνση προς αυτούς χορήγησης της ελληνικής ιθαγένεια
και την εν γένει ρύθμιση της προσωπικής τους κατάστασης.

2.1 «ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ156»
Η προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου κατοχυρώνεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα στο Σύνταγμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος,
«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της Πολιτείας». Καθόλου τυχαίο δεν κρίνεται το γεγονός ότι η διάταξη αυτή
εμπεριέχεται στο πρώτο μέρος του Συντάγματος και μάλιστα στις διατάξεις που ρυθμίζουν
τη μορφή του πολιτεύματος, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο ο συντακτικός νομοθέτης
την κατέστησε θεμελιώδη αρχή για τη συνταγματική τάξη της χώρας157, βάσει της οποίας
ερμηνεύονται άλλες συνταγματικές διατάξεις ή κοινή νόμοι158.

Άρθρο 2 του Συντάγματος
Π. Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 1320 - 1321
158
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η με αριθμό 40/1998 απόφαση του Αρείου Πάγου, στην οποία γίνεται
αυτοτελή επίκληση του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος και ειδικότερα: «Με το άρθρο 2 παρ. 1 του
Συντάγματος ορίζεται ότι « ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική
υποχρέωση της πολιτείας». Η διάταξη αυτή, η οποία βρίσκεται στο Τμήμα Α’ του πρώτου μέρους του
Συντάγματος, που φέρει τον τίτλο «Μορφή του Πολιτεύματος», δεν θεσπίζει «ατομικό δικαίωμα», αλλά
χαρακτηρίζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα ως ανθρωποκεντρικό, με θεμέλιο την αξία του ανθρώπου. Ο
σεβασμός της αναγορεύεται σε ύπατο κριτήριο της έκφρασης και δράσης των οργάνων της πολιτείας. Στην
αξία του ανθρώπου περιλαμβάνεται πρωτίστως η ανθρώπινη προσωπικότητας ως εσωτερικό συναίσθημα τιμής
και ως κοινωνική αναγνώριση υπόληψης. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 2, που δεν αποτελεί απλή
διακήρυξη, αλλά κανόνα δικαίου συνταγματικού επιπέδου, η πολιτεία, δηλαδή όλα τα πολιτειακά όργανα,
οφείλουν όχι μόνο να «σέβονται» αλλά και να «προστατεύουν» την αξία αυτή από προσβολές προερχόμενες
από τρίτους. Όταν ορισμένη πολιτειακή πράξη μειώνει ή καταργεί σε συγκεκριμένη περίπτωση την προστασία
που παρέχεται από την κοινή νομοθεσία (άρθρα 34, 57, 59, 932 ΑΚ), αίροντας έτσι στην περίπτωση αυτή την
γενικώς αναγνωρισμένη διασφάλιση της προσωπικότητας έναντι προσβολών κατ’ αυτής, η πράξη αυτή
αντιβαίνει στο άρθρο 2 παρ. 1του Συντάγματος και είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Τα πράγματα δεν
μεταβάλλονται και αν ακόμη θεωρηθεί ότι το άρθρο 2 παρ. 1 ιδρύει ατομικό δικαίωμα, δεδομένου ότι στο
ατομικό αυτό δικαίωμα περιλαμβάνεται όχι μόνο η άμυνα κατά επεμβάσεων της πολιτειακής εξουσίας, αλλά
και η αξίωση κατά της πολιτείας για θετική ενέργεια προς αποτροπή προσβολών της αξίας του ανθρώπου από
τρίτους, εις τρόπον ώστε το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ατομικού δικαιώματος εμποδίζει το νομοθέτη να
υποβιβάσει
σε
συγκεκριμένη
περίπτωση
το
υφιστάμενο
επίπεδο
προστασίας…»
(
http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/460.pdf)
156
157
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Η προστασία της θεμελιώδους συνταγματικής αυτής αρχής δεν σταματάει στην ως άνω
διάταξη αλλά και πλήθος άλλων διατάξεων επεκτείνουν την εφαρμογή της σε άλλες
ειδικότερες περιπτώσεις. Επί παραδείγματι αναφέρονται οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2
και 106 παρ. 2, σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται η προσβολή της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας με οποιονδήποτε τρόπο και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να
αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε καμία
περίπτωση δε, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας η διεθνής κατοχύρωση της
διάταξης αυτής και ειδικότερα η έμφαση που δίδεται στην υποχρέωση των κρατών να την
τηρούν και να την προστατεύουν.
Πιο συγκεκριμένα, η αρχή αυτή εντοπίζεται στο προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, «Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι
σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και
αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης
και της ειρήνης στον κόσμο…159», στο προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, « Η Ένωση, έχοντας επίγνωση της πνευματικής και ηθικής
κληρονομιάς της, εδράζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας του
ανθρώπου, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης – ερείδεται στις αρχές της
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου…160», καθώς και στο πρώτο κεφάλαιο αυτού, «Η
ανθρώπινη

αξιοπρέπεια

είναι

απαραβίαστη.

Πρέπει

να

είναι

σεβαστή

και

να

προστατεύεται.». Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναφορά της προστασίας της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα στο άρθρο πρώτο αυτού, «Τα Συμβαλλόμενα κράτη στο παρόν Σύμφωνο …
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η
αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων δικαιωμάτων όλων
των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας αποτελεί τη βάση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και
της ειρήνης στον κόσμο…», καθώς και σε επιμέρους διατάξεις αυτού, όπως στο τρίτο μέρος
το άρθρο δέκα, «Κάθε πρόσωπο που στερείται της ελευθερίας του αντιμετωπίζεται με
ανθρωπισμό και σεβασμό της εγγενούς ανθρώπινης αξιοπρέπειας.».
Η ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου αποτελούν τον απαραβίαστο πυρήνα της
προσωπικότητας, η οποία τον καθιστά υποκείμενο δικαίου161 και τον διακρίνει από τα άλλα
άλογα όντα και αφετέρου από τα αντικείμενα του δικαίου. Είναι επομένως εμφανές ότι
159

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf.
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf.
161
Ως φορέα έννομων σχέσεων (δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, καταστάσεων κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 34
ΑΚ, βλ. Απ. Σ. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Συντετμημένη έκδοση προς χρήση των
φοιτητών), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 71.
160
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φορείς των αντίστοιχων δικαιωμάτων μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά.
Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάκριση, δικαιούχοι είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, τόσο οι
ημεδαποί, όσο και οι αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς. Όπως δε χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ.
Δαγτόγλου162, « Και στις περιπτώσεις επομένως που αλλοδαποί δεν είναι φορείς ενός
ειδικού ατομικού δικαιώματος, η θεμιτή κατ’ αρχήν κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να
προχωρήσει σε βαθμό που να προσβάλλει την ανθρώπινη αξία του αλλοδαπού. Αυτό ισχύει
και στις περιπτώσεις που ο νόμος ή και το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύουν τους αλλοδαπούς
υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.».
Εφαρμόζοντας δε, την αρχή προστασίας της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου,
πρόσφατα με το νόμο 3838/2010 επήλθε μια σημαντική αλλαγή στην νομοθεσία σχετικά µε
την απόφαση πολιτογράφησης και την υποχρέωση αιτιολόγησής της. Συγκεκριμένα, το
άρθρο 8 του νόμου 3284/2004, Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, τροποποιήθηκε και πλέον
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού «Η απόφαση επί αίτησης πολιτογράφησης
αιτιολογείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας163», ενώ σύμφωνα με
την προισχύσασα μορφή του άρθρου δεν απαιτείτο164. Η νομολογία υποστήριζε, μη
δεχόμενη ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θίγονταν θεμελιώδη δικαιώματα των αλλοδαπών, ότι «η
πολιτογράφηση αλλοδαπού αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της πολιτείας, η οποία το ασκεί
σε κάθε περίπτωση, καταρχήν, ελεύθερα. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, προβλέπεται ότι η
απόρριψη αιτήματος για πολιτογράφηση δεν χρειάζεται αιτιολογία, ενόψει δε της φύσεως
της σχετικής αρμοδιότητας του Κράτους, προς την οποία δεν στοιχεί, στο εθνικό δίκαιο,
δικαίωμα του αλλοδαπού στην απονομή της ελληνικής ιθαγενείας με πολιτογράφηση, ο
κανόνας αυτός δεν αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος ή την αρχή του κράτους
δικαίου (ΣτΕ 2279/1990165 Ολομ., 1159/1991, 474/2005)166». Όπως εκτενώς αναλύθηκε
ανωτέρω, ακόμη και αν οι δικαιούχοι απολαύσεως του συγκεκριμένου δικαιώματος δεν
είναι φορείς κάποιου ειδικού ατομικού δικαιώματος δεν σημαίνει ότι με οποιονδήποτε τρόπο
πρέπει να θίγεται η προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειάς τους. Συνεπώς, ο αλλοδαπός
αναμένει να προβεί η Διοίκηση στον ακριβή προσδιορισμό των λόγων για τους οποίους
Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 1327
Προισχύσασα μορφή άρθρου 8 § 2: «Η απόφαση που απορρίπτει αίτημα πολιτογράφησης δεν αιτιολογείται.
164
Σύμφωνα μάλιστα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 3838/2010 «Επισηµαίνεται, τέλος, ότι έτσι η
πολιτογράφηση είναι πλέον ελέγξιµη και από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο που µπορεί να προσφύγει κατά της
απόφασης του Υπουργού ενώπιον ακυρωτικών συνθέσεων της διοικητικής δικαιοσύνης. Αυτό δεν ελαττώνει
τις εγγυήσεις υπέρ της δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας παρά µόνο αν αυτές νοούνται εκτός του νόµου. Η
συνετή πρακτική του Συµβουλίου της Επικρατείας στα ζητήµατα ασφαλείας πιστοποιεί τη δυνατότητα ελέγχου
της συνδροµής τέτοιων λόγων χωρίς αυτοί να εκτίθενται σε κίνδυνο αποκάλυψης.».
165
Σύμφωνα με την μειοψηφούσα άποψη, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης η
εντελώς αναιτιολόγητη απόρριψη έρχεται σε αντίθεση με την έννοια του κράτους δικαίου.
166
Αριθμός απόφασης: 1242/2007 Τμήμα: ΣτΕ Τμ. Δ
(http://www.nomikaxronika.gr/decisions.aspx?id=80668cde-2698-472a-9652-7b6b1d6e4033)
162
163
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ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο, απορρίπτοντας το αίτημά του, εναρμονίζοντας το δικαίωμα
προστασίας της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου με το κυριαρχικό δικαίωμα της
πολιτείας να κρίνει τις προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής υπηκοότητας και την πληρότητα
αυτών.
2.2 ΙΣΟΤΗΤΑ
«Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διαφορές, έχουν την επιθυμία της
ζωής, της ελευθερίας και της ευτυχίας», από το πραγματικό αυτό γεγονός, που επεσήμανε η
Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής167, προκύπτει η έννοια
της ισότητας των ανθρώπων. Όπως αναλύθηκε εκτενώς ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 1 του Συντάγματος, οι άνθρωποι, χωρίς καμία διάκριση, δικαιούνται την προστασία της
αξίας και της αξιοπρέπειάς τους, δεδομένο από το οποίο αντλεί τη θεμελιώδη σημασία της η
αρχή της ισότητας.
Η ισότητα ήδη από την αρχαιότητα αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες στοιχείο της
Δημοκρατίας, ίσης βαρύτητας με εκείνα της δικαιοσύνης και της ελευθερίας. Σήμερα, η
αρχή της ισότητας, στην Ελλάδα, διακηρύσσεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος168,
όπου αναφέρεται ότι «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», η οποία αποτελεί και τη
γενική αρχή της ισότητας. Η προβλεπόμενη από την ως άνω διάταξη ισότητα επιτάσσει επί
της ουσίας όμοια μεταχείριση όμοιων καταστάσεων και ανόμοια μεταχείριση ανόμοιων
καταστάσεων. Το περιεχόμενο συνεπώς της αρχής αυτής είναι διττό, ορίζει δηλαδή αφενός
την ισότητα των πολιτών απέναντι στο νόμο και αφετέρου την ισότητα του νόμου απέναντι
στους πολίτες. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υφίστανται και άλλες διατάξεις, οι οποίες
κατοχυρώνουν διάφορες ειδικότερες εκφάνσεις της ισότητας, όπως η ισότητα των φύλων, η
ισότητα αμοιβής για εργασία υπό τους ίδιους όρους κλπ και προηγούνται της γενικής αρχής.
Εξαιτίας βέβαια του γεγονότος αυτού, δηλαδή της ύπαρξης της γενικής αρχής, η οποία
αναφέρεται αποκλειστικά στους Έλληνες πολίτες και των ειδικότερων διατάξεων, οι οποίες
προστατεύουν ειδικότερες εκφάνσεις της ισότητας και ενδεχομένως δεν περιορίζονται μόνον
στους Έλληνες πολίτες, καλούμενη η Δικαιοσύνη να προβεί στην εφαρμογή αυτών,
επέρχεται σύγχυση. Πολλές φορές παρατηρείται ότι η νομολογία παραπέμπει συγχρόνως
Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Εθνών θεωρεί ως «αυταπόδεικτες αλήθειες, ότι όλοι οι
άνθρωποι δημιουργούνται ίσοι, ότι είναι προικισμένοι από το Δημιουργό τους με ορισμένα αναπαλλοτρίωτα
δικαιώματα, ότι ανάμεσα σε αυτά είναι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας», βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου,
ό.π., σελ. 1212 - 1213).
168
Αναφορά στην ισότητα γίνεται σε όλα τα ελληνικά Συντάγματα και ειδικότερα στο άρθρο 3 παρ. 1 Συντ.
1952, 6 παρ. 1 Συντ. 1927, 5 παρ. 1 Συντ. 1925/6, 3 Συντ. 1911, 3 Συντ. 1864, 3 παρ. 1 Συντ. 1844, 7 Συντ.
1827, γ’ Συντ. 1823, στ’ Συντ. 1822, βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 1196) .
167
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τόσο στην ειδική όσο και στην γενική διάταξη, με αποτέλεσμα να προκύπτει ερμηνευτική
σύγχυση εφόσον, για παράδειγμα, η διάταξη του άρθρου 4 αναφέρεται αποκλειστικά στους
Έλληνες πολίτες, ενώ το δικαίωμα ίσης αμοιβής είναι ανεξάρτητο από την ιθαγένεια και
μάλιστα αναπτύσσει άμεσα τριτενέργεια 169.
Η έννοια της ισότητας διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, η πρώτη αφορά την πολιτική και
οικονομική ισότητα, η οποία κατ’ αρχήν αναγνωρίζεται μόνο στους ημεδαπούς και η
δεύτερη αφορά στην προσωπική και κοινωνική ισότητα, η οποία αναφέρεται σε όλους τους
ανθρώπους. Ούτε όμως και ο διαχωρισμός αυτός είναι απόλυτος.
Ειδικότερα, αναφορικά με την πρώτη διάκριση, αυτή δηλαδή της πολιτικής – οικονομικής
ισότητας, παρατηρώντας τα επιμέρους άρθρα του Συντάγματος γίνεται αντιληπτό ότι τα
πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα κατοχυρώνονται κατ’ αρχήν μόνο για τους
ημεδαπούς170., συμπέρασμα όμως που έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.
1, όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα «εκάστου» να συμμετέχει στην οικονομική και
κοινωνική ζωή της χώρας. Επίσης, πλήρη διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών
εντοπίζεται στην πολιτική δραστηριότητα και στην ελευθερία εισόδου στη χώρα και
κινήσεως σ’ αυτήν (άρθρο 5 παρ. 4 Σ). Μόνο στους Έλληνες πολίτες δε, αναγνωρίζεται και
το δικαίωμα εργασίας τόσο ως αξίωση εργασίας, όσο και ως ελευθερία εργασίας (α. 22 παρ.
1, υποπ.. 1 Συντ.). Ωστόσο, όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από το φύλο ή οποιαδήποτε
άλλη διάκριση έχουν το δικαίωμα ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας (α. 22 παρ. 1 υποπαρ.
2 Σ). Τέλος, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του ιδιοκτήτη προστατεύεται και η ιδιοκτησία
ενώ η ανάπτυξη ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας περιορίζονται από παράγοντες
διάφορους της ιθαγένειας του επιχειρηματία.
Συνακόλουθα, ως προς τη δεύτερη διάκριση της ισότητας, προσωπική και κοινωνική,
σύμφωνα με το άρθρο 5 § 2 εδ. α’ «όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια
απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς
διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων 171».
Συνεπώς, ως προς τα ως άνω δικαιώματα ισχύει απόλυτα η αρχή της ισότητας ημεδαπών και
αλλοδαπών, με μόνες εξαιρέσεις αυτές που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο.
Εκ των ανωτέρω, επομένως, συνάγεται ότι φορείς του δικαιώματος της ισότητας είναι κατ’
αρχήν μόνο οι ημεδαποί. Ωστόσο το Σύνταγμα εγγυάται, όπως προαναφέρθηκε, ισότητα
ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, ενώ δικαιώματα, όπως αυτό της ζωής, της σωματικής
και ψυχικής ακεραιότητας, το άσυλο της κατοικίας και άλλα συναφή, προστατεύονται
Ό.π., σελ. 1197.
‘Ό.π., σελ. 1224
171
I. Βούλγαρης «Η συνταγματική προστασία του αλλοδαπού», ΕΕΝ 1980, σελ. 953 επ.
169
170
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εξίσου για ημεδαπούς και αλλοδαπούς και ως εκ τούτου ο νομοθέτης δεσμεύεται και δεν
μπορεί να προβαίνει σε διακρίσεις172.
Ειδικότερα, όπου το Σύνταγμα προβλέπει ίση μεταχείριση μεταξύ ημεδαπών και
αλλοδαπών, ο νομοθέτης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις. Δύναται όμως ο
νομοθέτης να θεσπίσει ίση μεταχείριση, όπου το Σύνταγμα προβλέπει τη διάκριση, καθώς το
τελευταίο κατοχυρώνει το ελάχιστο (minimum) της προστασίας και όχι το μέγιστο
(maximum). Τα δικαιώματα, που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επεκταθούν και στους
αλλοδαπούς από τον απλό νομοθέτη είναι αυτό του εκλέγειν και εκλέγεσθαι173, καθώς και το
συναφές δικαίωμα ιδρύσεως και συμμετοχής σε πολιτικά κόμματα, τα οποία συνδέονται
άρρηκτα με την αντιπροσώπευση του έθνους και κατ’ επέκταση τη διάκριση μεταξύ
ημεδαπών και αλλοδαπών174.
Σε διαφορετική μεταχείριση δε, δύναται να προβεί ο νομοθέτης και μεταξύ των αλλοδαπών,
εκτός από τις ρητές εξαιρέσεις του Συντάγματος και την απαγόρευση των διακρίσεων βάσει
της ιθαγένειας και το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Άλλωστε προβλέπεται ρητά από το
Σύνταγμα ότι «Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων
στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας175». Ακόμη όμως και χωρίς
παρόμοια συνταγματική εξουσιοδότηση δεν κωλύεται ο νομοθέτης να επιφυλάξει παρόμοια
μεταχείριση στους υπηκόους του ενός ή του άλλου κράτους με αυτήν που παρέχεται από το
νόμο στους ομογενείς.
Ειδικότερα, ως προς τους «κοινοτικούς αλλοδαπούς», όπως συνηθίζεται να αναφέρονται οι
υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ισχύουν ειδικότεροι κανόνες και
συγκεκριμένα δικαιούνται κατ’ αρχήν ίσης μεταχειρίσεως με τους ημεδαπούς176.
Πρακτικά βέβαια γίνεται αντιληπτό ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε είναι δυνατόν
να επιτευχθεί πλήρης ουσιαστική ισότητα. Η μόνη έννοια της ισότητας την οποία θα
μπορούσε να κατοχυρώσει το Σύνταγμα είναι η νομική ισότητα, δηλαδή αυτή της ισότητας
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η δέσμευση του νομοθέτη από την ως άνω αρχή υποστηρίχθηκε πολύ νωρίς
στην ελληνική επιστήμη. Ο Άρειος Πάγος αποδέχθηκε την αντίληψη αυτή ήδη πριν από τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο, ακολουθώντας το παράδειγμα αυτό και το Συμβούλιο της Επικρατείας το έτος 1947, το οποίο έχει
προβεί έκτοτε στην ανάπτυξη εκτενούς νομολογίας για την αρχή της ισότητας, βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ.
1204).
173
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η με αριθμό 350/2011 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της
Επικρατείας και η με αριθμό 360/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, αναφορικά με τη
χορήγηση του εκλογικού δικαιώματος σε αλλοδαπούς. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν μπορεί ο
νομοθέτης να χορηγεί σε αλλοδαπούς το εκλογικό δικαίωμα, κατά την εκλογή των οργάνων των ΟΤΑ και τα
άρθρα 14, 15 παρ. 1, 17, 20 και 21 του ν. 3838/2010 αντίκεινται στο Σύνταγμα, αφού αναγνωρίζουν σε
αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με αντίθετη την άποψη της
μειοψηφίας.
174
Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 1225 - 1226
175
Άρθρο 28 παρ. 1 εδ. 2 Συντάγματος
176
Άρθρο 12, 17 ΣυνθΕΚ
172
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των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Κανένα νόημα δε θα είχε άλλωστε η κατάργηση
των ανθρώπινων διαφοροποιήσεων, οι οποίες τελικά καθιστούν βιώσιμη μια κοινωνία.
Συνεπώς, για την εφαρμογή του κανόνα της αρχής αυτής, δηλαδή όμοια μεταχείριση όμοιων
καταστάσεων και ανόμοια μεταχείριση ανόμοιων καταστάσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη
τα ουσιώδη κριτήρια σε συνδυασμό με το θεσπιζόμενο μέτρο. Κάποια κριτήρια
διαφοροποίησης απαγορεύονται ρητά από το Σύνταγμα, όπως για παράδειγμα η διαφορετική
μεταχείριση ανδρών και γυναικών, καθώς και η διάκριση κατά την προστασία της ζωής, της
τιμής και της ελευθερίας, που στηρίζεται στη φυλή ή τη γλώσσα και τις θρησκευτικές ή
πολιτικές πεποιθήσεις του προσώπου. Άλλα όμως κριτήρια, όπως είναι η ιθαγένεια ή η
ηλικία δεν απαγορεύονται ρητά, τίθεται όμως ως προϋπόθεση η μη προσβολή της αξίας του
ανθρώπου, η οποία προστατεύεται απολύτως.
2.3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Το δικαίωμα της ελευθερίας, όπως και αυτό της ισότητας ανέκαθεν αποτελούσε θεμέλιο της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. «Η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου είναι απαραβίαστη.»,
όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 3 εδ. 1 του Συντάγματος, όπου και κατοχυρώνεται γενικά η
προσωπική ελευθερία. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου αυτού, η οποία είναι
γενική και απόλυτη δεν επιτρέπεται κατ’ αρχήν καμία διαφοροποίηση ως προς τους φορείς
του δικαιώματος αυτού. Εκ της φύσεως των πραγμάτων βέβαια φορείς είναι μόνο τα φυσικά
πρόσωπα, στα οποία όμως δεν επέρχεται καμία διάκριση. Συνεπώς φορείς είναι και οι
αλλοδαποί και οι ανιθαγενείς. Οι μόνες εξαιρέσεις που επιδέχεται το Σύνταγμα είναι εκείνες
που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η προσωπική ελευθερία του προσώπου, υπό την έννοια της
ελευθερίας κινήσεως, διακρίνεται από την έννοια της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας και ως εκ τούτου το Σύνταγμα επιτρέπει ορισμένες διαφοροποιήσεις
μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών ως προς την πρώτη, ήτοι την ελευθερία κινήσεως και
εγκαταστάσεως,177. Η φυσική ελευθερία, ή άλλως προσωπική ελευθερία178 του προσώπου

Απόφαση 665/1990 ΣΤΕ «Επειδή το άρθρο 5 παρα. 2 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζει: "Όλοι όσοι
βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της
ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο". Κατά την έννοια της
διατάξεως αυτής, η συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας που καθιερώνει προκειμένου για τους
αλλοδαπούς περιορίζεται στη προσωπικής τους ασφάλεια και δεν εκτείνεται στην ελευθερία κινήσεως και
εγκαταστάσεως στη Χώρα. Η έννοια αυτή προκύπτει και από την αντιπαραβολή της πιο πάνω διατάξεως με
την διάρρηξη της παραγρ. 4 του ίδιου άρθρου που απαγορεύει τη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων
περιοριστικών της ελευθερίας κινήσεως και εγκαταστάσεως στη χώρα εις βάρος Ελλήνων. Έτσι, ο καθορισμός
177
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διακρίνεται σε τρεις κυρίως μορφές, ήτοι την ελευθερία, που εκφράζεται ως απαγόρευση της
δουλείας ή ειλωτείας179, την ελευθερία, που εκφράζεται ως έννοια αντίθετη προς τη
σύλληψη και κράτηση ή φυλάκιση και τέλος, την ελευθερία, που εκφράζεται ως ελευθερία
κινήσεως και εγκαταστάσεως180.
Η διάκριση αυτή γίνεται σαφέστερη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και το Τέταρτο Πρωτόκολλο αυτής και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 1 της
Συμβάσεως, το οποίο αναφέρεται στην απαγόρευση της δουλείας και της ειλωτείας, το
άρθρο 5 της Συμβάσεως, όπως και το άρθρο 1του Τέταρτου Πρωτοκόλλου, το οποίο
αναφέρεται στην προσωπική ασφάλεια ως προστασία από την αυθαίρετη σύλληψη και
προσωρινή κράτηση, τα άρθρα 6 και 7, τα οποία αναφέρονται στην προσωπική ασφάλεια
σχετικά με τον ποινικό κολασμό και τα άρθρα 2, 4 και 5 του Τέταρτου Πρωτοκόλλου, τα
οποία αναφέρονται στην ελευθερία κινήσεως και εγκαταστάσεως. Οι διατάξεις αυτές
τυγχάνουν εφαρμογής και στην Ελλάδα και μάλιστα υπερισχύουν αντίθετων διατάξεων
νόμου, πέραν του Τέταρτου Πρωτοκόλλου, το οποίο δεν έχει ακόμη υπογραφεί από την
Ελλάδα181.
2.3.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η αρχή της προσωπικής ασφάλειας δεν αναφέρεται ρητά στο Σύνταγμα182. Ωστόσο από το
σύνολο των διατάξεων, που την υπονοούν και την τελολογική ερμηνεία αυτών προκύπτει
σαφέστατα, πέραν πάσης αμφισβήτησης, η απαίτηση της έννομης τάξης ως προς την αρχή

των όρων και προϋποθέσεων εισόδου και παραμονής στη χώρα των αλλοδαπών ανήκει στο ρυθμιστικό πεδίο
του κοινού νομοθέτη.»
178
Π.Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β’ Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005,
σελ. 267
179
- «Δουλεία είναι η νομική θέση ή κατάσταση ενός ατόμου επί του οποίου ασκούνται τα δικαιώματα
ιδιοκτησίας ή ορισμένα από αυτά» (βλ. άρθρο 7 στοιχ. Α’ της Συμπληρωματικής Συμβάσεως για την
κατάργηση της δουλείας, της εμπορίας δούλων και παρεμφερών προς τη δουλεία θεσμών και πρακτικής της
7.9.1972 (ν.δ. 1145/1972)
- «Ειλωτεία είναι η νομική θέση η κατάσταση ενός προσώπου που είναι υποχρεωμένο βάσει νόμου, εθίμου
ή συμφωνίας να ζει και να εργάζεται σε ακίνητο που ανήκει σε άλλο πρόσωπο και να του παρέχει αμειβόμενες
ή μη υπηρεσίες, χωρίς να μπορεί να μεταβάλει αυτοδυνάμως την νομική του κατάσταση (Βλ. το από 7.12.1953
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Διεθνούς Συμβάσεως για τη δουλεία της 25.9.1926 (ν.δ. 2965/1954) – Πρέπει δε
να σημειωθεί ότι από τα πρώτα συντάγματα που καταδίκασαν τη δουλεία ήταν τα Ελληνικά. (πηγή: Π.Δ.
Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β’ Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 269)
180
Σχετικές διατάξεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται περισσότερο εξειδικευμένες και περιέχουν «επιφύλαξη
νόμου» είναι αφενός ως προς τις δύο πρώτες μορφές οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. 2, του άρθρου 6 και
του άρθρου 7, του άρθρου 96 και 97 και αφενός ως προς την τρίτη οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και του
άρθρου 5 παρ. 2 υποπαρ. 2, βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β’ Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 268.
181
Π.Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β’ Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005,
σελ. 267.
182
Η μη ρητή αναφορά της αρχής αυτής στο Σύνταγμα και η ανάγκη αναφοράς αυτής έχει δημιουργήσει
πολλούς προβληματισμούς.
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αυτή, η οποία απώτερο στόχο έχει το συμφέρον του ατόμου και την εν γένει ευημερία της
κοινωνίας.
Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και του άρθρου 25 παρ.1 προβάλλουν κυρίως την αρχή της
προσωπικής ελευθερίας, ενώ γενικότερες εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας και
ασφάλειας προσδίδουν και οι διατάξεις των άρθρων 8 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος183. Η
αρχή αυτή έχει κανονιστικό περιεχόμενο και δεσμευτική ισχύ με τη μορφή του κοινωνικού
κεκτημένου. Πρέπει δε να αναφερθεί ότι υπόκειται στο σκληρό πυρήνα του Συντάγματος
και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση184, γεγονός που την προστατεύει από την αυθαιρεσία των
εκάστοτε κυβερνήσεων.
Αναφορικά δε με τον ακριβή νομικό ορισμό της έννοιας αυτής, «Προσωπική ασφάλεια είναι
η πραγματική κατάσταση, που εμποδίζει τη γένεση κίνδυνου προερχόμενου από ανθρώπινες
ενέργειες και προληπτικά εξασφαλίζει τη διατήρηση της υπάρχουσας υλικής και
πνευματικής υπόστασης του ατόμου από πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους185». Πρόκειται
επί της ουσίας, το δικαίωμα κάθε ατόμου να απολαμβάνει ελεύθερα τα ωφελήματα της
αρχής αυτής και την υποχρέωση του κράτους να προβαίνει σε απαραίτητες νόμιμες
ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του κοινωνικού
συνόλου. Πρωταρχικός σκοπός της αρχής αυτής είναι η προληπτική διασφάλιση των
αγαθών που σχετίζονται με την πνευματική και σωματική υπόσταση του ατόμου186.
Φορείς του δικαιώματος της προσωπικής ασφάλειας, όπως προκύπτει και από τις οικείες
διατάξεις, είναι κυρίως τα φυσικά πρόσωπα187, χωρίς καμία περαιτέρω διάκριση λόγω
ιθαγένειας. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να απολαμβάνει την απόλυτη προστασία

Α. Μάνεση, Το πρόβλημα της ασφάλειας του κράτους και η ελευθερία, Συνταγματική Θεωρία και πράξη,
Θες/κη, 1980, σελ. 390 επ.
184
Κ.Χ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονική, Θεσσαλονίκη, 2003,
σελ. 115 επ.
185
Α.Γ Δημητρόπουλου, Συνταγματικά δικαιώματα - Σύστημα συνταγματικού δικαίου τόμος Γ’, Εκδοσεις
Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Αθήνα 2008, σελ. 436
186
Υπό τη στενή έννοια της προσωπικής ασφάλειας το Σύνταγμα προστατεύει από την αυθαίρετη σύλληψη,
φυλάκιση και άλλους σχετικούς περιορισμούς, ενώ υπό ευρεία έννοια παρέχει εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν
την άσκηση ποινικής κατηγορίας, την εκδίκαση, την επιβολή και την έκτιση της ποινής Διεθνής κατοχύρωση
της προστασίας από αυθαίρετη σύλληψη και προσωρινή κράτηση πραγματώθηκε μεταπολεμικά και στο
διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 5), καθώς και το Διεθνές
Σύμφωνο περί ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 9 και 14 παρ. 3). Πρέπει να αναφερθεί ότι η
ελευθερία από καταδίωξη, σύλληψη, φυλάκιση ή άλλο περιορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του
Συντάγματος υπόκειται σε επιφύλαξη νόμου, ήτοι ο νόμος δύναται στο μέτρο που το επιτρέπει ο απαραβίαστος
πυρήνας της προσωπικής ελευθερίας και το ίδιο το Σύνταγμα και οι κανόνες διεθνούς δικαίου, να ορίζει και να
οριοθετεί περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπονται οι ως άνω ενέργειες.
187
Υπό προϋποθέσεις και εφόσον κρίνεται απαραίτητο δύνανται και τα νομικά πρόσωπα να απολαμβάνουν το
δικαίωμα της προσωπικής ασφάλειας.
183
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της σωματικής και πνευματικής του υπόστασης και ασφάλειας, εφόσον δε, όπως αναλύθηκε
εκτενώς ανωτέρω, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους ως προς τα δικαιώματά τους188.
2.3.2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας
προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία σηματοδοτεί από την μία την
αδυναμία του κράτους να παρεμποδίζει την ανάπτυξη της προσωπικότητας και από την
άλλη την υποχρέωσή του να παρέχει τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.
1, σε συνδυασμό με την προστασία της αξίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου,
προστατεύουν εκφάνσεις της ανθρώπινης προσωπικότητας που δεν προστατεύονται από
άλλα ειδικότερα ατομικά δικαιώματα.
Ωστόσο για να γίνει αντιληπτή η έννοια της αρχής αυτής, πρέπει να δοθεί ένας ορισμός για
την έννοια της προσωπικότητας, ζήτημα που έχει απασχολήσει έντονα τη θεωρία. Σύμφωνα
με τον κ. Δημητρόπουλο189, «Προσωπικότητα είναι ο ειδικός συνδυασμός γενικών υλικών
πνευματικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του ανθρώπινου γένους σε συγκεκριμένο
άτομο», ενώ όπως αναφέρει ο κ. Δαγτόγλου «Προσωπικότητα εδώ είναι απλώς η ιδιότητα
του ανθρώπου ως προσώπου, ως έλλογου δηλαδή και εξατομικευμένου όντος». Συνεπώς σε
καμία περίπτωση, η έννοια της προσωπικότητας, δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτή της
νομικής προσωπικότητας, δηλαδή της ιδιότητας του ανθρώπου ως υποκείμενο δικαιωμάτων
και υποχρεώσεων, η οποία προστατεύεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος.
Αντικείμενο προστασίας της αρχής αυτής αποτελεί η ανθρώπινη ελευθερία εν ευρεία εννοία
και δεν περιορίζεται εννοιολογικά στους τρεις τομείς, που αναφέρει το άρθρο 5 παρ. 1 και
ειδικότερα στη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Κατά την
εφαρμογή της διάταξης αυτής δε, σε συνδυασμό με την εφαρμογή άλλων διατάξεων,
προκύπτει ότι η διάταξη αυτή έχει επικουρικό χαρακτήρα, δηλαδή εφαρμόζεται μόνον σε
περίπτωση που δεν υφίστανται στο Σύνταγμα άλλες ειδικότερες διατάξεις.
Ειδικότερα, η ελευθερία συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της χώρας αναφέρεται σε κάθε
δραστηριότητα που δεν έχει ούτε οικονομικό ούτε πολιτικό χαρακτήρα, δεν προστατεύεται
από άλλες ειδικότερες διατάξεις ατομικών δικαιωμάτων και αφορά την ελεύθερη
Άρθρο 5 παρ. 1, 2 Συντάγματος: «1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα
του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα
δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. 2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην
Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους
χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων…»
189
Α. Δημητρόπουλος, Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου, Θ’ Έκδοση, Αθήνα 2001
188
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διαμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων του ατόμου. Περαιτέρω, η ελευθερία συμμετοχής
στην πολιτική ζωή της χώρας, όπως αυτό εντάσσεται στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 5
παρ. 1, είναι γενικό πολιτικό δικαίωμα. Προστατεύει οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα
στο μέτρο που δεν υφίσταται ειδική προστασία από άλλες ειδικές διατάξεις, οι οποίες
εγγυώνται πολιτικά δικαιώματα ή διατάξεις επιμέρους ατομικών δικαιωμάτων που έχουν
πολιτικές πλευρές. Τέλος, το δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας
περιλαμβάνει τη γενική οικονομική ελευθερία και ειδικότερα δικαιώματα, όπως της
εργασίας, της ιδιοκτησίας190 και της συνδικαλιστικής ελευθερίας.
2.3.3 ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αναλυτικότερα, ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, η γενική
οικονομική ελευθερία κατοχυρώνει πλευρές, οι οποίες δεν προστατεύονται από άλλες
συνταγματικές διατάξεις και κυρίως την ιδιωτική αυτονομία, την ελευθερία των
συμβάσεων191 και των κερδοσκοπικών ενώσεων, καθώς και την ελευθερία του
ανταγωνισμού.
Το δικαίωμα της γενικής οικονομικής ελευθερίας κατοχυρώνεται και στο άρθρο 106 παρ. 2
του Συντάγματος, με σκοπό να τεθούν όρια αφενός στον κρατικό παρεμβατισμό και
αφετέρου στην ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία, γεγονός που αποδεικνύει και τη διαφορά
με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Ειδικότερα, ενώ το άρθρο 5 παρ. 1 κατοχυρώνει το
ατομικό δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας192, το άρθρο 106 παρ. 2 περιέχει θεσμική
εγγύηση της ελεύθερης ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας και του ελεύθερου
ανταγωνισμού193.
Φορείς της γενικής οικονομικής ελευθερίας είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά
πρόσωπα, υπό την έννοια ότι τα νομικά πρόσωπα αποτελούν μέσα και όργανα ανθρώπινης
δραστηριότητας και αναπτύξεως της ανθρώπινης προσωπικότητας. Αν σκεφτεί δε κανείς ότι
Σύμφωνα με τον G. Hegel, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας ανάγεται στην εξωτερική σφαίρα της προσωπικής
ελευθερίας. (πηγή: G. Hegel, Grundinien der Philosophie des Rechts, επανέκδ. 1986, σελ. 102).
191
Υψίστης σημασίας αρχή για την ιδιωτική αυτονομία, τη νομική δηλαδή αυτοδιάθεση του ιδιώτη.
Περιλαμβάνει την ελευθερία συνάψεως και καταγγελίας της συμβάσεως, την ελευθερία επιλογής του
αντισυμβαλλομένου και την ελευθερία διαμόρφωσης καθορισμού του περιεχομένου της συμβάσεως.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών και διοικήσεως σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η
αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη. Τίθενται όρια εκεί που αρχίζει η
απαγορευμένη από το Σύνταγμα κατάχρηση της αρχής αυτής.
192
Η απόφαση 3863/1978 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας θεμελίωσε την οικονομική
ελευθερία στη διάταξη του άρθρου 5 παρ.1 του Συντάγματος και ειδικότερα έκρινε ότι «διασφαλίζει την
οικονομική δραστηριότητα του ανθρώπου», αν και υφίστανται πλήθος αποφάσεων, οι οποίες επικαλούνται το
δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας (α. 5 παρ. 3) για τη θεμελίωση της οικονομικής ελευθερίας (πχ.
630/1979, 3749/1979, 2315/1979).
193
Π. Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Β’ Αναθεωρημένη Έκδοση, τόμος Β’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,
2005, σελ. 1144.
190
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η οικονομική ζωή της χώρας επί της ουσίας πραγματώνεται μέσω των νομικών προσώπων,
θα ήταν άτοπο να υποστηριχθεί οποιαδήποτε άλλη άποψη. Περαιτέρω, η οικονομική
ελευθερία κατοχυρώνεται τόσο υπό τη γενικότερη έννοιά της στο άρθρο 5 παρ. 1 όσο και
από άλλες ειδικότερες διατάξεις, χωρίς διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών, υπό την
προϋπόθεση ότι ειδικότεροι νόμοι δεν προβλέπουν, στο μέτρο που το Σύνταγμα το
επιτρέπει, ειδικούς περιορισμούς. Ειδικότερα δε, για τους υπηκόους των άλλων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους λεγόμενους κοινοτικούς αλλοδαπούς, το ευρωπαϊκό
κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, δεδομένου ότι όλοι είναι πολίτες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης194.
Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής μας ότι από το άρθρο 5 παρ. 1 προκύπτουν
τρεις συγκεκριμένοι περιορισμοί, ήτοι της μη προσβολής των δικαιωμάτων των άλλων, της
μη παραβίασης του Συντάγματος ή των χρηστών ηθών. Ειδικότερα, τα δικαιώματα των
άλλων στο πλαίσιο της ενότητας που αναλύεται, ήτοι της οικονομικής ελευθερίας, ανήκει
κατά κύριο λόγο το δικαίωμα να μετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας, αλλά και όλα τα
άλλα ατομικά δικαιώματα, όπως η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Περαιτέρω, η
μη παραβίαση του Συντάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 αναφέρεται στο τυπικό
Σύνταγμα, θεσπίζοντας την υπεροχή των άλλων συνταγματικών διατάξεων. Τέλος, η μη
παραβίαση των χρηστών ηθών αποτελεί επιφύλαξη του νόμου, με δεδομένο ότι
καθορίζονται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, μέσα στα όρια που θέτει το Σύνταγμα.
Ως προς την οικονομική πρωτοβουλία τίθενται ειδικότεροι περιορισμοί από το άρθρο 106
παρ. 2 και ειδικότερα αναφέρεται ότι η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται
να αναπτύσσεται εις βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή της εθνικής
οικονομίας. Με τον όρο ελευθερία δεν νοείται μόνον η φυσική αλλά όλες οι ατομικές
ελευθερίες τις οποίες κατοχυρώνει το Σύνταγμα και οι νόμοι, που κινούνται εντός στα
πλαίσια αυτού. Αναφορικά δε με την αξιοπρέπεια, για πρώτη φορά το ισχύον Σύνταγμα
διακηρύσσει και προστατεύει ρητά την αξία του ανθρώπου και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
με τη διάταξη 2 παρ. 2, η οποία ανήκει στο σκληρό πυρήνα του Συντάγματος και δεν
υπόκειται ούτε σε αναστολή ούτε σε αναθεώρηση, περιορισμός που περιλαμβάνεται και στο
άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Ο τρίτος δε περιορισμός που θέτει το άρθρο 106 παρ. 2
του Συντάγματος, δηλαδή η μη βλάβη της εθνικής οικονομίας, αποτελεί έναν νέο
επιπρόσθετο όρο, από αυτούς που θέτει το άρθρο 5 παρ. 1. Πότε θίγεται η εθνική οικονομία
ορίζει η Βουλή και η Κυβέρνηση, οι αποφάσεις των οποίων τίθενται υπό δικαστικό έλεγχο

194

Π. Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 1171
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μόνον σε περιπτώσεις ακραίες. Παρατηρείται όμως συχνά το φαινόμενο η νομολογία να
αρκείται συχνά στην επίκληση του δημοσίου συμφέροντος για να χαρακτηρίσει ως
συνταγματικό ένα περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας, έννοια γενική και αόριστη, η
επίκληση της οποίας τη θέτει πάνω από το Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται
τα ατομικά δικαιώματα195.
2.3.3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σημαντική έκφανση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, υπό τη
μορφή της συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας, είναι η ελευθερία εργασίας, δηλαδή
η ελεύθερη, χωρίς κρατικές παρεμβάσεις επιλογή και αλλαγή ανεξάρτητης ή εξαρτημένης
εργασίας, η ελεύθερη πρόσβαση την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση και η
ελεύθερη κατά χρόνο, τόπο και τρόπο άσκηση επαγγέλματος.
Τα επαγγέλματα δεν είναι ορισμένα εκ των προτέρων σε αριθμό, περιεχόμενο ή σκοπό.
Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης, κάνουν
την εμφάνισή τους πολλά και νέα επαγγέλματα, τα οποία συνεχώς μεταβάλλονται και
αυξάνονται. Καθένας δε έχει το δικαίωμα να επιλέξει να ασκήσει ένα από τα επαγγέλματα
αυτά, εφόσον βέβαια πληροί τις προϋποθέσεις σε ορισμένα από αυτά, τα οποία απαιτούν
ιδιαίτερες γνώσεις και προσόντα.
Περαιτέρω, η ελευθερία επιλογής θα στερείτο περιεχομένου χωρίς την ελευθερία ασκήσεως
του επαγγέλματος και γενικότερα της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να είναι
κατ’ αρχήν τουλάχιστον ελεύθερος να ασκήσει το επάγγελμα του με τον τρόπο και σε χώρο
και χρόνο, που ο ίδιος προτιμά. Η επαγγελματική εκπαίδευση, επίσης, διαδραματίζει
ουσιαστικό ρόλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν πάλι άνευ ουσίας ή και πρακτικά
αδύνατη η επιλογή ορισμένων επαγγελμάτων, τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και
προσόντα. Η επαγγελματική εκπαίδευση παίρνει τόσο τη μορφή του «εκπαιδεύεσθαι», όσο
και τη μορφή της «παροχής εκπαιδεύσεως»196. Τα ανωτέρω δε, στο σύνολό τους
συμπληρώνουν το νόημα της θετικής ελευθερίας εργασίας.
Ωστόσο, υφίσταται και η αρνητική ελευθερία εργασίας, υπό την έννοια ότι το δικαίωμα της
εργασίας, κατά το Σύνταγμα, αποτελεί δικαίωμα, όχι όμως και υποχρέωση, πέραν των
προβλεπόμενων εξαιρέσεων. Πρέπει δε να τονιστεί ότι το Σύνταγμα απαγορεύει κάθε μορφή
αναγκαστικής εργασίας, όπως το ίδιο πράττουν και οι διεθνείς διακηρύξεις των ατομικών
δικαιωμάτων, καθώς και των διεθνών συμβάσεων εργασίας.

195
196

Π. Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 1136 – 1185.
Ό.π., σελ. 926.
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Φορείς του δικαιώματος αυτού είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα, υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στο Σύνταγμα197 και σε ειδικότερους νόμους, ενώ την ελευθερία της εργασίας
μπορούν να επικαλεστούν και νομικά πρόσωπα, με δεδομένο ότι η άσκηση ορισμένων
επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθίσταται δυνατή μόνον στο πλαίσιο μιας οργανώσεως.
Συνακόλουθα, αξιοσημείωτο είναι ότι το Σύνταγμα δεν περιορίζει την ελευθερία της
εργασίας στους ημεδαπούς άμεσα ή έμμεσα μέσω μιας σειράς διατάξεων. Δύνανται και οι
αλλοδαποί να απολαμβάνουν στο ίδιο μέτρο με τους ημεδαπούς το δικαίωμα αυτό, εφόσον
έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο 4251/2014.
Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο για να εισέλθει αλλοδαπός νόμιμα στη χώρα μας,
προκειμένου να εργαστεί, πρέπει κατ’ αρχήν να εφοδιαστεί με θεώρηση εισόδου για εργασία
και κατόπιν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και πριν λήξει η θεώρηση εισόδου, να
εφοδιαστεί με άδεια διαμονής για εργασία198 και επαγγελματικούς λόγους ή για προσωρινή
διαμονή ή για άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική
κατάρτιση, οι οποίες αποτελούν κύριες κατηγορίες και διακλαδίζονται από πλήθος
μικρότερων κατηγοριών, ανάλογα με το είδος της εργασίας199, όπως ειδικότερα αναλύεται
κατωτέρω.
Το Σύνταγμα αναγνωρίζει επίσης την εφαρμογή των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του
διεθνούς δικαίου200 καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις από της κύρωσή τους με νόμο και τη
Για παράδειγμα ο νόμος μπορεί να προβλέπει σχετικά με ορισμένη εργασία ή επάγγελμα κατώτατο ή
ανώτατο όριο ηλικίας.
198
ΑΠ 1710/2010 (Β1΄ Πολιτικό Τμήμα) Απολύτως άκυρη η σύμβαση εργασίας αλλοδαπού τρίτης χώρας που
δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια εργασίας, ΣτΕ 1380/2008 Αποκλεισμός των αλλοδαπών – πολιτών τρίτων
χωρών από τον κύκλο των δικαιούχων αδειών πωλητών λαϊκών αγορών δεν συνιστά περιορισμό της
επαγγελματικής τους ελευθερίας επιβληθέντα κατά παράβαση της κατοχυρωμένης από το άρθρο 25
παράγραφος 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας – Ο Ν.3304/2005 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά
στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης στις περιπτώσεις που προβλέπεται διαφορετική
μεταχείριση λόγω ιθαγένειας – Στα δικαιώματα που εγγυάται χωρίς καμιά διάκριση το Διεθνές Σύμφωνα για τα
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα δεν περιλαμβάνεται η οικονομική και επαγγελματική ελευθερία, 459/1988
Εφετείου Πειραιά Το κοινωνικό δικαίωμα εργασίας των αλλοδαπών – Το κράτος δεν υποχρεούται να
διασφαλίσει την ελευθερία της εργασίας των αλλοδαπών, που προστατεύεται συνταγματικά ως ατομικό
δικαίωμα – Συνθήκες εργασίας των αλλοδαπών εργαζομένων στην Ελλάδα – Ισότητα της αμοιβής των
αλλοδαπών εργαζομένων με αυτή των ημεδαπών για εργασία ίσης αξίας.
199
Άρθρο 7 παρ. 2 ν. 4251/2014: Α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους Α1.
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία – παροχή υπηρεσιών ή έργου, Α2. Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού, Α3.
Επενδυτική δραστηριότητα, Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα», Β) Προσωρινή Διαμονή,
Β1. Εποχική εργασία, Β2. Αλιεργάτες, Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων Β4. Πολίτες τρίτων χωρών
που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που
μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας Β6. Αρχηγοί
οργανωμένων ομάδων τουρισμού Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης … Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία,
έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση, Δ1. Σπουδές Δ2. Εθελοντική εργασία Δ3. Έρευνα Δ4. Επαγγελματική
κατάρτιση.
200
Σημαντικές διατάξεις στο χώρο του διεθνούς δικαίου εντοπίζονται στις συμβάσεις που υιοθέτησε η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας, οι συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα
197
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θέση τους σε ισχύ και κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίστανται αναπόσπαστο μέρος του
εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη, κατά το άρθρο 28
παρ.1 του Συντάγματος, υπό την επιφύλαξη βεβαίως του όρου της αμοιβαιότητας201.
Ιδιαίτερης σημασίας, στον τομέας της εργασίας και ειδικότερα όσον αφορά τους
αλλοδαπούς είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και κατ’ επέκταση η
ισότητα αμοιβής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β’ «Όλοι οι
εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για
παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Οι αρχές δε αυτές δεν αντίκεινται μόνο έναντι στο κράτος
αλλά και στον εκάστοτε εργοδότη. Επίσης, όλοι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι, οι οποίοι
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος «το Κράτος μεριμνά για την
κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως ο νόμος ορίζει.» . Όπως διακρίνεται, εμφανώς
καμία διάκριση δεν γίνεται μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών αλλά ως φορείς του
δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης φέρονται όλοι ο εργαζόμενοι. Ακόμη δε και αν στο
παρελθόν υπήρξε κάποια αμφισβήτηση ως προς το είδος των εργαζομένων, πλέον η πάγια
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ενστερνίζεται μια ορθή διασταλτική ερμηνεία
του όρου εργαζόμενοι, με την οποία καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, ανεξαρτήτως
είδος εργασίας.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι οι υπήκοοι των κρατών – μελών της Ε.Ε. δύνανται, δυνάμει της
καθιερώσεως της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να κινούνται ανεμπόδιστα από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, προκειμένου να αναζητήσουν
ή και να ασκήσουν εργασία202. Η ελεύθερη δε κυκλοφορία προβλέπεται και για τους
ανεξάρτητους επαγγελματίες ή τις εταιρίες.

οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί της νομικής
καταστάσεως των ανιθαγενών, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί της νομικής καταστάσεως των
προσφύγων, η Διεθνής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των μεταναστών εργατών και των
μελών των οικογενειών τους, καθώς επίσης οι διατάξεις που σχετίζονται με το Συμβούλιο της Ευρώπης και οι
δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, όπως η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και
τα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη συμμετοχή
των αλλοδαπών στη δημόσια ζωή σε τοπικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το νομικό καθεστώς των
μεταναστατών εργατών, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Κοινωνικής Ασφάλισης.
201
Υπό τη ρήτρα της αμοιβαιότητας έχει υπογράψει η Ελλάδα και έχει κυρώσει δύο ειδικές Συμφωνίες, οι
οποίες αφορούν την εποχιακή απασχόληση των αλλοδαπών, τόσο με την Αλβανία (ν. 2482/1997), όσο και με
τη Βουλγαρία (ν. 2407/1996).
202
Σημαντική εξαίρεση και στην περίπτωση αυτή τίθεται η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση. Γενικότερα,
κύρια εξαίρεση στο δικαίωμα της εργασίας, αναφορικά με τους αλλοδαπούς, τίθεται στην εισαγωγή τους στις
δημόσιες λειτουργίες, στις οποίες μόνον οι Έλληνες πολίτες γίνονται δεκτοί, με εξαιρέσεις, που εισάγουν
ειδικοί νόμοι, βλ. Αιτιολογική βάση της εξαίρεσης αυτής αποτελούν λόγοι δημόσιας τάξεως, ασφάλειας και
υγείας.
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Περαιτέρω, ως προς τους ομογενείς, απαιτείται και αυτή η ειδικότερη κατηγορία αλλοδαπών
να έχουν σχετική άδεια203, προκειμένου να εργαστούν.
Τέλος, ως προς τους πρόσφυγες, η ελληνική πολιτεία παρουσιάζει μια ευνοϊκότερη
μεταχείριση σε σχέση με τους λοιπούς αλλοδαπούς. Στην εν γένει διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί από τις δημόσιες αρχές και στις ειδικότερες προϋποθέσεις που απαιτούνται για
τη χορήγηση άδειας εργασίας διακρίνεται μια μεγαλύτερη ευελιξία αν αυτή αφορά
αλλοδαπό, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως πολιτικός πρόσφυγας, σε αιτούντα άσυλο και σε
προσωρινά διαμένοντα για ανθρωπιστικούς λόγους στη χώρα αλλοδαπών.
- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Η Ελλάδα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δέχεται συνεχή ρεύματα έλευσης αλλοδαπών, οι
οποίοι εισέρχονται παράνομα μέσω γειτονικών χωρών, με αποτέλεσμα να καθίσταται
δυσχερής η άμεση αντιμετώπιση των εισροών αυτών και να δημιουργείται σύγχυση ως προς
την προστασία τους.
Αναφορικά δε με την απασχόληση παράνομων αλλοδαπών εργαζομένων, η βούληση του
νομοθέτη είναι σαφής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 3386/2005, «Δεν
επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν
άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής και έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας
ή άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βεβαίωση της παρ. 3 του
άρθρου 11 του νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
έκδοσή της. Αν η κατάρτιση της σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου αποτελεί
προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την
αναβλητική αίρεση της χορήγησης αντίστοιχης άδειας.». Τίθεται συνεπώς, ως απαραίτητη
προϋπόθεση η κατοχή της απαιτούμενης άδειας διαμονής, προκειμένου να προσληφθούν και
να απασχοληθούν σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η σημασία δε που δίδεται στην υπό κρίση
προϋπόθεση επιβεβαιώνεται και από τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε εργοδότες, οι οποίες
διακρίνονται τόσο σε διοικητικές όσο και ποινικές, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 και 4204.
1084/2000 ΜΠΡ ΑΘ Άκυρη η σύμβαση εργασίας που συνάπτει αλλοδαπός ομογενής που στερείται άδειας
εργασίας. Ο αλλοδαπός ομογενής στην περίπτωση αυτή μπορεί να αξιώσει από τον εργοδότη την ωφέλεια που
αυτός αποκόμισε κατά τα άρθρα 904 επ του ΑΚ. Κριτήρια για τον υπολογισμό της ωφέλειας του εργοδότη. Ο
μισθωτός στην περίπτωση αυτή δικαιούται μισθό αδείας, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, προσαύξηση για
εργασία Κυριακών και αργιών καθώς και για παράνομες υπερωρίες και αποζημίωση απόλυσης όχι όμως και
μισθούς υπερημερίας.
204
«3.Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, πέραν
άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία επιβάλλεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας, χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να κυμαίνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε παράνομο υπήκοο τρίτης χώρας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
προσδιορίζονται τα κριτήρια, με τα οποία καθορίζεται αναλόγως το ύψος του προστίμου. Αν οι ανωτέρω
203
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Ωστόσο, ακόμη και αν παρανόμως απασχολείται πολίτης τρίτης χώρας σε εργοδότη, ο
τελευταίος οφείλει:
«α) να καταβάλει σε αυτόν όλες τις οφειλόμενες αμοιβές. Το συμφωνημένο επίπεδο
αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον ο ελάχιστος μισθός ή το ημερομίσθιο που
προβλέπεται από τη νομοθεσία, τις κλαδικές, ομοιο-επαγγελματικές, επιχειρησιακές,
σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στους συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους ή
στη συγκεκριμένη επιχείρηση, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν ότι οι
οφειλόμενες αμοιβές ήταν διαφορετικές εντός των πλαισίων της ισχύουσας νομοθεσίας.
β) να καταβάλει στους αρμόδιους φορείς ποσό ίσο προς κάθε εισφορά και φόρο που θα
κατέβαλε ο εργοδότης εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμιμα,
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων με τις προσαυξήσεις τους.
γ) να καταβάλει κάθε δαπάνη που απαιτήθηκε για την αποστολή των καθυστερούμενων
οφειλών στη χώρα στην οποία ο πολίτης τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να
επιστρέψει.205».
Πρέπει δε να τονιστεί ότι οι παρανόμως εργαζόμενοι αλλοδαποί έχουν το δικαίωμα, όπως
κάθε νόμιμα εργαζόμενος, να υποβάλλει στα κατά τόπους εργατικά κέντρα καταγγελία, η
οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Προς επίρρωση δε του δικαιώματος αυτού ο
νόμος ορίζει ότι η παροχή συνδρομής σε πολίτες τρίτων χωρών για την υποβολή
καταγγελίας δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υποβοήθηση παράνομης εισόδου, διέλευσης
ή διαμονής. Επιπροσθέτως, δικαιούται να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια και εν γένει
στις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους, ακόμη και
αν έχουν ήδη επιστρέψει στη χώρα τους ή έχουν την υποχρέωση να το πράξουν.

παραβάσεις διαπιστώνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με
αιτιολογημένη πράξη του αρμόδιου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας ή Κέντρου
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και ύστερα από
προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α`), όπως ισχύουν κάθε φορά."
***Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/11-05-2010)
4. «Όποιος απασχολεί υπήκοο τρίτης χώρας που στερείται άδειας διαμονής τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν
εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, οι ως άνω ποινές επιβάλλονται στο νόμιμο εκπρόσωπο του. Ο Γενικός
Γραμματέας της Περιφέρειας, συνεκτιμώντας τις εν γένει περιστάσεις, διατάσσει και το κλείσιμο του
καταστήματος ή της επιχείρησης για χρονικό διάστημα από έναν μέχρι έξι μήνες και σε περίπτωση υποτροπής,
μέχρι δώδεκα μήνες. Προκειμένου για κέντρα διασκέδασης, η ανωτέρω διακοπή λειτουργίας τους αφορά
χρονικό διάστημα από δύο μέχρι δώδεκα μήνες και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες. Αν
υπάρξει τρίτη καταδικαστική απόφαση, για όλα τα ανωτέρω καταστήματα ή επιχειρήσεις διακόπτεται οριστικά
η λειτουργία τους με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Εκ νέου χορήγηση άδειας
λειτουργίας στο ίδιο πρόσωπο δεν είναι επιτρεπτή για χρονικό διάστημα πέντε ετών.»
205
Α. 81 ν. 4052/2012, ο οποίος επεδίωξε την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία
2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.6.2009 σχετικά με την «επιβολή
ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα
διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών».
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Σημαντικό ρόλο σε τέτοιου είδους παραβάσεις διαδραματίζουν οι Ανεξάρτητες Διοικητικές
Αρχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος μεσολαβεί
μεταξύ της ελληνικής διοίκησης και των πολιτών, με σκοπό την προστασία των
δικαιωμάτων των τελευταίων. Στον Συνήγορο του Πολίτη δύναται να απευθυνθεί κάθε
πρόσωπο, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, στην περίπτωση που κρίνει ότι παραβιάζονται ή καθ’
οιονδήποτε τρόπο προσβάλλονται τα δικαιώματά του. Σημαντικό είναι στην περίπτωση
αυτή, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη καταγράφει και ερευνά τις υποθέσεις, με αποτέλεσμα να
αναδεικνύει τα προβλήματα και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, συμβάλλοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο και στο νομοθετικό έργο.
Δεν πρέπει επίσης να διαφύγει της προσοχής το άρθρο 89 του νόμου 4052/2012, με το οποίο
η πολιτεία επιδιώκει να προστατεύσει τα δικαιώματα των ανθρώπων που βρίσκονται στην
ελληνική επικράτεια και να καταπατήσει την εργασία με καταχρηστικούς όρους,
παροτρύνοντάς του να συνεργαστούν με τις αρχές και να αποκαλύψουν τις αντίξοες
συνθήκες, υπό τις οποίες αναγκάζονται να εργαστούν206.
2.3.4 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Η προστασία της συνδικαλιστικής ελευθερίας207 από το Σύνταγμα (α. 23 παρ. 1) έχει διττή
σημασία. Αφενός κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα ως ελευθερία του ατόμου μεμονωμένα
όσο και της συνδικαλιστικής οργάνωσης συλλογικά208 και αφετέρου εγγυάται την
κατοχύρωση του ελεύθερου συνδικαλισμού ως θεσμού. Η ελευθερία συστάσεως,
λειτουργίας και διαλύσεως μιας συνδικαλιστικής οργανώσεως, καθώς και η προσχώρηση ή
αποχώρηση των μελών της περιλαμβάνονται στην έννοια της συνδικαλιστικής ελευθερίας.
Το ατομικό δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας, δηλαδή η ελευθερία του ατόμου να
προβεί από κοινού με άλλα πρόσωπα στην ίδρυση μιας τοπικής, εθνικής ή διεθνούς
συνδικαλιστικής οργανώσεως, στη συμμετοχή του σε μια ήδη υφιστάμενη οργάνωση για την
προάσπιση των οικονομικών και κοινωνικών του συμφερόντων και στην αποχώρηση του
από αυτήν, αφορά τόσο τους εργαζομένους όσο και τους εργοδότες. Πρέπει δε να τονιστεί
ότι το Σύνταγμα παρέχει προστασία κατά οποιασδήποτε προσβολής, είτε αυτή προέρχεται
από το κράτος, είτε από οποιονδήποτε τρίτο και κυρίως τον εργοδότη, υπό τις προϋποθέσεις
όμως που ορίζει ο νόμος.
Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της Μανωλάδας (http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releasesannouncements/item/414-manwlada-dikastiki-apotuxia)
207
Π. Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 965 – 973.
208
Η συνδικαλιστική ελευθερία ως συλλογικό δικαίωμα σημαίνει το δικαίωμα υποστάσεως και λειτουργίας
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα οποία εμφανίζονται ειδικότερα ως δικαίωμα υποστάσεως, δικαίωμα
οργανωτικής αυτονομίας, δικαίωμα συνενώσεως και ως ελευθερία δράσεως.
206
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Φορείς της συνδικαλιστικής ελευθερίας είναι κατ’ αρχάς τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και οι
ίδιες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τόσο των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών, είτε
έχουν νομική προσωπικότητα, είτε όχι. Καμία διάκριση δεν γίνεται περαιτέρω με κριτήριο
την ιθαγένεια. Συνεπώς το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται τόσο για τους αλλοδαπούς, όσο
και τους ανιθαγενείς που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα, όπως
επιβεβαιώνεται και από άρθρο 1 παρ. 1 υποπαρ. 2 του ν. 1264/1982209. Τα ίδια δε ισχύουν
και ως προς τα συνδικαλιστικά δικαιώματα του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι»210 και ως
προς το δικαίωμα της νόμιμης απεργίας.
2.3.5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας πραγματώνεται στο άρθρο
17, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο
για αποδεδειγμένη δημόσια ωφέλεια. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους,
το

οποίο

οφείλει

τόσο

να

τη

σέβεται,

όσο

και

να

την

προστατεύει.

Η προστασία των εν γένει συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών αποτελεί δέσμια
υποχρέωση των αρχών της δημόσιας τάξης. Σε περίπτωση δε παράλειψης αυτών να λάβουν
τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα υπέρ των πολιτών και της περιουσίας τους
στοιχειοθετείται περίπτωση παρανομίας, σύμφωνα με τα άρθρα 105 – 106 του Εισαγωγικού
Νόμου του Αστικού Κώδικα και το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση.
Προβληματισμός επικρατεί τόσο στη θεωρία, όσο και στη νομολογία, αναφορικά με την
προστασία της ιδιοκτησίας ως ατομικό συνταγματικό δικαίωμα και αν αυτή πρέπει να
ερμηνευθεί στενά, ώστε να περιοριστεί μόνο στα εμπράγματα δικαιώματα ή ευρύτερα,
ώστε να περιλάβει και άλλα δικαιώματα. Η κρατούσα άποψη στη χώρα μας μέχρι τα
τελευταία χρόνια δέχεται ότι η προστασία, που απορρέει από τις διατάξεις του Συντάγματος
ως προς το δικαίωμα αυτό, δεν συνίσταται στην απαγόρευση προσβολής κάθε κεκτημένου
δικαιώματος211, αλλά περιορίζεται στην απαγόρευση προσβολής των εμπράγματων
δικαιωμάτων και μάλιστα αυτών που είναι αυθύπαρκτα και παρέχουν ίδια εξουσία.
«Ανήλικοι και αλλοδαποί εργαζόμενοι νόμιμα μπορούν να είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων.»
Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται η παρατήρηση, που έχει αναλυθεί εκτενώς ανωτέρω (σελ. 50, υποσ.
125), ότι η διάταξη του άρθρου 107 παρ. 1 του Εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα («Οι διοικούντες
σωματεία δέον να είναι Έλληνες πολίτες») δεν συμβιβάζεται με τη γενική κατοχύρωση της συνδικαλιστικής
ελευθερίας και ως εκ τούτου έχει κριθεί αντισυνταγματική.
211
Υποστηρίζεται ωστόσο η άποψη ότι είναι αναγκαία η διεύρυνση της συνταγματικής έννοιας της
ιδιοκτησίας, ώστε να περιλαμβάνει και τα υπόλοιπα περιουσιακά δικαιώματα, όπως τα ενοχικά. (Βλ. Γ.
Κασιμάτη, Η συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας και η διεύρυνσή της, ΕΔΔΔ, 1974, σελ. 221). Ο Άρειος
Πάγος (ΑΠ 86/98, Δ 1998, 1312 με παρατηρήσεις Ε. Μπαλογιάννη, ΑΠ 40/98 (Ολ.) = ΤοΣ 1999, 103 = ΔτΑ
1999, 431, με παρατηρήσεις Γ. Κασιμάτη, ΝοΒ 1999, 705. Ε. Σπηλιωτόπουλου, ΔτΑ 2001, 135. Θ.Ι. Μέλφου,
ΤοΣ 2001, 87. Ι. Καράκωστα, ΝοΒ 1999, 754. Α. Πετρόγλου, ΕΚΔΑ 1998, 140. Κ. Μπέη, Δ 1999, 231) και το
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 542/1999 (Ολ.), ΔτΑ 1999, 956) έχουν δεχθεί ότι τα ενοχικά δικαιώματα
209
210
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Η κρατούσα όμως άποψη διεθνώς, η οποία σταδιακά διαδίδεται και στη χώρα μας,
υποστηρίζει ότι η ευρεία έννοια της ιδιοκτησίας περιλαμβάνει και τα ενοχικά δικαιώματα.
Κάθε άλλος περιορισμός δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές
συνθήκες. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, για την προστασία των δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε (μαζί με τη Σύμβαση)
με το Ν.Δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη
ισχύ έναντι των κοινών νόμων, «παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού
της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της περιουσίας αυτού, ειμή δια λόγους
δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρχών
του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός
Κράτους όπως θέσει εν ισχύι νόμους ους ήθελε κρίνει αναγκαίους προς ρύθμισιν της
χρήσεως αγαθών συμφώνως προς το δημόσιο συμφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής
φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται ο σεβασμός
της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας
ωφέλειας212.
Συνεπώς, ορθότερη κρίνεται η διεθνώς πια αποδεκτή άποψη, ότι στην έννοια της
ιδιοκτησίας, κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος ανήκουν όλα τα περιουσιακά δικαιώματα,
εμπράγματα και ενοχικά.
Τέλος, η προστασία της ιδιοκτησίας, που απορρέει από τις διατάξεις του Συντάγματος δεν
διακρίνεται ως προς τους φορείς της. Τόσο τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαποί και αλλοδαποί,
όσο και τα νομικά πρόσωπα, αποτελούν φορείς του δικαιώματος της ιδιοκτησίας213.
Πρόκειται, συνεπώς, για πανανθρώπινο δικαίωμα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την
κατοχύρωση του στις διεθνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ωστόσο για λόγους ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος υφίστανται ορισμένοι

προστατεύονται από το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, χωρίς ωστόσο να έχει επηρεαστεί η
πάγια νομολογία τους ως προς την ερμηνεία του άρθρου 17 παρ. 1 του Συντάγματος, Βλ. Π. Δ. Δαγτόγλου,
ό.π., σελ. 1026.
212
Σύμφωνα με την 1780/2005 απόφαση του Αρείου Πάγου στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι
μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα δικαιώματα «περιουσιακής φύσεως» και τα κεκτημένα
«οικονομικά συμφέροντα». Καλύπτονται έτσι τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις,
είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο,
εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία, με βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι μπορούν
να ικανοποιηθούν δικαστικά (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Pressos Compania Naviera
S.A. κ.ά. κατά Βελγίου (1995). Pine Valley Development κατά Ιρλανδίας (1995). Ολ.ΑΠ 40/98) . Ωστόσο έχει
υποστηριχθεί στην θεωρία ότι δεν ανήκουν στην έννοια της ιδιοκτησίας τα απλά οικονομικά συμφέροντα, οι
απλές προσδοκίες κέρδους και η αποτίμησή τους στην αγορά, βλ. ό.π., σελ. 1031).
213
Αναφέρονται τα ιδιωτικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, το Κράτος δεν είναι φορέας του δικαιώματος της
ιδιοκτησίας, βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π. σελ. 1041.
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περιορισμοί, οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί με νόμο214. Πολλοί βέβαια από αυτούς δεν
συνάδουν με το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τείνουν να εξαλειφθούν. Σε κάθε
περίπτωση, κριτήριο της επιβολής των περιορισμών αυτών τίθεται η αρχή της
αναλογικότητας.
2.3.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μια ακόμη ιδιαιτέρως σημαντική έκφανση της ελευθερίας του ατόμου, πέραν της
προσωπικής ασφάλειας αποτελεί το δικαίωμα της ελευθερίας της κίνησης και της
εγκατάστασης. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδ. α’ του Συντάγματος, όπως ήδη έχει
αναφερθεί, όσοι βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη
προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, χωρίς η προστασία αυτή να εξαρτάται
από τη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πολιτικές πεποιθήσεις. Γίνεται, επομένως
αντιληπτό ότι η απαγόρευση των διακρίσεων βάσει των ως άνω κριτηρίων και κυρίως λόγω
της ιθαγένειας δεν εκτείνεται στο δικαίωμα της ελευθερίας κίνησης και εγκατάστασης. Η
ερμηνεία του δικαιώματος της ελευθερίας διαφέρει ουσιωδώς ως προς τους ημεδαπούς και
τους αλλοδαπούς αντίστοιχα.
Ως προς τους ημεδαπούς, γενικός κανόνας είναι ότι η είσοδος του ημεδαπού στο ελληνικό
έδαφος επιτρέπεται πάντοτε. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 5 § 4 του Συντάγματος
«απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που να περιορίζουν σε οποιοδήποτε Έλληνα την
ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’
αυτήν. Τέτοιου είδους περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως
παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου215, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
Η νομοθεσία μας απαγορεύει την απόκτηση κυριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων στις
«παραμεθόριες» περιοχές, οι οποίες όμως με το ν. 1892/1990 έχουν περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να
δικαιολογείται ο περιορισμός αυτός για λόγους δημόσιας ασφάλειας και συμφέροντος.
215
Βλ. σχετική νομολογία 763/2000 ΕΦ ΘΕΣΣΑΛ «Επειδή από την διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. β` του Ν.
2475/1920 (ως αντικ. με το άρθρον 4 Ν. 1 128/1981) με σαφήνεια συνάγεται ότι για την έκδοση διατάξεως από
τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών περί απαγορεύσεως εξόδου από τη χώρα, που δεν αποτελεί ατομικό
διοικητικό μέτρο, σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση που έγινε στο άρθρον 5 παρ. 4 του Συντάγματος 1975,
αλλά αποτελεί αναμφισβήτητα σαφή περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου (βλ. πρότ. Αντ. Α.Π.
υπό την Α.Π. 393/1985 Ποιν. Χρον. ΛΕ` σελ. 785), απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) να έχει ασκηθεί κατά
του κατηγορουμένου ποινική δίωξη για κακούργημα (ή για ορισμένα πλημμελήματα αναφερόμενα σ` αυτό το
άρθρο για τα οποία διεξάγεται κυρία ανάκριση) και β) να επιβάλλουν τούτο λόγοι ασφαλείας ή δημοσίου
συμφέροντος, που όμως πρέπει να διασαφηνίζονται και να εξειδικεύονται τόσο στη σχετική εισαγγελική
διάταξη όσο και στο βούλευμα το οποίο την επικυρώνει, και συνίστανται στην από την αντικοινωνική
συμπεριφορά του δράστη, έχουσαν εγκληματικό χαρακτήρα, διατάραξη της έννομης τάξης και στην εκ ταύτης
απορρέουσα ποινική εξουσία της Πολιτείας να μην αποφύγει ο εγκληματήσας τις από το νόμο απειλούμενες
κυρώσεις. Ειδικώτερα δε πρέπει να έχουν προκύψει αποχρώσες ενδείξεις ενοχής και να είναι βεβαιωμένη ή
πολύ πιθανή η πρόθεση του κατηγορουμένου ουχί απλώς να μεταβεί στο εξωτερικό αλλά και να μην επανέλθει
για να εμφανισθεί στον αρμόδιο Ανακριτή προς απολογίαν (βλ. Α.Π. 1073/1982 Ποιν. Χρον. ΛΓ` σελ. 316,
Εφ.Θεσ. 157/1984 Αρμ. 1984 σελ. 1008, Εφ. Αθ. 1578/1985 ΝοΒ 1985 σελ. 1748, Ι. Ζαγκαρόλα, Η
απαγόρευσις της αποδημίας, Ποιν. Χρον. ΚΑ` σελ. 440, Αντιθέτως, Εφ. Πειρ. 288/1982 Ποιν. Χρον. ΛΔ` σελ.
92, Εφ. Αθ. 936/1992 Ποιν. Χρον. ΜΒ` σελ. 1106). IV).
214
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ανάγκης216 και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων217, όπως ο νόμος ορίζει».
Επίσης, κατ’ αρχήν218 ελεύθερη θεωρείται και η έξοδος των ημεδαπών από την ελληνική
επικράτεια και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 4 § 6 του ν. 4251/2014, «Δεν απαγορεύεται
η είσοδος στην Ελλάδα που αποδεικνύεται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια
κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν ακόμη στερείται διαβατηρίου ή άλλου
ταξιδιωτικού εγγράφου.».
Ως προς τους αλλοδαπούς, όπως συνάγεται τόσο από το διεθνές όσο και από το εθνικό
θεσμικό πλαίσιο δικαιώματα αναγνωρίζονται πρωτίστως τους νομίμως διαμένοντες.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά
Δικαιώματα, το οποίο δεσμεύει τη χώρα μας και ισχύει τόσο για τους ημεδαπούς, όσο και
για τους αλλοδαπούς «1. Οποιοσδήποτε βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος ενός Κράτους έχει
δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης και ελεύθερης επιλογής κατοικίας στο έδαφος αυτού του
Κράτους.

2.

Καθένας

είναι

ελεύθερος

να

εγκαταλείψει

οποιαδήποτε

χώρα,

συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. 3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα δεν
υπόκεινται σε περιορισμούς, με την εξαίρεση όσων περιορισμών προβλέπει ο νόμος και οι
οποίοι είναι απαραίτητοι για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της
δημόσιας υγείας, των χρηστών ηθών ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και
σύμφωνοι με τα άλλα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο παρόν Σύμφωνο. 4. Κανείς δεν
στερείται αυθαίρετα του δικαιώματος εισόδου στη χώρα του.». Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό
ότι δε γίνεται κανένας διαχωρισμός αναφορικά με την ιθαγένεια των προσώπων και ως
μόνες προϋποθέσεις τίθενται η νόμιμη είσοδος στη χώρα και βεβαίως η εθνική ασφάλεια, η
δημόσια τάξη, η δημόσια υγεία, τα χρηστά ήθη και τα δικαιώματα/ ελευθερίες των άλλων.
Περαιτέρω βασική αρχή του διεθνούς δημοσίου δικαίου, η οποία θεσπίζεται από το άρθρο
13 παρ. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (10.12.1948),
Αρχικά πρέπει να συντρέχει μια εξαιρετική, ασυνήθιστη δηλαδή και απροσδόκητη περίσταση, η οποία να
αποτελεί περίπτωση ανάγκης, διακινδυνεύσεως δηλαδή ενός σπουδαίου δημόσιου συμφέροντος, με εξαίρεση
τις περιπτώσεις που διακυβεύεται η δημόσια υγεία, στις οποίες δεν απαιτείται να συντρέχει εξαιρετική
περίπτωση ανάγκης βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 344.
217
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υφίσταται εύλογη σχέση μεταξύ του επιβαλλόμενου διοικητικού μέτρου , της
αξιόποινης πράξης, για την πρόληψη της οποίας λαμβάνεται, καθώς και του βαθμού κινδύνου διαταράξεως ή
επαναλήψεως της πράξεως αυτής βλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, ό.π., σελ. 344.
218
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα, όπως στην περίπτωση των,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υφ’ όρων απολυθέντων καταδίκων. Βλ. σχετικά το υπ’ αρ. 125/2001 ΕφΠειρ
βούλευμα «Επειδή κατά την διάταξιν του άρθρου 2 παρ. α`, εδ. δεύτερον του ν. 2475/1920 "περί
μεταναστεύσεως και αποδημίας", ως συνεπληρώθη δι άρθρου 4 παρ. 5 ν. 2207/1994, εις περίπτωσιν
απολύσεως υφ` όρον, το συμβούλων των πλημμελειοδικών το οποίον είχε διατάξει την απόλυσιν, δύναται να
επιτρέπη την έξοδον του καταδικασθέντος εκ της χώρας, αν συντρέχη σπουδαίος ατομικός, οικογενειακός ή
επαγγελματικός λόγος. Η θέσπισις της διατάξεως αυτής εκρίθη αναγκαία, ώστε να καμφθή ο απόλυτος
χαρακτήρ της απαγορεύσεως εξόδου εκ της χωράς του υφ` όρον απολυθέντος, εις τας περιπτώσεις κατά τας
οποίας η έξοδος αύτη τυγχάνει απαραίτητος, βλ. Εισηγ. Έκθ. ν. 2207/1994, τέταρτο κεφάλαιο αρθρ. 4 παρ. 5,
ΠλημΠειρ 118/1995, με τα σύμφωνα σχόλια Λ. Μαργαρίτη, Υπέρ. 1995.547.
216
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αποτελεί το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης του αλλοδαπού στη χώρα υποδοχής, όπως
και το δικαίωμα της επιλογής κατοικίας στο εσωτερικό της χώρας. Σχετικό δικαίωμα, ήτοι
δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και διαμονής, αναγνωρίζεται για το νόμιμο αλλοδαπό και
από το άρθρο 2 παρ.1 του τέταρτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ219.
Αναφορικά δε με τη διαδικασία της νόμιμης εισόδου, διαμονής και εξόδου από την Ελλάδα,
σχετικές ρυθμίσεις εντοπίζονται αφενός στη Συνθήκη Schengen220 (άρθρα 18 – 24), που
εγκαθίδρυσε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών – μελών της Συνθήκης,
χωρίς ελέγχους και αφετέρου στο εθνικό μας πλαίσιο και κυρίως στο δίκαιο καταστάσεως
αλλοδαπών, το οποίο έχει θεσπίσει ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με την είσοδο, τη μόνιμη
διαμονή – εγκατάσταση και την έξοδο από την ελληνική επικράτεια221.
Ειδικότερα, η οριοθέτηση του πλαισίου για τη νόμιμη είσοδο, διαμονή και έξοδο του
αλλοδαπού στη χώρα ξεκίνησε ήδη από το 1929, με το νόμο 4310/1929 «Περί
εγκαταστάσεως και κινήσεως αλλοδαπών εν Ελλάδι, αστυνομικού ελέγχου, διαβατηρίων,
απελάσεων και εκτοπίσεων». Ο νόμος αυτός προέβλεπε την πλήρη ελευθερία εισόδου των
αλλοδαπών στη χώρα και την παραμονή για το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν σε κάποιον από τους αναλυτικά αναφερόμενους σε αυτόν
περιορισμούς. Μετά δε το χρονικό διάστημα αυτό ο αλλοδαπός, εφόσον επιθυμούσε να
παραμείνει στη χώρα, θα έπρεπε να λάβει σχετική άδεια παραμονής διάρκειας τριών μηνών,
γνωρίζοντας το σκοπό για τον οποίο θα του χορηγούταν η άδεια. Προβλεπόταν μεν η
δυνατότητα συνεχών ανανεώσεων των άδειων παραμονής αλλά ο νομοθέτης δεν προέβλεψε
ποτέ δικαίωμα σε λήψη άδειας μόνιμης εγκατάστασης. Περαιτέρω, χρειάστηκε να παρέλθει
το χρονικό διάστημα των τριάντα ετών και να αντικατασταθεί τελικά από το νόμο
1975/1991, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως νόμος αυστηρός και μη λειτουργικός222, καθότι
περιείχε

μέτρα

κατασταλτικά,

με

απόλυτη

προτεραιότητα

την

πάταξη

της

λαθρομετανάστευσης. Επί παραδείγματι, ο νόμος αυτός όριζε ότι η είσοδος των αλλοδαπών
θα γίνεται μόνο από συγκεκριμένα σημεία, τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις, με σκοπό
τον έλεγχο των αλλοδαπών από τα αρμόδια όργανα διοίκησης. Συνάγεται, επομένως ότι
καθίσταται πλέον μη νόμιμη και επιτρεπτή κάθε είσοδος αλλοδαπού, ακόμη και αν είναι
εφοδιασμένος με σχετικά έγγραφα, από σημείο εισόδου, το οποίο δεν έχει οριστεί.
Παρατηρώντας λοιπόν κανείς τον νόμο αυτό, εύκολα αντιλαμβάνεται την ανησυχία του
Ι.Λ. Συμεωνίδης, Η διοικητική απέλαση, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 45 – 46.
Χρ. Παν. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη Διοικητική Απέλαση και το ένδικο
βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονικη, σελ. 46 – 50.
221
Ευ. Ι. Πουλαράκης, ό.π., σελ. 39 επ.
222
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο νόμος αυτός προέβη και σε αρκετές βελτιώσεις, καθότι ασχολήθηκε με
θέματα οικογενειακής κατάστασης, εκπαίδευσης και εργασίας των αλλοδαπών, βλ. Χρ. Παν. Δετσαρίδης, Ο
Κώδικας Μετανάστευσης και ο Κώδικας Ιθαγένειας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σελ. 16.
219
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νομοθέτη για την τυχόν μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα
να απαριθμούνται οι προϋποθέσεις άρνησης εισόδου αναλυτικά, όχι όμως με ακρίβεια και
ως εκ τούτου το ελεγκτικό όργανο είχε τη δυνατότητα να προβαίνει σε αυθαίρετη και
αναιτιολόγητη κρίση223.
Η πρώτη προσπάθεια για τη μαζική «νομιμοποίηση» των παρανόμως διαμενόντων στην
Ελλάδα αλλοδαπών, οι οποίοι δεν είχαν καταγραφεί από τα προεδρικά διατάγματα 358/1997
και 359/1997 έγινε το έτος 1997. Ο αλλοδαπός πλέον, εφόσον δήλωνε την παράνομη
διαμονή του στην Ελλάδα, μπορούσε να εφοδιασθεί με τα έγγραφα και είχε τη δυνατότητα
να εργασθεί νόμιμα με τις ίδιες υποχρεώσεις και εργασιακά δικαιώματα, που απολάμβαναν
οι αλλοδαποί. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο, με την πάροδο δέκα χρόνων, αποδείχθηκε
ανεπαρκές στο συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο σε θέματα
μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί ο νόμος 1975/1991 από το νόμο
2910/2001, ο οποίος προσανατόλισε το νομικό πλαίσιο των αλλοδαπών.
Ο νέος νόμος έθεσε νέους κανόνες για την είσοδο και παραμονή των αλλοδαπών στην
Ελλάδα, με κύριο μέλημα τη νομιμότητα τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
τους, την κοινωνική τους ένταξη αλλά και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της χώρας.
Ως προς την άρνηση εισόδου σε αλλοδαπό δε, διατήρησε μεν τις ίδιες παραμέτρους,
εισήγαγε όμως ως καινοτομία την άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου χωρίς αιτιολογία,
με εξαίρεση την άρνηση σε περίπτωση που ο αλλοδαπός ήταν σύζυγος, ανήλικο τέκνο ή
γονέας πολίτη Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία απαιτείτο
αιτιολόγηση224. Όμως και ο νόμος αυτός δεν είχε μεγάλη χρονική διάρκεια, δεδομένου ότι
διατηρήθηκε σε ισχύ μόλις τέσσερα χρόνια, οπότε και θεσπίστηκε ο ν. 3386/2005225, ο
οποίος κωδικοποιήθηκε από κοινού με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, προεδρικά διατάγματα
και κανονικές πράξεις, με θέμα το μεταναστευτικό εθνικό πλαίσιο με το νόμο 4251/2014, ο

Οι πράξεις άρνησης εισόδου καθώς και οι αρνήσεις παράτασης ή ανανέωσης της άδειας παραμονής
κρίθηκαν από τη νομολογία ως πράξεις μη δεκτικές αναστολής εκτέλεσης, με την αιτιολογία ότι τις θεωρούσε
αρνητικές πράξεις και κατ’ επέκταση η τυχόν αποδοχή του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας θα
οδηγούσε σε υποκατάσταση του Δικαστηρίου στο έργο της διοίκησης, βλ. Χρ. Παν. Δετσαρίδης, Η έννομη
προστασία του αλλοδαπού από τη Διοικητική Απέλαση και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της
κράτησης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονικη, σελ. 28 – 29.
224
Η διαδικασία αυτή αποτελούσε πρόκριμα της νομιμότητας της διαμονής των αλλοδαπών στη χώρα, η οποία
υπέστη επεξεργασία τόσο από το νόμο 3386/2005, όσο και από το νόμο 4251/2014, ο οποίος τελικά κατέστησε
υποχρεωτική την αιτιολογία των απορριπτικών αποφάσεων, με δεδομένο ότι σε διαφορετική περίπτωση
καταστρατηγείται η ασφάλεια του δικαίου και ακυρώνεται το δικαίωμα του αλλοδαπού να λάβει γνώση των
λόγων που απαγόρευσαν την είσοδό του στη χώρα, βλ. Χρ. Παν. Δετσαρίδης, ό.π., σελ. 29 – 31.
225
Στα πλαίσια της βελτίωσης της νομοθετικής προσπάθειας του Έλληνα νομοθέτη ως προς το
μεταναστευτικό, ακολούθησαν οι νόμοι 3448/2006, 3536/2007, 3613/2007, 3731/2008, 3772/2009 , 3900/2010
και 3772/2009, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως μια νομική αντιμετώπιση του
μεταναστευτικού προβλήματος, βλ. Χρ. Παν. Δετσαρίδης, Ο Κώδικας Μετανάστευσης και ο Κώδικας
Ιθαγένειας, Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, σελ. 19.
223
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οποίος εν μέρει τροποποιήθηκε από το νόμο 4332/2015, ο οποίος επέφερε σημαντικές
αλλαγές στον Κώδικα Ιθαγένειας.
Σύμφωνα, επομένως, με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα το άρθρο 3 του
νόμου 4251/2014 αυτού η είσοδος στο ελληνικό έδαφος και η έξοδος από αυτό, γίνεται κατ’
αρχήν μόνον από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις, που ορίζονται με απόφαση των
Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας του Αιγαίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου,
πολίτης226 τρίτης χώρας, προκείμενου να εισέλθει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια οφείλει
να κατέχει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.
Κατ’ αντίστροφη διατύπωση, απαγορεύεται κατ’ αρχήν η είσοδος στην ελληνική επικράτεια
πολίτη τρίτης χώρας που δεν είναι εφοδιασμένος με ταξιδιωτικό έγγραφο. Ιδιαίτερα
σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά τίθενται ορισμένα επιπρόσθετα κριτήρια, τα οποία
πρέπει να πληροί το ταξιδιωτικό έγγραφο, για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Πιο
συγκεκριμένα, η ισχύς του πρέπει να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την
προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την
επικράτεια των κρατών – μελών, σε περίπτωση περισσοτέρων επισκέψεων (υποχρέωση που
δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση αιτιολογημένης επείγουσας περίπτωσης), πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της τελευταίας δεκαετίας.
Συνακόλουθα, σύμφωνα με την § 2 του ίδιου άρθρου, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν,
εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις εθνικές ρυθμίσεις, θεώρηση εισόδου VISA.
2.3.6.1. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ VISA
Η θεώρηση εισόδου VISA, σύμφωνα με την § 3 του ίδιου άρθρου, χορηγείται από την
προξενική αρχή, εντός της δικαιοδοσίας που διαμένει νόμιμα ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας,
αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν κυρίως στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας
και στη δημόσια υγεία. Διακρίνονται σε θεώρηση βραχείας διαμονής (θεώρηση Schengen)
και θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση).
- ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (VISA SCHENGEN)
Πρέπει να επισημανθεί ότι απαλείφεται ο όρος «υπήκοος», όπως ίσχυε με τον προγενέστερο νόμο
3386/2005 και πλέον γίνεται χρήση του όρου «πολίτης». Προφανώς, σκοπός του νομοθέτη δεν είναι να
αποδώσει την έννοια αυτή με τη στενή της ερμηνεία, δηλαδή αυτή του υπηκόου, αλλά με μια ευρύτερη
ερμηνεία, δηλαδή αυτή του πολίτη ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, όπως χρησιμοποιείται στο άρθρο 25
παρ. 1 του Συντάγματος και ως φορέα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ SCHENGEN
Στις 14.06.1985 υπογράφηκε στο Schengen του Λουξεμβούργου, μεταξύ Βελγίου,
Ολλανδίας, Λουξεμβούργου, Γαλλίας και Γερμανίας, η Συμφωνία Schengen. Η σταδιακή
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορά τους κατά την κυκλοφορία των υπηκόων τους,
των εμπορευμάτων, όπως και των υπηρεσιών αποτέλεσε βασικό στόχο της Συμφωνίας, με
σκοπό να επιτευχθεί μία ουσιαστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία αυτή, καθώς και η
Σύμβαση Εφαρμογής ως ενιαίο σύνολο διατάξεων αποτελούν μία ουσιαστική πλατφόρμα
συνεργασίας των κρατών – μελών στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων, ενσωματωμένη με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Άμστερνταμ, πλέον,
και τυπικά στο κοινοτικό κεκτημένο227. Η Ελλάδα κύρωσε τη Συνθήκη αυτή, καθώς και τη
Σύμβαση Εφαρμογής της Συνθήκης Schengen, με τα συναφή πρωτόκολλα, με το ν.
2514/1997.
Η Σύμβαση εφαρμογής ρυθμίζει καίρια ζητήματα228, τα οποία αναφέρονται στη διέλευση
των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων, το διασυνοριακό έλεγχο των εισερχόμενων
αλλοδαπών, τις χορηγούμενες θεωρήσεις ταξιδιού, διελεύσεως και διαμονής, τους όρους
κυκλοφορίας στην επικράτεια των συμβαλλομένων μερών, των εισερχομένων νομίμως
αλλοδαπών, την παροχή ασύλου στους αλλοδαπούς πρόσφυγες που το ζητούν, την
αστυνομική συνεργασία και τη δικαστική συνδρομή μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, την
έκδοση των διωκομένων για αξιόποινες πράξεις προσώπων και την εκτέλεση των εναντίον
τους ποινικών αποφάσεων, το Σύστημα Πληροφοριακών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών, τη μεταφορά και την κυκλοφορία
εμπορευμάτων και άλλα σχετικά ζητήματα.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ SCHENGEN
Καίριο σημείο της Συμβάσως Εφαρμογής θεωρείται το Σύστημα Πληροφοριών Schengen
(SIS), δηλαδή ένα κοινό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που εγκαθιστούν και
συντηρούν τα συμβαλλόμενα μέρη και το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για συγκεκριμένες
κατηγορίες προσώπων229 και πραγμάτων (άρθρα 95 – 100 ΣΕΣΣ), μεταξύ αυτών και για
Ευ. Ι. Πουλαράκης, Ελ. Χ. Ψωμιάδη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Ερμηνεία & Νομολογία κατ’ άρθρο, εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 40 επ.
228
Ό.π., σελ. 40 επ
229
Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο έχει καταχωρισθεί στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen έχει τα
δικαιώματα που ο Ν. 2472/1997 απονέμει σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων. Ειδικότερα έχει τα δικαιώματα
πρόσβασης (άρθρο 12 του Ν. 2472/1997) και αντίρρησης (άρθρο 13 του Ν. 2472/1997), τα οποία ασκούνται
εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη (http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,21014&_dad=portal&_schema=PORTAL#3).
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τους αλλοδαπούς, οι οποίοι έχουν κριθεί ως ανεπιθύμητοι στο χώρο Schengen (άρθρο 82 ν.
3386/2005230).
Λόγω δε της αυξήσεως του αριθμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη
διεύρυνσή της, κατέστη σαφές ότι το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (SIS) πρέπει να
εξελιχθεί και να σχεδιασθεί με τρόπο που να εξυπηρετεί τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό
κρατών μελών. Ως εκ τούτου, ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μετάβαση
στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen δεύτερης γενιάς231 (SIS ΙΙ), κατά τις οποίες
επισημάνθηκε η γενική παραδοχή ότι θα πρέπει κατά τη μεταφορά των δεδομένων να
τηρηθεί η έννοια της διαφύλαξης της ιδιωτικής ζωής, η οποία στηρίζεται στην αρχή της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσω της κωδικοποίησης ή τυχοποίησής τους
προτού κοινοποιηθούν232. Η ανάπτυξη του SIS II συνδέθηκε με τη δημιουργία και την
υλοποίηση των νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών του Συστήματος (ενίσχυση της
ασφάλειας και αποτελεσματικότερη χρήση των δεδομένων), καθιστώντας επίσης το
σύστημα λειτουργικό για τη σύνδεση άνω των 18 χωρών, ενώ βασικός στόχος ήταν η
ενίσχυση της ασφάλειας και η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του χώρου
Schengen.
- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ
Για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου βραχείας διαμονής εφαρμόζεται πλήρως το κοινοτικό
κεκτημένο για θέματα θεωρήσεων, με δεδομένο ότι η Ελλάδα μετέχει στον ενιαίο χώρο
Schengen, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο εφαρμόζεται πλήρως η
ενισχυμένη συνεργασία Schengen και ειδικότερα οι κυριότερες διατάξεις του κοινοτικού
κεκτημένου για θέματα θεωρήσεων είναι οι εξής233:

Σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4251/2014, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3386/2005 των
άρθρων 76,77,78,80,81,82,83 & 89 (§ 1-3).
231
Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και
τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) και την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν
δεύτερης γενιάς (SIS II). Οι όροι, οι διαδικασίες και οι αρμοδιότητες που εφαρμόζονται στη μετάβαση από το
SIS 1+ στο SIS II θεσπίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 541/2010 και την απόφαση 2008/839/ΔΕΥ του Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 542/2010, σχετικά με τη μετάβαση από το σύστημα
πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)
(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigr
ation/jl0010_el.htm).
232
Έκθεση Κοινής Αρχή Ελέγχου Σένγκεν – Έκθεση δραστηριοτήτων – Δεκέμβριος 2005 – Δεκέμβριος 2008
σελ. 9
233
N. Λιούσης, Τρ. Γαϊτάνη, Εγχειρίδιο εφαρμογής Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης,
Περιπτώσεις, Προϋποθέσεις και Διαδικασία χορήγησης Εθνικών Θεωρήσεων, Ειδικές Περιπτώσεις
Θεωρήσεων Schengen, ΥΠΕΞ, 2015, σελ. 6 επ., Στ. Περράκης, Διαστάσεις του Χώρου Ελευθερίας Ασφάλειας
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- Η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής
Ενώσεως BENELUX, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και
της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων
στα κοινά σύνορα (Συμφωνία Schengen της 14ης Ιουνίου 1985).
- Η Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985
μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ενώσεως
BENELUX, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της
Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα
κοινά σύνορα (Σύμβαση Εφαρμογής Schengen).
- Το Κεκτημένο του Schengen

για την πολιτική θεωρήσεων, όπως

προβλέπεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της Απόφασης 1999/435/ΕΚ και
της Απόφασης 1999/436/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1999 και
ενσωματώθηκε στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ.
- Οι διατάξεις Schengen, σχετικά με την πολιτική θεωρήσεων, απέκτησαν
έκτοτε κοινοτική νομική βάση (άρθρο 62 , παράγραφος 2, στοιχείο β) και
επομένως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου.
- Τα Πρωτόκολλα και τις Συμφωνίες προσχωρήσεως:


της Ιταλίας (υπογραφή στο Παρίσι στις 27 Νοεμβρίου 1990),



της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (υπογραφή στη Βόννη στις 25 Ιουνίου
1991),



της Ελλάδος (υπογραφή στη Μαδρίτη στις 6 Νοεμβρίου 1992),



της Αυστρίας (υπογραφή στις Βρυξέλλες στις 28 Απριλίου 1995),



της Φινλανδίας, της Δανίας και της Σουηδίας (υπογραφή στο
Λουξεμβούργο στις 19 Δεκεμβρίου 1996), με τις τελικές πράξεις, τα
πρακτικά, τις δηλώσεις και τις κοινές δηλώσεις τους το σύνολο των
οποίων η χώρα μας κύρωσε με το Νόμο 2514/1997 .

- Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Schengen οι οποίες εγκρίθηκαν
από τη χώρα μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Aρ. Φ.0544/AΣ 811/M
4244 της 13ης Ιανουαρίου 1998 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση της
27ης Οκτωβρίου 1999 .

και Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κείμενα Διεθνούς Πρακτικής, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκουλα, 2007,
σελ. 531 επ.
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- Η Συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας , σχετικά με
τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την
περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Schengen.
- Η Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας , της Δημοκρατίας
της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας,
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των
προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Η Απόφαση του Συμβουλίου 2007/801/ΕΚ

της 6ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του
Schengen στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, τη
Δημοκρατία της Λεττονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, τη Δημοκρατία
της Ουγγαρίας, τη Δημοκρατία της Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας,
τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία.
- Η Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Οι Αποφάσεις 2008/146/ΕΚ και 2008/149/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28ης
Ιανουαρίου 2008 και την Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη
σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, προς τη θέση σε ισχύ, την
εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Schengen.
- Η Απόφαση 2008/262/ΔΕΥ , του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2008,
για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την
προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πρωτοκόλλου μεταξύ της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

της

Ευρωπαϊκής

Κοινότητας,

της

Ελβετικής

Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας
σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ,
την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Schengen.
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- Το ενωσιακό κεκτημένο όσον αφορά τις θεωρήσεις, το οποίο εκφράζεται με
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15.03.2001 , και τις
τροποποιήσεις του, όπου καθορίζεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών οι
κάτοχοι κοινών διαβατηρίων (Regular Passports) των οποίων υπόκεινται
στην υποχρέωση θεώρησης προκειμένου να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα
των κρατών μελών, καθώς και κατάλογος τρίτων χωρών οι κάτοχοι κοινών
διαβατηρίων των οποίων εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.
- Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1683/95 για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου
τύπου, κοινή για όλα τα κράτη μέλη, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 334/2002 με τον οποίο θεσπίζονται συμπληρωματικές
τεχνικές προδιαγραφές για τις θεωρήσεις ενιαίου τύπου και τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ.856/2008 όσον αφορά την αρίθμηση των θεωρήσεων.
- Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου
2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η
θεώρηση που χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών
εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος μέλος που χορηγεί το φύλλο.
- Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα
Θεωρήσεων με τον οποίο κωδικοποιούνται και αναπτύσσονται οι
υφιστάμενες νομικές πράξεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις
έκδοσης θεωρήσεων διέλευσης από ή με πρόθεση παραμονής στην
επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά
εξάμηνη περίοδο .
- ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
Οι πολίτες των κρατών που ανήκουν στο χώρο Schengen έχουν το δικαίωμα να διακινούνται
ελεύθερα στην Ελλάδα, με απλή επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους ή του εν ισχύ
διαβατηρίου τους κατά τους διαβατηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 της
Οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Αναφορικά όμως με τους πολίτες τρίτων χωρών, σύμφωνα με το
άρθρο 9 της Schengen, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
ακολουθήσουν κοινή πολιτική για την κυκλοφορία των προσώπων και ειδικά για το
καθεστώς θεωρήσεων εισόδου. Σύμφωνα δε με τα άρθρα 3 § 3 και 5 § 3, οι θεωρήσεις
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εισόδου βραχείας διαμονής διακρίνονται234 σε θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα (τύπου
Α), ομοιόμορφη θεώρηση (VISA C) και σε θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος (VISA
Limited territorial Validity)235:
- ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ (ΤΥΠΟΥ Α)
Θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα είναι η θεώρηση που επιτρέπει στον αλλοδαπό, ο
οποίος υποβάλλεται ειδικά στην υποχρέωση αυτή, να διέλθει από τις διεθνείς ζώνες
διέλευσης ενός ή περισσότερων αερολιμένων των Κρατών Μελών.
- ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (VISA C)
Ομοιόμορφη θεώρηση τύπου C είναι η θεώρηση που ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν τις διατάξεις του κοινοτικού
κώδικα θεωρήσεων και χορηγείται ενόψει διέλευσης από ή πρόθεση παραμονής στην
επικράτεια των κρατών - μελών, η οποία δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 ημέρες εντός
οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών στο έδαφος των κρατών-μελών της ενισχυμένης
συνεργασίας Σένγκεν (άρθρο 1 § 1 ιδ).
- ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (VISA LTV)
Θεώρηση Περιορισμένης Εδαφικής Ισχύος νοείται η θεώρηση που ισχύει για την επικράτεια
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, εφόσον υφίσταται η συναίνεση του κάθε κράτους
χωριστά, αλλά όχι όλων των κρατών μελών.
Κατ’ εξαίρεση η θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος χορηγείται κατ’ εξαίρεση στις
ακόλουθες περιπτώσεις: 236:
Α. όταν το κράτος μέλος θεωρεί ότι επιβάλλεται για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους
εθνικού συμφέροντος ή για λόγους διεθνών υποχρεώσεων,
- να παρεκκλίνει από την αρχή ότι πρέπει να πληρούνται οι όροι εισόδου που
θεσπίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α, γ, δ και ε του Κώδικα Συνόρων
Σένγκεν,

Η θεώρηση διέλευσης (πρώην θεώρηση τύπου «Β») και η θεώρηση για παραµονή µακράς διάρκειας η
οποία ίσχυε ταυτόχρονα ως θεώρηση βραχείας διάρκειας για τους τρεις πρώτους µήνες ισχύος της εν λόγω
θεώρησης (πρώην θεώρηση τύπου «D+C») καταργήθηκαν µε την εφαρµογή του Κώδικα Θεωρήσεων
(http://www.mfa.gr/images/docs/thewriseis_schengen/greek/processing_of_visa_applications.pdf) .
235
Οι ομοιόμορφες θεωρήσεις, οι θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος και οι θεωρήσεις διέλευσης από
αερολιμένα που εκδίδονται από τα Κράτη Μέλη εκτυπώνονται στην αυτοκόλλητη θεώρηση ενιαίου τύπου που
προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1683/95 του Συμβουλίου για την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου.
236
http://www.mfa.gr/images/docs/thewriseis_schengen/greek/visa_code_el.pdf
234
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- να χορηγήσει θεώρηση, παρά την αντίρρηση του κράτους μέλους με το οποίο
διενεργήθηκε διαβούλευση για τη χορήγηση ενιαίας θεώρησης ή
- να χορηγήσει θεώρηση για λόγους επείγουσας ανάγκης, μολονότι δεν διενεργήθηκε
προηγούμενη διαβούλευση,
Β. όταν για λόγους οι οποίοι θεωρούνται αιτιολογημένοι από το προξενείο χορηγείται νέα
θεώρηση για παραμονή κατά τη διάρκεια της ίδιας εξάμηνης περιόδου σε αιτούντα ο οποίος,
διαρκούντος του εξαμήνου αυτού, χρησιμοποίησε ήδη ομοιόμορφη θεώρηση ή θεώρηση
περιορισμένης εδαφικής ισχύος που επιτρέπει τρίμηνη παραμονή.
Γ. εάν ο αιτών διαθέτει ταξιδιωτικό έγγραφο που δεν αναγνωρίζεται από ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη, αναγνωρίζεται όμως από κάποια εξ αυτών, του χορηγείται θεώρηση που ισχύει
για το έδαφος των κρατών μελών που αναγνωρίζουν το ταξιδιωτικό έγγραφο.
∆. εάν το κράτος μέλος που χορηγεί τη θεώρηση δεν αναγνωρίζει το ταξιδιωτικό έγγραφο
του αιτούντος, η θεώρηση που χορηγείται ισχύει μόνο για το εν λόγω κράτος μέλος.
Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης για θεώρηση βραχείας διαμονής237 είναι το
προξενείο του αρμόδιου κράτους μέλους εντός της δικαιοδοσίας του οποίου διαμένει ο
αιτών, το οποίο και αποφασίζει επ’ αυτής, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν κυρίως
στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια υγεία.
Σε περίπτωση, που πολίτης τρίτης χώρας, που δεν έχει υποχρέωση θεώρησης εισόδου,
επιτρέπεται να εισέρχεται και να παραμένει στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα το οποίο
δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου εκατόν ογδόντα ημερών
από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου (άρθρο 5 § 4 ν. 4251/2014).
Η περίοδος ισχύος μιας χορηγηθείσας θεώρησης ή και η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής
παρατείνεται, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 810/2009, εφόσον ο κάτοχος της
θεώρησης διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την
ύπαρξη ανωτέρας βίας ή ανθρωπιστικών λόγων, οι οποίοι παρεμπόδισαν τον ίδιο να
εγκαταλείψει την επικράτεια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη
λήξη της περιόδου ισχύος της θεώρησης ή της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Μετά τη
λήξη του ως άνω προσωρινού χρόνου παραμονής, ο αλλοδαπός που εισήλθε στην Ελλάδα
νόμιμα κατά τα ανωτέρω και δεν έλαβε στη συνέχεια παράταση του προσωρινού αυτού

Για να θεωρηθεί ότι αίτημα έχει ως αντικείμενο τη χορήγηση θεώρησης τριμήνου διαμονής (θεώρησης
Σένγκεν) και να κριθεί επί τη βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας Σένγκεν και της Συνθήκης του Αμστερνταμ,
πρέπει αυτό να προκύπτει είτε από το περιεχόμενο του αιτήματος είτε από τη ρητή δήλωση του αλλοδαπού είτε
από το σύνολο των περιστάσεων (22/2009 ΣΤΕ).
237
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χρόνου ή άδεια παραμονής για κάποιον από τους λόγους που προβλέπονται στα αντίστοιχα
του ν. 4251/2014, οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως την Ελλάδα. Οι ανωτέρω νομοθετικές
ρυθμίσεις, στο μέτρο που υποχρεώνουν τον αλλοδαπό, κάτοχο προξενικής θεώρησης που
δεν μερίμνησε για την παράταση της ολιγοήμερης παραμονής του και δεν αναχώρησε μετά
τη λήξη του χρόνου παραμονής, να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος χωρίς άλλες
διατυπώσεις, σύμφωνα με την νομολογία238, δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος της
απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, που εγγυάται το άρθρο 5 § 2
του Συντάγματος σε όλους ανεξαιρέτως τους ευρισκόμενους στην Ελλάδα αλλοδαπούς (ΣτΕ
2190/2001) και το άρθρο 5 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ν.δ. 53/74, Α` 256), που τελούν, πάντως, υπό την
επιφύλαξη του νόμου (άρθ. 5 παρ. 3 Συντάγματος, 5 § 1 εδ. 2 περ. α`- στ` ΕΣΔΑ), ούτε
αντιβαίνουν στην κατοχυρωμένη στο άρθ. 25 § 1 του Συντάγματος αρχή της
αναλογικότητας.
- ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ)
Η θεώρηση μακράς διαμονής, για λόγους, που εμπεριέχουν την έννοια της μετανάστευσης,
ρυθμίζεται αποκλειστικά από την εθνική νομοθεσία των κρατών – μελών, σύμφωνα με το
άρθρο 18 της Συνθήκης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen, όπως αυτό τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 265/2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση της Σύμβασης Εφαρμογής της
Συμφωνίας του Schengen και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την
κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαρκείας. Στις υπό κρίσεις περιπτώσεις
οι θεωρήσεις (τύπου D), τις οποίες χορηγούν τα κράτη – μέλη, για διαμονή άνω των τριών
μηνών είναι εθνικές, δηλαδή ισχύουν μόνο για τη χώρα που τις χορηγεί και εκδίδονται
αποκλειστικά για τους αναφερόμενους στο ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε από το ν.
4332/2015, λόγους, υπό τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που σ’ αυτόν
αναφέρονται, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες και μπορεί να
ανέλθει έως ένα έτος239.

Βλ. σχετική απόφαση 1099/2004 ΔΠΡ ΘΕΣΣΑΛ
Εάν κράτος μέλος επιτρέψει σε υπήκοο τρίτης χώρας να παραμείνει για περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους,
η θεώρηση μακράς διαμονής αντικαθίσταται πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος της με άδεια διαμονής.
Επιπλέον, οι εθνικές θεωρήσεις που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών είναι κατά κανόνα διάρκειας ενός
έτους (365 ημερών) πλην των περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 18 του Ν. 4251/2014, οι οποίοι
εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής που δεν υπερβαίνει,
το ένα έτος και το διάστημα διαμονής συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού. Σε αυτές τις περιπτώσεις
χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις
238
239
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Ειδικότερα, η εθνική θεώρηση εισόδου εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων ρυθμίσεων για την
άδεια διαμονής και η διάρκειά της συναρτάται, κατά περίπτωση, με εκείνη της
προβλεπόμενης διαμονής. Αυτό σημαίνει ότι η χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου
συνδέεται άμεσα με τον τύπο και τη διάρκεια της άδειας διαμονής, ώστε να ασκείται ο
έλεγχος των μεταναστευτικών ροών240.
Αρμόδια αρχή για την εξέταση των αιτημάτων θεώρησης μακράς διαμονής είναι η Ελληνική
Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή εντός της οποίας διαμένει νόμιμα. Ο πολίτης
τρίτης χώρας οφείλει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή και να καταθέσει
τα ορισμένα από την ΥΑ Φ34//2014 (ΥΑ Φ3497.3/ΑΠ24245 ΦΕΚ Β 1820 2014)
(«Διαδικασία χορήγησης εθνικών χορηγήσεων εισόδου μακρά διάρκειας (VISA- Τύπου
D)»), δικαιολογητικά241, να υποβληθεί σε συνέντευξη, προκειμένου να εξακριβωθεί ο
σκοπός εισόδου και παραμονής και να καταβάλλει τα απαιτούμενα τέλη242.

θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου για διάστημα μικρότερο των 365 ημερών, χωρίς να απαιτείται η έκδοση
άδειας διαμονής από τις συναρμόδιες αρχές. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
- Εποχικά εργαζόμενοι (έως 6 μήνες).
- Αλιεργάτες (έως 11 μήνες).
- Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (έως 1 έτος).
- Εργαζόμενοι νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε Κ-Μ ΕΕ οι οποίοι μετακινούνται για παροχή
συγκεκριμένης υπηρεσίας στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης (έως 1 έτος).
- Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε επιχείρηση, εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα στο πλαίσιο σύμβασης
προμήθειας για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (έως 6 μήνες).
- Αρχηγοί Οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (έως 8 μήνες).
- Αθλητές προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό για προετοιμασία (έως 6 μήνες).
- Φοιτητές που συμμετέχουν σε πρόγραμμα με σκοπό την πρακτική άσκηση (έως 6 μήνες).
240
Θ. Παπαθεοδώρου, Νομικό καθεστώς Αλλοδαπών, Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Εκδόσεις Νομική
Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 70.
241
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν όροι άρνησης εισόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του Ν. 4251/2014, η αρμόδια Διπλωματική και Προξενική αρχή δύναται να απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών (άρθρο 3 § 3 ΥΑ Φ34//2014). Γενικά δικαιολογητικά εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας.
Η θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση – Visa D) μπορεί να χορηγηθεί υπό τις ακόλουθες γενικές
προϋποθέσεις και εφόσον o αιτών αλλοδαπός υπήκοος της τρίτης χώρας προσκομίσει στην αρμόδια
Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική Αρχή (Άρθρο 4 ΥΑ Φ34//2014):
• πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας,
συνοδευόμενο από μία πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του αιτούντος, η οποία θα πρέπει να πληροί τις
σχετικές προδιαγραφές που τάσσονται από τον ICAO. Το έντυπο της αίτησης ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 ότι τα δηλωθέντα στοιχεία
είναι αληθή και τα δικαιολογητικά έγγραφα δεν είναι πλαστά ή παραποιημένα.
• διαβατήριο ή άλλο αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές ταξιδιωτικό έγγραφο που πληροί τα
ακόλουθα κριτήρια: α) η ισχύς του εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία
αναχώρησης από την επικράτεια των κρατών-μελών της ενισχυμένης συνεργασίας Schengen ή, σε περίπτωση
περισσότερων επισκέψεων, μετά την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια
των κρατών-μελών ωστόσο, σε αιτιολογημένη επείγουσα περίσταση, η υποχρέωση αυτή δύναται να αίρεται, β)
περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες, γ) εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του ταξιδιωτικού εγγράφου από την Ελλάδα η αρμόδια Διπλωματική ή
έμμισθη Προξενική Αρχή δύναται, να χορηγήσει στον πολίτη τρίτης χώρας εθνική θεώρηση μακράς εισόδου
σε φύλλο ενιαίου τύπου όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 333/2002 του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, για την καθιέρωση φύλλου ενιαίου τύπου επί του οποίου τίθεται η θεώρηση που
χορηγείται από τα κράτη μέλη στους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων μη αναγνωριζόμενων από το κράτος
μέλος που χορηγεί το φύλλο [Άρθρο 2 στοιχείο 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 (Κώδικας
Θεωρήσεων/Επίσημη Εφημερίδα L 53, 23.02.2002].
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Η υποχρέωση θεώρησης εισόδου, εισόδου με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
539/2001 του Συμβουλίου της ΕΕ της 15ης Μαρτίου 2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στη χορήγηση της εθνικής θεώρησης και δεν παρέχει στον
κάτοχό της αμετάκλητο δικαίωμα εισόδου. Επίσης, η θεώρηση εισόδου δεν παρέχει
αυτοδικαίως περαιτέρω δικαιώματα (π.χ. δυνατότητα εργασίας), αλλά θα πρέπει να
συνοδεύεται και από αντίστοιχη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την έκδοση της άδειας
διαμονής. Η άδεια διαμονής αποτελεί το νομιμοποιητικό έγγραφο που παρέχει την
απαραίτητη πιστοποίηση από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες και με βάση την οποία
επιτρέπεται στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια και να
αντλεί όλα τα δικαιώματα τα οποία του παρέχει η εθνική μεταναστευτική νομοθεσία243 .
Ακόμη όμως και η συνδρομή των προϋποθέσεων της ΥΑ Φ34//2014 και της κοινής
υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 136 του Ν. 4245/2014 δεν προδικάζει τη
χορήγηση εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας, η οποία ανήκει στην αποκλειστική
αρμοδιότητα και βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Διπλωματικής ή έμμισθης
Προξενικής Αρχής, ζήτημα που πρακτικά δημιουργεί έντονα προβλήματα, κυρίως στο θέμα
της αιτιολόγησης των απορριπτικών αποφάσεων.
• πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση
του αιτούντος στην χώρα διαμονής του. Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών αποδεδειγμένα διαμένει σε χώρα
διαφορετική από αυτή της καταγωγής του, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους προ της υποβολής της αίτησης
θεώρησης εισόδου, η Προξενική Αρχή δύναται, να ζητήσει επιπλέον, την προσκόμιση ποινικού Μητρώου από
την χώρα υπηκοότητας του αλλοδαπού, εφ’ όσον η χώρα διαμονής δεν απαιτεί ποινικό Μητρώου από την
χώρα υπηκοότητας για να χορηγήσει άδεια διαμονής.
Σε περιπτώσεις που υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να
διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του
αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
• ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και του ενωσιακού κεκτημένου, καθώς και άλλες λοιμώδεις,
μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας
υγείας,
• δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις
και δεν είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων,
• διαθέτει ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος ίση, κατ’ ελάχιστον, με τη χορηγούμενη θεώρηση, με
την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς
λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/ και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη Εγχειρίδιο
σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, βλ. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010, σελ. 13.
242
Πδ 16/2014, υπ. αριθ. ΚΥΑ 24235/2014 (Β’ 2181)
243
Σημειώνεται δε ότι από την 5η Απριλίου 2010, οπότε και ετέθη σε ισχύ ο Κώδικας Θεωρήσεων και ο
Κανονισμός 265/2010 , έχει εισαχθεί η αρχή της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς
διαρκείας, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen και συνεπώς κάθε
υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από Κ-Μ, και
έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα Κ-Μ για 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου
180 ημερών, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, εφόσον δηλαδή πληροί
τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, § 1, σημεία α), γ), δ) και ε) του Κανονισμού (ΕΚ) 562/2006 (Κώδικας
Συνόρων Schengen), βλ. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της
Ευρώπης, 2010, σελ. 13.
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Κατόπιν της εξετάσεως των αιτημάτων για χορήγηση θεώρησης μακράς διαρκείας,
εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι εκ του νόμου ορισμένες προϋποθέσεις και δεν
προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να απορρίπτονται.
Περαιτέρω, οι λόγοι άρνησης εισόδου αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 4 § 2 του νόμου
4251/2014 και εξ αντιδιαστολής, επί της ουσίας, αποτελούν τα κριτήρια που πρέπει να
πληροί ο αιτών244 και ειδικότερα πρέπει:
1. Να κατέχει έγκυρο, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα έγγραφο245 / έγγραφα, τα οποία
επιτρέπουν τη διέλευση των συνόρων.
2. Να διαθέτει έγκυρη θεώρηση, εφόσον απαιτείται.
3. Να αιτιολογεί το σκοπό και τις συνθήκες της προβλεπόμενης παραμονής, να διαθέτει
επαρκή μέσα διαβίωσης246 τόσο για την παραμονή του κατά την προβλεπόμενη
περίοδο, όσο και για την επιστροφή στη χώρα προέλευσης ή τη διέλευση προς τρίτη
χώρα, στην οποία η είσοδός του είναι εξασφαλισμένη,
4. Από την υποχρεωτική και χωρίς εξαίρεση διασταύρωση των στοιχείων ταυτότητος
να μην εντοπιστεί αρνητική καταχώρηση247 στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen248
(SIS) ή/και στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ)249,

Σημειώνεται ότι κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πολίτες τρίτης χώρας δύνανται να εισέλθουν σε κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, εφόσον διαθέτουν τίτλο
διαμονής ή /και θεώρηση επιστροφής, εκδοθείσα από κράτος – μέλος της Ένωσης, προκειμένου να διέλθουν
στην επικράτεια του κράτους – μέλους, που χορήγησε τον τίτλο διαμονής, με μόνη προϋπόθεση την μη
εγγραφή στον κατάλογο των ανεπιθύμητων αλλοδαπών. Επίσης, δύνανται πολίτες τρίτης χώρας να εισέλθουν
σε επικράτειες κρατών – μελών, ακόμη και αν δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου, εάν εκδοθεί θεώρηση στα
σύνορα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 415/2013 για τη χορήγηση των εν λόγω θεωρήσεων στα
σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης των εν λόγω θεωρήσεων σε διερχόμενους ναυτικούς. Κατά τον
ίδιο τρόπο, δύναται να επιτραπεί από κράτος – μέλος η είσοδος στο έδαφος του σε υπηκόους τρίτης χώρας για
λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι δεν
πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, βλ. Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν.
3907/2011 υπό το πρίσμα του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014), Εκδόσεις
Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2014, σελ 100.
245
Παράγραφος 1, άρθρο 5, Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80, τ. Α’, 01.04.2014) .
246
Αφ’ ενός η διάρκεια και ο σκοπός της παραμονής των ενδιαφερομένων αλλοδαπών και αφ’ ετέρου το μέσο
κόστος στέγασης και διατροφής στο εκάστοτε κράτος μέλος αποτελούν βασικά κριτήρια καθορισμού των
απαιτούμενων μέσων διαβίωσης. Ειδικότερα, τα απαιτούμενα μέσα διαβίωσης προκύπτουν από τις τιμές
οικονομικών ξενοδοχείων του εκάστοτε κράτους – μέλους, πολλαπλασιαζόμενες επί τον αριθμό των ημερών
παραμονής στο εν λόγω κράτος. Αποτελεί υποχρέωση κάθε κράτους – μέλους της Ένωσης να κοινοποιεί τα εν
λόγω ποσά αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποδείξεις δε, επαρκών μέσων διαβίωσης μπορούν να
αποτελέσουν: α) τα μετρητά που διαθέτει ο κάθε πολίτης, β) οι ταξιδιωτικές επιταγές του, γ) οι πιστωτικές
κάρτες του, δ) οι δηλώσεις χορηγιών, εφόσον προβλέπονται τέτοιες από το εθνικό δίκαιο και ε) οι εγγυητικές
επιστολές από φιλοξενούντα, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας φιλοξενείται, βλ. Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο
Αλλοδαπών, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 3907/2011 υπό το πρίσμα του Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2014, σελ 100 - 101.
247 Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει αρνητική καταχώριση στο SIS και εφόσον κριθεί από το αρμόδιο
Προξενείο ότι συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή διεθνών υποχρεώσεων διαβιβάζεται
σχετικό αίτημα πλήρως τεκμηριωμένο στην Κεντρική Υπηρεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 25 της Σύμβασης Εφαρμογής Schengen, διαβούλευση με το Κ-Μ, το οποίο
244
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5. Να μην θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια
υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις ενός εκ των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
κυρίως αν είναι καταχωρισμένος/η ως ανεπιθύμητος/η στις εθνικές βάσεις
δεδομένων για τους οποίους υπάρχει απαγόρευση εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 82
του ν. 3386/2005, όπως ισχύει250.
έχει προβεί στην καταχώριση του εν λόγω ατόμου, βλ. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010, σελ. 16 επ. Υποσημ. 49.
248 Σύμφωνα με το άρθρο 96 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen, «Οι αποφάσεις (για
καταχώρηση ατόμων στο SIS -Σύστημα Πληροφοριών Schengen- με σκοπό την άρνηση εισόδου) μπορούν να
στηρίζονται στην απειλή για τη δημόσια τάξη ή την κρατική ασφάλεια που ενδέχεται να συνιστά η παρουσία
ενός αλλοδαπού στο εθνικό έδαφος.
Τέτοια μπορεί να είναι, ιδίως η περίπτωση:
(α) αλλοδαπού ο οποίος καταδικάστηκε για αξιόποινη πράξη επισύρουσα στερητική της ελευθερίας ποινή
τουλάχιστον ενός έτους,
(β) αλλοδαπού εις βάρος του οποίου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διέπραξε σοβαρές αξιόποινες πράξεις,
περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 71 (πρόληψη και καταστολή της παράνομης
διακινήσεως ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών), ή εις βάρος του οποίου υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις
ότι προτίθεται να εκτελέσει παρόμοιες πράξεις στο έδαφος ενός συμβαλλομένου μέρους.
Οι αποφάσεις μπορούν να στηρίζονται επίσης στο γεγονός ότι ο αλλοδαπός αποτέλεσε αντικείμενο ενός
μέτρου άμεσου και χωρίς αναστολή απομακρύνσεως, αποπομπής ή απελάσεως που περιλαμβάνει ή
συνοδεύεται και από απαγόρευση εισόδου, ή, κατά περίπτωση, διαμονής, και στηρίζεται στην μη τήρηση των
εθνικών ρυθμίσεων όσον αφορά την είσοδο ή την διαμονή αλλοδαπών.»
249 Στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών, με τον οποίο επιδιώκεται η εξασφάλιση της διατήρησης
της δημόσιας τάξης και ασφάλειας εντός του χώρου Schengen, εγγράφονται σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ.
4000/4/32 – ιβ’/ 4 Σεπτεμβρίου 2006 «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και
διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 4000/4/32-λα’ από 05.10.2012 ΚΥΑ.:
α. Οι αλλοδαποί σε βάρος των οποίων διατάχθηκε η απέλαση από τη χώρα, βάσει δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης.
β. Αλλοδαποί, των οποίων η παρουσία στο ελληνικό έδαφος, αποτελεί απειλή για την εθνική ή τη δημόσια
ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Τέτοια απειλή υπάρχει ιδίως όταν σε βάρος του αλλοδαπού υπάρχουν
αποχρώσεις ενδείξεις ότι τέλεσε σοβαρή αξιόποινη πράξη ή ενδείξεις ότι προέβη σε προπαρασκευαστικές
πράξεις για την τέλεση τέτοιας πράξης
γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ΄ της
παρ.1 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005.
Οι αλλοδαποί που εγγράφονται στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. εγγράφονται παράλληλα και στο Σύστημα Πληροφοριών
Schengen, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 94 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας
Schengen (ΣΕΣΣ). Οι κατάλογοι ανεπιθύμητων αλλοδαπών είναι δύο ειδών: ένας εθνικός κατάλογος και ένας
κοινός με τα υπόλοιπα κράτη μέλη του «κεκτημένου» της Σύμβασης Schengen ή και άλλων κρατών στα
πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.
Όταν ένας αλλοδαπός εγγράφεται στον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών καθορίζεται από το
αρμόδιο όργανο η διάρκεια εγγραφής, η οποία δεν ξεπερνάει τα πέντε χρόνια (με εξαίρεση την περίπτωση
τέλεσης σοβαρών αδικημάτων, οπότε κλιμακώνεται πέντε έως εφτά) και ο λόγος για τον οποίο η εγγραφή αυτή
επιβλήθηκε. Διαγραφή αλλοδαπού από τον ως άνω κατάλογο είναι δυνατόν να γίνει με έναν από τους
περιοριστικά αναφερόμενους τρόπους του άρθρου 3 της ΚΥΑ Αριθμ. 4000/4/32 – ιβ’/ 4 Σεπτεμβρίου 2006. Σε
όσες περιπτώσεις έχει παρέλθει η τριετία από την ημερομηνία εγγραφής αλλοδαπού στον κατάλογο
ανεπιθύμητων, η εγγραφή θα πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως αρθείσα, εφ’ όσον δεν έχει επανεξετασθεί
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια αρχή το ζήτημα της εξακολούθησής της, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ.
4000/4/32-λα’ από 05.10.2012 ΚΥΑ. Επίσης η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών παύει
αυτοδικαίως να ισχύει με τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε εγγεγραμμένο αλλοδαπό
250 Στην έννοια της δημόσιας τάξης και ασφάλειας περιλαμβάνεται και η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής
απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Σε περιπτώσεις που
υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, χαμηλότερης ποινής, προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του
αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια θα πρέπει να ζητείται
ειδική αιτιολογία και να σταθμίζονται οι επί μέρους παράμετροι, όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η
υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.
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6. Η επάνοδός του στη χώρα προέλευσης ή ιθαγένειάς του ή σε τρίτη χώρα να είναι
διασφαλισμένη από το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που κατέχει.
7. Να μην διαπιστωθεί ότι έρχεται με σκοπό να παραμείνει στην Ελλάδα για λόγο, για
τον οποίο απαιτείται η έκδοση άδεια διαμονής και δεν έχει την απαιτούμενη
θεώρηση εισόδου251.
8. Να μην διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομη διακίνηση
μεταναστών από οργανωμένη εγκληματική ομάδα.
9. Να μην διαπιστωθεί ότι έχει υποβληθεί πλαστό/ παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο.
10. Να μην διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί πλαστά ή παραποιημένα δικαιολογητικά ή
υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου των
δικαιολογητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν ή την αξιοπιστία των δηλώσεων του
αιτούντα.
11. Να μην προκύψουν τεκμηριωμένες αντενδείξεις από τη συνέντευξη (πχ. να προκύψει
από τη συνέντευξη και τα προσκομισθέντα έγγραφα ότι ο αιτών έχει διαμείνει
παράνομα στην Ελλάδα κατά το παρελθόν ή ότι παρέμεινε στην Ελλάδα με θεώρηση
Schengen με για έναν από τους λόγους του Ν. 4251/2014 (σπουδές, εργασία κλπ)
χωρίς να έχει προβεί σε αίτηση για εθνική θεώρηση εισόδου και σε αίτηση για
χορήγηση άδειας διαμονής252).
- Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
Σε περίπτωση, που η Διπλωματική ή Προξενική αρχή διαπιστώσει τη συνδρομή μίας εκ των
ως άνω αναλυτικά αναφερόμενων περιπτώσεων, υποχρεούται να χορηγήσει έγγραφη και

Σημειώνεται ότι η ύπαρξη ισχύουσας θεώρησης Schengen σε διαβατήριο πολίτη τρίτης χώρας δεν αποτελεί
λόγο άρνησης χορήγησης εθνικής εισόδου ή λόγο κατάργησης/ ανάκλησης της θεώρησης Schengen,
προκειμένου να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση. Οι λόγοι κατάργησης/ανάκλησης της θεώρησης Schengen
αναφέρονται στο άρθρο 34 του Κώδικα Θεωρήσεων: «1.Μια θεώρηση καταργείται εάν καταστεί προφανές ότι
οι όροι χορήγησης της θεώρησης δεν πληρούνταν κατά τον χρόνο κατά τον οποίο χορηγήθηκε, ιδίως εφόσον
υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να θεωρηθεί ότι η θεώρηση ελήφθη με απάτη. Η θεώρηση καταργείται καταρχήν
από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησε. Η θεώρηση μπορεί να καταργηθεί από τις
αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, οπότε οι αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησε ενημερώνονται
για την εν λόγω κατάργηση.
2. Μια θεώρηση ανακαλείται εάν καταστεί προφανές ότι οι όροι χορήγησης της θεώρησης δεν πληρούνται
πλέον. Η θεώρηση ανακαλείταικαταρχήν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που τη χορήγησε. Η
θεώρηση μπορεί να ανακληθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, οπότε οι αρχές του κράτους
μέλους που τη χορήγησε ενημερώνονται για την εν λόγω ανάκληση.
3. Η θεώρηση μπορεί να ανακληθεί κατ’ αίτηση του κατόχου της. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που
χορήγησε τη θεώρηση ενημερώνεται για την ανάκληση αυτή.
4. Αν ο κάτοχος της θεώρησης δεν είναι σε θέση να επιδείξει, στα σύνορα, ένα ή περισσότερα από τα
δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, δεν λαμβάνεται».
252 Σημείο ζ) άρθρο 4 Λόγοι άρνησης εισόδου, Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80, τ. Α’, 01.04.2014) «ζ) Έρχεται με
σκοπό να παραμείνει στην Ελλάδα για λόγο, ως προς τον οποίο απαιτείται η έκδοση άδειας διαμονής και δεν
έχει την απαιτούμενη εθνική θεώρηση εισόδου».
251
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επαρκώς αιτιολογημένη βεβαίωση απόρριψης του αιτήματος για χορήγηση θεώρησης,
διατηρώντας στο αρχείο της ενυπόγραφο, από τον απορριφθέντα, σχετικό αντίγραφο το
οποίο θεωρείται αναγκαίο και ουσιαστικό στοιχείο του ενδεχομένου ελέγχου της
νομιμότητας της αποφάσεως της Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το άρθρο 4 του ν. 4251/2014, επιφέρει ουσιώδη τροποποίηση του
αντίστοιχου άρθρου (8) του προγενέστερου ν. 3386/2005 ως προς την υποχρέωση
αιτιολογίας της αρμόδιας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής. Ειδικότερα, το άρθρο 8 του ν.
3386/2005 ανέφερε ότι η διπλωματική ή προξενική αρχή είχε το δικαίωμα να απορρίψει
χωρίς ειδική αιτιολογία, πέραν ορισμένων περιπτώσεων, το αίτημα χορήγησης θεώρησης
εισόδου. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δημιούργησε ιδιαίτερη ένταση τόσο στη θεωρία όσο και
στη νομολογία, καθότι προσκρούει στις λειτουργίες ενός σύγχρονου κράτους δικαίου και
προσδίδει σημαντική διακριτική ευχέρεια άσκησης μεταναστευτικής πολιτικής στις κατά
τόπους διπλωματικές και προξενικές αρχές, η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε de facto
αποκλεισμό ορισμένων εθνικοτήτων αλλοδαπών, εφαρμόζοντας έτσι την αρχή της
επιλεκτικότητας στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών253. Η αναιτιολόγητη άρνηση
καταστρατηγεί την ασφάλεια του δικαίου, εφόσον στερεί από τον αλλοδαπό να λάβει γνώση
τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου γίνεται πλέον σαφές από
το άρθρο 4 του ν. 4251/2014 ότι «σε περίπτωση άρνησης εισόδου από τις αρμόδιες αρχές
ελέγχου επιδίδεται στον πολίτη τρίτης χώρας αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναφέρει
τους συγκεκριμένους λόγους άρνησης…».
Ειδικής αιτιολογίας δε, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 4 του ν. 4251/2014, χρήζουν και οι
περιπτώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών και υπό την
επιφύλαξη της συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας254:
α. Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα (θεώρηση Schengen).
β. Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους − μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων η είσοδος, διαμονή, εγκατάσταση και απασχόληση
στην Ελλάδα ζητείται κατ’ εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (θεώρηση Schengen).
δ. Δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα μέλη της οικογένειας τους (εθνική θεώρηση).
ε. Πολίτες τρίτων χωρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο
κράτος − μέλος της ΕΕ και μετακινούνται στην Ελλάδα για την εκτέλεση εργασίας ή
έργου, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης (εθνική θεώρηση).

253
254

Θ. Παπαθεοδώρου, όπ., σελ. 71.
Παράγραφος 1, άρθρο 4, Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80, τ. Α΄, 01.04.2014).
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Στην αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση θεώρησης, πέραν των
συγκεκριμένων λόγων άρνησης, αναφέρεται ρητά ότι ο ενδιαφερόμενος, του οποίου το
αίτημα απερρίφθη, έχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης, σύμφωνα με την εθνική
μας νομοθεσία, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου για την εκδίκαση των εν λόγω
υποθέσεων, που εισάγονται με το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως ακυρώσεως255.
2.3.6.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το δικαίωμα διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών, για έναν από τους αναφερόμενους στον
Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014) λόγους, τελεί υπό τις
ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις (α. 6 ν. 4251/2014):
- Να είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, η
ισχύς του οποίου εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την τελευταία
προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Δεδομένης της ελληνικής γραφειοκρατίας
και των απαιτούμενων χρονοβόρων διαδικασιών μέχρι να εκδοθεί τελικά η άδεια
διαμονής απαιτείται τουλάχιστον ο ως άνω χρόνος, προκειμένου να βρίσκεται σε ισχύ
το διαβατήριο κατά τη στιγμή της έκδοσης. Επιπροσθέτως, πρέπει να περιέχει δύο
τουλάχιστον κενές σελίδες και να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας.
Σε περίπτωση δε, αντικειμενικής και αιτιολογημένης αδυναμίας προσκόμισης
ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 3068/2002 περί «Συμμορφώσεως της Διοίκησης προς τις δικαστικές
αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου
Επικρατείας και άλλες διατάξεις » όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , αρμόδιο δικαστήριο είναι:
α) Το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο για ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή
ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Οι αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων επί των εν λόγω διαφορών
υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
του άρθρου 5 του Ν. 702/1977.
β) το τριμελές διοικητικό εφετείο για τις ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή
ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν:
α) την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Συμβάσεως της Γενεύης, που κυρώθηκε με το
άρθρο μόνο του Ν.Δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α΄) και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967,
που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. 389/1968 (ΦΕΚ 125 Α΄),
β) την κτήση και την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.
Οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων επί των εν λόγω διαφορών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 702/1977.
Στην ενημέρωση μνημονεύεται επίσης η δυνατότητα καταθέσεως της αιτήσεως ακυρώσεως σε ελληνική
διοικητική αρχή, η υποχρεωτική σύνταξη του οικείου δικογράφου στην ελληνική γλώσσα, η υποχρεωτική
υπογραφή του δικογράφου από Έλληνα δικηγόρο ή από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος, όμως, θα
πρέπει, στην τελευταία αυτή περίπτωση να παραστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με πληρεξούσιο
δικηγόρο (Άρθρο 17, παρ. 4 του Π.Δ 18/1989), η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, η
οποία, εφ’ όσον πρόκειται για πρόσωπα που διαμένουν στην αλλοδαπή, είναι ενενήντα ημερών και αρχίζει από
την κοινοποίηση της πράξης ή την εκ μέρους τους γνώση του περιεχομένου της.
255

- 98 -

καταστάσεων, είναι δυνατή η αναγνώριση δικαιώματος διαμονής ς στερούμενος
διαβατηρίου, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 134.
-

Να είναι κάτοχοι ισχύουσας εθνικής θεώρησης εισόδου για έναν από τους
αναφερόμενους στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης λόγους.

-

Να μη θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις
διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρημένοι ως ανεπιθύμητοι στις εθνικές βάσεις
δεδομένων256. Εφόσον συντρέχουν οι ως άνω περιπτώσεις, η αρμόδια υπηρεσία
δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση, ενώ αν προκύψουν μετά τη χορήγηση
συνιστούν λόγο ανάκλησής της άδειας. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία
υποχρεούται να απαντήσει εντός δύο μηνών.
Επισημαίνεται ότι η εξέταση των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο μόνο κατά την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, καθώς και για
την υπαγωγή στο καθεστώς άδειας διαμονής μακράς διάρκειας. Επομένως, όταν οι
αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας εξετάζουν αιτήσεις που αφορούν στις παραπάνω
περιπτώσεις, υποχρεούνται να μην εκδίδουν άδεια διαμονής εάν δεν έχουν την
απάντηση της αστυνομικής αρχής, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο
πρόσωπό του πολίτη τρίτης χώρας κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Σε
κάθε περίπτωση όμως, οι αστυνομικές αρχές, όταν επικαλούνται λόγους δημόσιας
τάξης και ασφάλειας, θα πρέπει να αναφέρουν ειδικά σε τι συνίστανται αυτοί οι
λόγοι257. Αναφορικά δε με τους ανήλικους, η εξέταση της συνδρομής των λόγων
δημοσίας τάξης και ασφάλειας θα διενεργείται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 15ου
έτους.

- Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία258. Οι ασθένειες που δικαιολογούν
την άρνηση εισόδου είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας και το ενωσιακό κεκτημένο, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή
παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της
Βλ. υποσημειώσεις 159, 160, 161. Ως κριτήρια για τη συνδρομή των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας,
συνεκτιμώνται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας διαμονής υπηρεσία: 1) η έκδοση τελεσίδικης
καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, 2)
η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, η οποία παύει αυτοδικαίως να ισχύει με τη χορήγηση ή ανανέωση
άδειας διαμονής, 3) άλλοι λόγοι δημόσιας τάξης, οι οποίοι θα πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς και
αιτιολογημένα στην σχετική απόφαση και 4) ιδιαιτέρως εξαιρετικοί λόγοι, ειδικώς αιτιολογημένοι, που
αφορούν σε ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας (α. 6 § 2 ν. 4251/2014). Ωστόσο, η πρακτική αποδεικνύει ότι η
φράση «απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις» χαρακτηρίζεται ως
αόριστη, δημιουργώντας προβλήματα και αυθαίρετες ερμηνείες.
257
Εγκύκλιος 38/2005.
258
Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(3991/2011) με τον όρο `κίνδυνος δημόσιας υγείας` νοείται το ενδεχόμενο ενός περιστατικού που ίσως
επηρεάσει αρνητικά την υγεία ανθρώπινων πληθυσμών, με έμφαση σε περιστατικό που μπορεί να εξαπλωθεί
διεθνώς ή που μπορεί να αποτελέσει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο.
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δημόσιας υγείας. Τα νοσήματα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία, σύμφωνα με τη με αρ. 39α/ΦΕΚ 1002/Β/2.4.2012 υπουργική απόφαση Γ.Υ.,
είναι ιδίως: α) Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα που απαιτούν για τον περιορισμό της
μετάδοσής τους απομόνωση ή περιορισμό (καραντίνα) όπως αυτή αποφασίζεται με
ειδική εντολή του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη
του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων. Τα νοσήματα αυτά είναι:
Πανδημική γρίπη, SARS, Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί, Χολέρα, Διφθερίτιδα,
Ενεργός πνευμονική φυματίωση, Πανώλη, Ευλογιά, Κίτρινος πυρετός.
β) Μεταδοτικά νοσήματα που αποτελούν ιατρικό επείγον σύμφωνα με τα κριτήρια
που ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO, το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και το Αμερικάνικο Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (CDC). Τα νοσήματα αυτά είναι ιδίως:
Ενεργός πνευμονική φυματίωση, Ελονοσία, Πολιομυελίτιδα από φυσικό τύπο ιού
(wildtype), Πρωτογόνος, δευτερογόνος σύφιλη, Ενεργός λέπρα, Αφροδίσιο
λεμφοκοκκίωμα (lymphogranuloma Venereum), Βουβωνικό κοκκίωμα (granuloma
inguinale /Donovanosis), Μαλακό έλκος (chancroid), Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί
και γονόρροια. Στον κατάλογο όλων των ανωτέρω νοσημάτων μπορεί να
προστίθενται ή να αφαιρούνται νοσήματα από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση του Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων.
Για τα υπό στοιχείο (β) νοσήματα καθιερώνεται έλεγχος των μεταναστών χωρίς
νομιμοποιητικά έγγραφα και των αιτούντων άσυλο.
Σε καμία όμως περίπτωση, η άρνηση εισόδου ή η απόρριψη του αιτήματος διαμονής
δεν επιτρέπεται να αιτιολογείται με απλή γενική επίκληση λόγων υγείας του
αιτούντος, ούτε με την υπαγωγή νοσημάτων σε κάποια από τις ως άνω κατηγορίες
από το όργανο που αποφαίνεται επί του αιτήματος, ενώ δεν έχουν προσδιοριστεί ως
τέτοια από το αρμόδιο όργανο για την ειδική αυτή ιατρική κρίση259.
Επισημαίνεται δε, ότι η διαπίστωση, μετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής,
ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη μετά την
είσοδό του στη χώρα, δεν αποτελεί λόγο μη ανανέωσης της άδειας διαμονής ή
απομάκρυνσής του από τη χώρα.
- Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που
καλύπτονται για τους ημεδαπούς.

259

Ευ. Ι. Πουλαράκης, Ελ. Χ. Ψωμιάδη, ο.π., σελ. 109.
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- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Πολίτης τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για έναν
από τους λόγους που αναφέρονται στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
(ν. 4251/2014), οφείλει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγησή της, μετά την είσοδό του στη
χώρα και πριν από τη λήξη της θεώρησης εισόδου. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών
διαμονής κατατίθενται στην υπηρεσία μιας στάσης260 της αρμόδιας Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του
αιτούντος ή την αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011, μαζί με το
προβλεπόμενο από το άρθρο 132 παράβολο261 και τα απαιτούμενα από το άρθρο 136 § 1
δικαιολογητικά262.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για
χορήγηση αδειών διαμονής, εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν
βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, η διάρκεια της οποίας είναι ενός έτους, διαμένοντας πλέον
νόμιμα στη χώρα για όσο διάστημα αυτή ισχύει και απολαμβάνοντας τα ίδια δικαιώματα,
που παρέχει η ήδη αιτηθείσα άδεια διαμονής. Σε περίπτωση, που εκδοθεί απορριπτική
απόφαση, η βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης παύει αυτοδικαίως να ισχύει263, ενώ αν η
αίτηση εκκρεμεί κατά τη λήξη ισχύος της βεβαίωσης, η υπηρεσία στην οποία υπεβλήθη
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4018/2011, ιδρύονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
«υπηρεσίες μίας στάσης» με αρμοδιότητα την παραλαβή των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών, τη χορήγηση
ή ανανέωση των αδειών διαμονής τους, καθώς και την επίδοση των σχετικώς εκδιδόμενων αποφάσεων. Για το
σκοπό αυτό, η εν λόγω αρμοδιότητα (παραλαβής των ανωτέρω αιτήσεων) μεταφέρεται από τους Δήμους της
Χώρας στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική
αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται. Τα σημεία υποδοχής καθορίζονται, ανά νομό ή νομαρχία, με
αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη γνώμη
του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Oι «υπηρεσίες μιας στάσης» θα εκτελούν,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4018/2011, εκτός των αρμοδιοτήτων των
υφιστάμενων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τις ακόλουθες λειτουργίες: (α) παραλαβή των
αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής, καθώς
και κάθε άλλου εγγράφου που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. (β) αναζήτηση δικαιολογητικών, μέσω
ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των
φακέλων των αιτήσεων, (γ) επίδοση / παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών
ή ανακλητικών αποφάσεων, (δ) παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού
δυναμικού, (ε) παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις
που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση
αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και
(ζ) είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.
261
Μια σημαντική τροποποίηση, που εισήγαγε ο νέος νόμος (4251/2014) είναι η μείωση των παραβόλων.
Πλέον δε, η πληρωμή των παραβόλων γίνεται ηλεκτρονικά, με αποτέλεσμα μαζί με τα δικαιολογητικά να
προσκομίζεται η κατάθεση του αποδεικτικού είσπραξης που αποδεικνύει ότι το αναγραφόμενο ποσό έχει
καταβληθεί, βλ. εγκύκλιος 33/ 29 Μαΐου 2014 με θέμα Εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου.
262
Αριθμ. οικ.30825 (ΦΕΚ Β’ 1528/2014) «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση
εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4251/2014».
263
Ωστόσο, η υποχρέωση αναχώρησης από την ελληνική επικράτεια για αλλοδαπούς ξεκινά από της στιγμή
της επίδοσης των σχετικών δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων.
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υποχρεούται να εκδώσει νέα βεβαίωση, ενημερώνοντας τον αιτούντα αναφορικά με τους
λόγους της καθυστέρησης.
Συνακόλουθα, η Αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ελέγξει τις
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, μπορεί να καλέσει, με έγγραφη κλήση, τον
πολίτη τρίτης χώρας για συνέντευξη σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της
Επιτροπής Μετανάστευσης. Σε περίπτωση που η κλήση του πολίτη τρίτης χώρας σε
συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη, τεκμαίρεται ότι υπάρχει αδικαιολόγητη απουσία του
πολίτη τρίτης χώρας και η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής απορρίπτεται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η άδεια διαμονής εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν
ηλεκτρονικά τις αρμόδιες αρχές των Υπουργείων Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη για όλες τις αποφάσεις που εκδίδουν και αφορούν αιτήματα
χορήγησης άδειας διαμονής. Η άδεια διαμονής επιδίδεται στον αιτούντα από την αρμόδια
για την έκδοση της υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από την αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών με αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφο της
σχετικής απόφασης. Η επιστροφή από τον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης κατάθεσης
καθίσταται ως απαραίτητη για την επίδοση της απόφασης αποδοχής αιτήματος χορήγησης
άδειας διαμονής. Σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη προσέλευσης του ενδιαφερομένου,
προκειμένου να παραλάβει την εκδοθείσα άδεια διαμονής, η σχετική άδεια κρατείται μέχρι
και ένα μήνα από τη λήξη της και μπορεί να επιδοθεί σε αυτόν, εφόσον προσέλθει ο ίδιος ή
νόμιμος εκπρόσωπος του για την παραλαβή της, εντός του συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας και εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος μπορεί να χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του οικείου
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Εσωτερικών μόνο
στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Ωστόσο, μόνον σε
περίπτωση που αποδειχθεί ότι η μη έγκαιρη επίδοση της άδειας διαμονής οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας, η κατά τα ανωτέρω επίδοση ακριβούς αντιγράφου της απόφασης,
συνεπάγεται δυνατότητα ανανέωσης της άδειας διαμονής.
Η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή η αρμόδια Διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών επιδίδει και τις απορριπτικές αποφάσεις ή αποφάσεις για
ανάκληση αδειών διαμονής264, με ενσωματωμένες αποφάσεις επιστροφής, με αποδεικτικό
επίδοσης και ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης, εντός διαστήματος εξήντα
264

Βλ. επόμενο κεφάλαιο
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ημερών από την ημερομηνία αποστολής έγγραφης ειδοποίησης στον ενδιαφερόμενο. Κατά
την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της απόφασης ανάκλησης της άδειας διαμονής,
ο παραλαμβάνουν οφείλει να επιδεικνύει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του
ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, με εξαίρεση όσους έχουν αντικειμενική αδυναμία
προσκόμισης διαβατηρίου, και να παραδίδει τη βεβαίωση. Η ενημέρωση για την παραλαβή,
την απόρριψη ή την ανάκληση της άδειας διενεργείται με έγγραφη κλήση. Μετά την
παρέλευση της προθεσμίας επίδοσης των εξήντα ημερών, στους ενδιαφερόμενους
χορηγείται αντίγραφο της σχετικής απόφασης απόρριψης ή ανάκλησης άδειας διαμονής.
Τέλος, αναφορικά και με την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο πολίτης της τρίτης χώρας
οφείλει δύο μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής να υποβάλλει σχετική αίτηση με τα
προβλεπόμενα για κάθε άδεια δικαιολογητικά. Εκπρόθεσμη αίτηση είναι δυνατόν να
κατατεθεί μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της, καταβάλλοντας όμως στην περίπτωση αυτή
πρόστιμο των πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Δημοσίου. Μετά την παρέλευση ενός μηνός,
παραλαμβάνονται μόνο εφόσον αποδειχθούν λόγοι ανωτέρας βίας.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ Ν. 4251/2014
Οι κατηγορίες αδειών διαμονής, καθώς και οι τύποι, που περιλαμβάνονται σε αυτές,
σύμφωνα με το νέο νόμο είναι οι εξής:
Α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους
Α1. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργου
Α2. Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού
A3. Επενδυτική δραστηριότητα
Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα».
Β) Προσωρινή διαμονή
Β1. Εποχική εργασία
Β2. Αλιεργάτες
Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων.
Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την
παροχή υπηρεσίας.
Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη
χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
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Β6. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού
Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε
προγράμματα πρακτικής άσκησης.
Γ) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους
Γ1. Ανθρωπιστικοί λόγοι
Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι
Γ3. Δημόσιο συμφέρον
Γ4. Αλλοι λόγοι.
Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση
Δ1. Σπουδές
Δ2. Εθελοντική εργασία
Δ3. Ερευνα
Δ4. Επαγγελματική κατάρτιση.
Ε) Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης
μεταναστών
ΣΤ) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση
ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
ΣΤ2. Μέλη οικογένειας Ελληνα ή ομογενούς
ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς
ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα.
Ζ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας
Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι σε κάθε άδεια διαμονής αναγράφεται εάν επιτρέπεται η
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους
αδειών διαμονής για τους λόγους προβλέπονται στα άρθρα 16, 17, 18, 20, 31 έως 42, 44
έως 48, 57 έως 67 και 109 έως 124, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Η ισχύς της άδειας
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διαμονής είναι διετής, σε περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά και η εκάστοτε
ανανέωσή της τριετής.
- ΆΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Η άδεια διαμονής δεν χορηγείται, ανανεώνεται ή ανακαλείται, εφόσον συντρέχει μια από
τις ακόλουθες γενικές περιπτώσεις265, όπως ορίζει ο ν. 4251/2014 (α. 24):
- Εφόσον ο πολίτης του υπηκόου τρίτης χώρας δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται
πλέον οι προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του ως άνω νόμου για χορήγηση ή
ανανέωση της άδειας διαμονής αντίστοιχα.
- Εάν αποδειχθεί από επίσημο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής ή κατόπιν
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ότι για την έκδοση της άδειας διαμονής,
χρησιμοποιήθηκαν

ψευδείς

ή

παραπλανητικές

πληροφορίες,

πλαστά

ή

παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι
χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα266.
Ωστόσο προβλέπονται και ειδικές περιπτώσεις ανάκλησης, μη ανανέωσης ή μη χορήγησης άδειας διαμονής
και ειδικότερα: α) περίπτωση ανάκλησης διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και θυμάτων παράνομης διακίνησης ανθρώπων (α. 55 επ. ν. 4251/2014) , β)
περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος αλλοδαπών
ερευνητών (α. 65 ν. 4251/2014), γ) περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης
άδειας διαμονής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι ζητούν να λάβουν ή να ανανεώσουν ή έχουν ήδη
λάβει άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση (α. 74 ν. 4251/2014), δ) περίπτωση ανάκλησης άδειας
διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος μελών οικογένειας Έλληνα (α. 86 ν.
4251/2014), ε) περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε
βάρος υπηκόων τρίτων χωρών, που υπάγονται ή ζήτησαν να υπαχθούν σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος
(α. 92 - 93 ν. 4251/2014), στ) περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας
διαμονής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών, που υπάγονται σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α. 100 ν. 4251/2014) και ζ) περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή
απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι «μπλε
κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή αιτούνται την έκδοση της εν λόγω κάρτας (α. 115 -116 ν. 4251/2014).
266
Στη συγκεκριμένη διάταξη παρατηρείται μια ουσιώδης μεταβολή του περιεχομένου της, συγκριτικά με την
προγενέστερη, η οποία είχε ως εξής (άρθρο 75 § 1β): «…β) Αποδειχθεί με δικαστική απόφαση ή προκύπτει
από αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο
απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα.». Παρατηρείται ότι η διάταξη αυτή δημιουργούσε
σημαντικά νομικά ζητήματα, τα οποία έχρηζαν άμεσης διευθέτησης. Η εν λόγω διάταξη παραβίαζε το
τεκμήριο της αθωότητας (ά. 2 της ΕΣΔΑ και 14 παρ. 2 ΔΣΑΠΔ), σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύποπτος και όχι ως ένοχος, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας έως την
αμετάκλητη καταδίκη του, βλ. Ν. Ανδρουλάκης, Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, Εκδόσεις Αντ.
Σάκκουλα, Β’ Έκδοση, 1994, σελ 38. Την ίδια άποψη δε, υποστηρίζει και ο Συνήγορος του Πολίτη σε εξέταση
αναφοράς, σχετικής με τη διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑ της κυρίας ..., γεννηθείσας το 1967, υπηκόου Αλβανίας,
η οποία (υπόθεση) έθεσε ένα ευρύτερης σημασίας ζήτημα, όπως είναι η επίδραση της ποινικής καταδίκης στην
απέλαση και την εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ του αλλοδαπού, με το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη, είχε κατ`
επανάληψη την ευκαιρία να ασχοληθεί και ειδικότερα ανέφερε ότι «σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ): "1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής
και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. 2. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη
επέμβαση δημοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου, εκτός εάν η επέμβαση αύτη προβλέπεται
υπό του νόμου και αποτελεί μέτρον το οποίον, εις μίαν δημοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον διά την
265
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- Εάν ο αιτών δεν ανταποκριθεί εντός διαστήματος δύο μηνών, σε έγγραφη κλήση για
οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής. Ο αιτών
έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης εντός μηνός από την ειδοποίησή
του για την απόρριψη του αιτήματός του.
Σε περίπτωση δε, που ανακληθεί ή απορριφθεί αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας
διαμονής οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες εκδίδουν απόφαση επιστροφής, σύμφωνα
με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 16 – 41 του ν. 3907/2011267.
εθνικήν ασφάλειαν, την δημοσίαν ασφάλειαν, την οικονομικήν ευημερίαν της χώρας, την προάσπισιν της
τάξεως και την πρόληψιν ποινικών παραβάσεων, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής ή την προστασίαν
των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων". Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ) έχει κρίνει κατ` επανάληψη (βλ ενδ. Dalia κατά Γαλλίας 19.2.1998 παρ. 52, Amrollahi κατά Δανίας,
11.10.2002, Moustaquim κατά Βελγίου, 18.2.1991, Beldjoudi κατά Γαλλίας, 26.3.1992) ότι η απέλαση που
επιβλήθηκε σε αλλοδαπό (ακόμα και ως συνέπεια της ποινικής του καταδίκης για κακούργημα) πρέπει να
αποτελεί αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία, δηλαδή να δικαιολογείται από μια πιεστική κοινωνική
ανάγκη και να αποτελεί μέτρο ανάλογο προς το νόμιμο σκοπό που επιδιώκεται. Γίνεται έτσι δεκτό ότι μια
ποινική καταδίκη δεν αρκεί για να θεμελιώσει την απέλαση, αν δεν τεκμηριώνεται ότι το συγκεκριμένο άτομο
συνιστά απειλή για το κράτος. Ακόμα μάλιστα και η καταδίκη για πλειάδα αδικημάτων (22 π.χ. στην υπόθεση
Mostaquim κατά Βελγίου, 18.2.1991) ή για αδίκημα με ιδιαίτερη απαξία (σχετικά π.χ. με ναρκωτικά: Mehemi
κατά Γαλλίας 26.09.1997, ή όπλα: Boultif κατά Ελβετίας 2.8.2001) μπορεί να μη φτάνει για να δικαιολογήσει
την απέλαση, η οποία ενδέχεται στη συγκεκριμένη περίπτωση να είναι δυσανάλογο μέτρο. Για τη στάθμιση
της βαρύτητας του μέτρου, και άρα της "αναλογικότητας" του, το ΕΔΔΑ χρησιμοποιεί ορισμένα κριτήρια,
όπως τα ακόλουθα: α) η φύση και η βαρύτητα του διαπραχθέντος αδικήματος, β) η διάρκεια της διαμονής στη
χώρα από την οποία πρόκειται να απελαθεί, γ) η περίοδος που πέρασε από τη διάπραξη του αδικήματος και η
συμπεριφορά του προσφεύγοντος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δ) η υπηκοότητα των ενδιαφερόμενων
προσώπων, ε) η οικογενειακή κατάσταση του προσφεύγοντος και άλλα στοιχεία που καταδεικνύουν τον
"πραγματικό χαρακτήρα" της οικογένειας (π.χ. διάρκεια γάμου, εάν ο σύζυγος ήταν ενήμερος για τη διάπραξη
του αδικήματος στην αρχή της οικογενειακής σχέσης, η γέννηση και η ηλικία τέκνων) και τέλος, στ) το
μέγεθος των δυσκολιών που κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ο/η σύζυγος στη χώρα καταγωγής του
προσφεύγοντος (Boultif κατά Ελβετίας 2.8.2001, Benhebba κατά Γαλλίας 10.7.2003). Στο ίδιο πνεύμα και η
Οδηγία 2004/35 (άρθρο 27 παρ. 2), που αφορά βεβαίως πολίτες της Ενωσης, ορίζει ότι: "Κάθε μέτρο που
λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας
.... Προηγούμενες ποινικά καταδίκες δεν αποτελούν αφ` εαυτών rtoyous για τη λήψη τέτοιων μέτρων".
Επιπλέον, έχει γίνει δεκτό (ΤρΔΠρΑΘ 10397/2004,15823/ 2004) ότι η Διοίκηση οφείλει κατά την εκφορά της
κρίσης της για απέλαση να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι καθιστούν τον αλλοδαπό
επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ειδικότερα τη φύση, τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του
εγκλήματος καθώς και την εν γένει συμπεριφορά του αλλοδαπού στη χώρα. Οι λόγοι δημοσίας τάξεως πρέπει,
σε κάθε περίπτωση, να είναι εξειδικευμένοι και να αναφέρονται (ΤρΔΠρΑΘ 4939/2004).
Επιπροσθέτως, η προγενέστερη αυτή διάταξη έθιγε ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα αναλυθεί
περαιτέρω, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η απόρριψη του αιτήματος χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησης της
άδειας διαμονής είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αναγκαστική αποχώρησή του από τη χώρα και ως εκ τούτου
την αδυναμία αυτοπρόσωπης εμφάνισης και υπεράσπισης του εαυτού του κατά την ακροαματική διαδικασία
(α. 6 § 3 γ’ της ΕΣΔΑ, 14 § 3 δ’ του ΔΣΑΠΔ, 340 ΚΠΔ). Συνεπώς, κατ’ αυτόν τον τρόπο θιγόταν το δικαίωμα
ακρόασης κατ’ άρθρο 20 του Συντάγματος και υπεράσπισης δικαιώματα συστατικά της δίκαιης δίκης, βλ. Αρ.
Καρράς Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Εκδόσεις Αντωνίου Ν. Σάκκουλα, γ’ έκδοση, 2007, σελ. 90. Εκ των όσων
αναλύθηκαν ανωτέρω, επομένως, ο νομοθέτης προέβη στην απαίτηση τουλάχιστον τελεσίδικης απόφασης ή
επίσημου εγγράφου αρμόδιας ελληνικής αρχής. Πέραν δε όσων ανωτέρω αναλύθηκαν, η εν λόγω ρύθμιση
κρίνεται ως ρύθμιση αμφίβολης αποτελεσματικότητας, εφόσον δεν διαφαίνεται ο σκοπός της, με δεδομένο ότι
μοναδικός στόχος της τέλεσης των εκεί αναφερόμενων αδικημάτων είναι η εξασφάλιση της νομιμότητας ή της
διαμονής του ίδιου του εμπλεκόμενου προσώπου, η αίτηση του οποίου απορρίπτεται, βλ. Ευ. Ι. Πουλαράκης,
Ελ. Χ. Ψωμιάδη, ό.π., σελ. 971- 972 επ.
267
Με το ν. 3907/2011 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η 2008/115/ΕΚ οδηγία, σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμων διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών. Όπως έχει επισημανθεί, βλ. Γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα του Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση El Dridi, C –
61/2011 PPU, κατόπιν αίτησης του εθνικού Δικαστηρίου Corte d’ appello di Trento (Ιταλία) για έκδοση
προδικαστικής απόφασης) με την ως άνω οδηγία «επιδιώκεται να διασφαλισθεί η ισορροπία μεταξύ, αφενός
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- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3907/2011
Οι διατάξεις του ν. 3907/2011 εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι
διαμένουν παράνομα268 στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν
είναι κάτοχοι ισχυρών νομιμοποιητικών εγγράφων269. Δεν τυγχάνουν όμως εφαρμογής σε
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι α) υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το
άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν σχετικά
με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (ΕΕ L 105/13.4.2006) ή
συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη
χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων κατά την έννοια του
άρθρου 2 παρ. 2 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί στη
συνέχεια άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη Χώρα, β) υπόκεινται σε απέλαση 270 που
επιβάλλεται με δικαστική απόφαση, ως μέτρο ασφαλείας ή ως παρεπόμενη ποινή ή
υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις διεθνούς σύμβασης που
δεσμεύει τη Χώρα ή των άρθρων 436-456 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή του ν.
3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις

του δικαιώματος του κράτους μέλους να ελέγχει την είσοδο, τη διαμονή και την απομάκρυνση των αλλοδαπών
και, αφετέρου, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αλλοδαπών και της αξιοπρέπειας τους» και
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 3907/2011 υπό το πρίσμα του Κώδικα
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2014,
σελ 63 – 64, Υποσημ. 113. Κατά την οδηγία αυτή, προωθείται η οικειοθελής έναντι της αναγκαστικής
επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων εντός του εδάφους κράτους μέλους υπηκόων τρίτων χωρών και
μόνον κατ’ εξαίρεση τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της
απόφασης επιστροφής και υπό την προϋπόθεση του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας του κάθε αλλοδαπού. Τίθενται δε, εξαιρετικές και αυστηρές
προϋποθέσεις προκειμένου να επιβληθεί το διοικητικό μέτρο της κράτησης προς εκτέλεση της διαταχθείσας εις
βάρος του απομάκρυνσης, βλ. επίσης τη με αρ. 37/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (http://www.synigoros.gr/resources/docs/egkyklios37.pdf)
268
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 στ. β. ως παράνομη παραμονή νοείται η «παρουσία στην ελληνική
επικράτεια υπηκόου τρίτης χώρας που δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως
ορίζονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή
διαμονής της κείμενης νομοθεσίας». Επισημαίνεται δε, ότι δεν θεωρείται ως παρανόμως διαμένων στην
ελληνική επικράτεια αλλοδαπός, ο οποίος έχει αιτηθεί προσωρινή δικαστική προστασία και το αίτημα αυτό
έχει γίνει δεκτό, αναφορικά με εκκρεμή απόφαση επιστροφής. Γι’ αυτό δε το λόγο εκδίδεται ειδική βεβαίωση
διαμονής (α. 25 § 4 ν. 4251/2014).
269
Ενδεικτικά παρατίθενται ως νομιμοποιητικοί τίτλοι της διαμονής αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια: η
άδεια διαμονής (α. 1 § 1 ιστ ν. 4251/2014), η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (α. 1 § 1 ιζ ν. 4251/2014), η ειδική
βεβαίωση νόμιμης διαμονής (α. 1 § 1η ν. 4251/2014), η άδεια προσωρινής διαμονής (α. 1 § 1 κζ ν. 4251/2014),
το δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας (α. 1 § 1θ ν. 4251/2014), και η θεώρηση εισόδου (α. 1 § 1δ,ε ν.
4251/2014), βλ. Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 3907/2011 υπό το πρίσμα του
Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα –
Θεσσαλονίκη, 2014, σελ 67.
270
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εν λόγω εξαίρεση περιορίζεται μόνο σε όσους πολίτες τρίτων χωρών έχει
επιβληθεί δικαστική απέλαση ως μέτρο ασφαλείας ή παρεπόμενη ποινή και όχι ως συνέπεια ποινικής κύρωσης.
Επιπροσθέτως, στην εξαίρεση αυτή εντάσσονται και οι πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει επιβληθεί
δικαστική απέλαση, έχει όμως παρέλθει πενταετία από την εκτέλεση της δικαστικής απέλασης (α. 110 § 4 του
ν. 4055/2012) ή τριετία χωρίς να εκτελεστεί το μέτρο ασφαλείας (α. 74, 75 § 1 ΠΚ).
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εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις" και γ. απολαμβάνουν του δικαιώματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του
Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και το π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α`). Είναι προφανές ότι στις
περιοριστικά

αναφερόμενες

αυτές

περιπτώσεις

δικαιολογείται

η

εξαναγκασμένη

απομάκρυνσή τους με διαφορετική διαδικασία.
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και
σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση
επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
απόφασης απόρριψης του αιτήματος διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής. Στην
περίπτωση όμως των υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό
έδαφος εκδίδεται σχετική απόφαση επιστροφής από τα αρμόδια, όπως ορίζονται στο άρθρο
76 § 2 του ν. 3386/2005, όργανα271. Σε κάθε δε περίπτωσης οι αποφάσεις επιστροφής
εκδίδονται με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων από το νόμο εξαιρέσεων (α. 21 § 2-5 ν.
3907/2011).
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών
δύνανται να εκδίδουν απόφαση επιστροφής σε υπηκόους τρίτης χώρας στις ακόλουθες και
μόνο περιπτώσεις:
-

Απόρριψη αιτήματος για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής λόγω
μη πλήρωσης των απαιτούμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων ή για λόγους
δημοσίας τάξης, ασφάλειας ή υγείας,

-

Απόρριψη αιτήματος λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος ανανέωσης
της άδειας διαμονή του,

-

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8
§ 8 του ν. 4251/2014, εφόσον ο αλλοδαπός κλήθηκε εγγράφως για συνέντευξη
ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης και εκείνος απουσίαζε αδικαιολόγητα από
τη συνέντευξη,

-

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 24 § 1 περ. γ του ν. 4251/2014, εφόσον ο αλλοδαπός δεν προσήλθε
εντός διμήνου από την έγγραφη κλήση του για παροχή εξηγήσεων σχετικά με
οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής και

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας δεν τηρήσει την υποχρέωσή του, σύμφωνα με το
άρθρο 22 § 2 του ν. 4251/2014, ήτοι να αποχωρήσει χωρίς άλλη ειδοποίηση μέχρι την τελευταία ημέρα ισχύος
της άδειας διαμονής, της οποίας είναι κάτοχος, (υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση
ανανέωσης και δεν είναι κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης), και συλληφθεί από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα,
ο οικείος Αστυνομικός Διευθυντής εκδίδει σε βάρος του απόφαση επιστροφής.
271
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Ανάκληση εκδοθείσας άδειας διαμονής272.

Στις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, η διοίκηση οφείλει να εφαρμόζει την αρχή της
αναλογικότητας και να σταθμίζει κάθε φορά το δημόσιο συμφέρον με τη βλάβη273, που
πρόκειται να υποστεί ο αλλοδαπός, εις βάρος του οποίου ενδεχομένως να εκδοθεί η
δυσμενής αυτή ατομική διοικητική πράξη. Διαφορετικά, σε περίπτωση δηλαδή που δε
λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της βλάβης που θα υποστεί ο διοικούμενος συνεπεία της
εκτέλεσής της τελευταίας, υφίσταται υπέρβαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της
διοίκησης και παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει δε, να δίδεται και στο ύψιστο δικαίωμα της ακρόασης σύμφωνα
με όσα ορίζονται στο α. 20 παρ. 2 του Συντάγματος και στο ά. 6 της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα,
όταν η έκδοση των δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων της απόρριψης ή της
ανάκλησης δεν οφείλεται στην έλλειψη νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση ή την
ανανέωση της άδειας του εκάστοτε αλλοδαπού, αλλά σε λόγους που σχετίζονται άμεσα με
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, που ανέκυψαν μετά την υποβολή της αίτησης, επιβάλλεται
η ακρόαση του διοικουμένου. Νομολογιακά έχει κριθεί ότι δεν απαιτείται ακρόαση όταν
πρόκειται για διοικητική ενέργεια που κατά το Σύνταγμα ή το νόμο είναι δέσμια274 ή
στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια ή δεδομένα, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του
διοικούμενου ή οποιαδήποτε υποκειμενική συμπεριφορά275.
- ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Σε διαφορετική διαδικασία επιστροφής υπάγονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι
διαμένουν παράνομα στο ελληνικό έδαφος αλλά είναι κάτοχοι ισχυρής άδειας διαμονής, η
οποία εκδόθηκε από άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (§ 2). Ειδικότερα, για
τους ως άνω αλλοδαπούς, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αναχώρησής τους από τη χώρα,
από τις Αρχές της οποία κατέχουν νόμιμο τίτλο παραμονής. Μόλις παρέλθουν τρεις
μήνες276 από την ημερομηνία αυτή, οι αλλοδαποί αυτοί θεωρείται ότι διαμένουν παράνομα
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, ό.π., σελ 130 επ.
Ανάγκη, που προκύπτει και από το α. 9 § 3 του πδ 131/2006 σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής
επανένωσης. Έτσι, για παράδειγμα, δικαιολογείται η έγκριση της αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής ως
μέλος οικογένειας, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούται κάποια προϋπόθεση (πχ του επαρκούς εισοδήματος),
εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου πολυετής παραμονή στη χώρα, ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε
ελληνικά σχολεία και ότι δεν υπάρχει κανένας δεσμός με τη χώρα καταγωγής, βλ. Θ. Τσιάτσιος, ό.π., σελ 132.
274
ΣτΕ 296/2006, ΣτΕ 1818/2002, ΣτΕ 1921/2001, ΣτΕ 644/2000, ΣτΕ 565/81, ΤοΣ 1981. 79, 2248/79 ΤοΣ
80.183,1081/79 ΤοΣ 79. 326, 36/1986 ΕΣ (ΟΛΟΜ).
275
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, ό.π., σελ 133 επ.
276
Η προθεσμία αυτή προκύπτει τόσο από το άρθρο 5 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν («1.
Μπορεί να επιτραπεί η είσοδος στα εδάφη των Συμβαλλόμενων Μερών για διαμονή που δεν υπερβαίνει τους
τρεις μήνες…»), όσο και από το άρθρο 20 της ίδιας Συμβάσεως («1. Αλλοδαπός που δεν υπόκεινται στην
272
273
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στη χώρα. Η εν λόγω βέβαια ρύθμιση παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες, δεδομένου ότι δεν
τοποθετείται οποιαδήποτε σφραγίδα στο διαβατήριο κατά τη μετάβαση από ένα κράτος σε
ένα άλλο στο χώρο Schengen, η οποία να αποδεικνύει την ημερομηνία αναχώρησης.
Περαιτέρω οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο
τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, εφόσον άλλο κράτος
– μέλος αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο λόγω διμερών συμφωνιών ή διευθετήσεων
διευθετήσεων που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ
(13.1.2009). Εφόσον η Ελλάδα αναλαμβάνει υπήκοο τρίτης χώρας δυνάμει των συμφωνιών
ή διευθετήσεων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τις
αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Αξιοσημείωτη είναι δε η ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση, που εισάγει η § 4 για όλους τους
υπηκόους τρίτης χώρας, σε βάρος των οποίων δικαιολογείται η έκδοση απόφασης
επιστροφής, καθώς προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για λόγους
ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ν.
4251/2014277. Ωστόσο ζήτημα προκαλεί η γραμματική διατύπωση της παρούσας διάταξης
και ειδικότερα η φράση «αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές», οι αρχές δηλαδή που είναι
αρμόδιες προς έκδοση απόφασης επιστροφής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο (§ 4), αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που εκδίδουν την απόφαση περί
εξαναγκασμένης απομάκρυνσης. Ωστόσο η ως άνω διάταξη παραμένει έως και σήμερα
ανεφάρμοστη, καθώς βασικός ισχυρισμός της Διοίκησης είναι ότι οι αρχές έκδοσης
απόφασης επιστροφής δεν είναι αρμόδιες για την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης άδειας
διαμονής, αλλά αρμόδιες είναι εκείνες, που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση αδειών
διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, ήτοι το Υπουργείο Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ωστόσο η
ερμηνεία αυτή δεν φαίνεται να συνάδει με τον πραγματικό σκοπό του νόμου, όπως
επιβεβαιώνει και ο Συνήγορος του Πολίτη στις από 17.02.2011 προτάσεις του προς τους
υποχρέωση θεωρήσεως μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην επικράτεια των Συμβαλλομένων Μερών επί
τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο…»).
277
Αρθρο 19 ( Χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους): «1. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί κατ
εξαίρεση να χορηγεί μετά από γνώμη των Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 134 άδεια διαμονής
διάρκειας ενός έτους σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν
αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να ανανεώνεται
μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα. … Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος
επικαλείται επιπρόσθετα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου ή ανήλικου τέκνου του, θα πρέπει να αποδεικνύει
ότι οι λόγοι αυτοί προέκυψαν μετά την είσοδο του στη χώρα και συνδέονται με τη διαμονή του σε αυτή. Για τη
διαπίστωση της συνδρομής ισχυρών δεσμών με τη χώρα συνεκτιμώνται ιδίως: (α) η πολύ καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας, (β) η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του
αιτούντος ή των τέκνων τους, (γ) το διάστημα διαμονής του στην Ελλάδα και κυρίως της νόμιμης, (δ) ο χρόνος
τυχόν ασφάλισης του σε ελληνικό οργανισμό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων
και (ε) ο συγγενικός δεσμός του με Έλληνα πολίτη ή ομογενή.»
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Υπουργούς Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας, τονίζοντας την ανάγκη
ορθής εφαρμογής της ως άνω διάταξης278.
Τέλος, σύμφωνα με την § 5 του ίδιου άρθρου, σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας που έχει
καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη βεβαίωση που προβλέπεται από το άρθρο 9
παρ. 4 του ν. 4251/2014 ή από άλλη ανάλογη ειδική διάταξη, δεν είναι δυνατή η έκδοση
απόφασης επιστροφής για λόγους παράνομης διαμονής, έως ότου το αίτημα του κριθεί
οριστικά. Επίσης δικαίωμα νόμιμης διαμονής έχει ο αλλοδαπός για τον οποίο έχει εκδοθεί
εγκριτική απόφαση, η οποία όμως ουδέποτε του επιδόθηκε, ούτε έλαβε χώρα η διαδικασία
έγγραφης ειδοποίησής του, όπως έχει υποχρέωση η διοίκηση (α. 10 ν. 4251/2014). Ομοίως,
δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο
έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου για την αναστολή
της εκτέλεσης διοικητικής πράξης που αφορά την απόρριψη αιτήματος έκδοσης ή
ανανέωσης άδειας διαμονής ή την ανάκληση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
- ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ως αναφέρθηκε ανωτέρω, το πνεύμα του ν. 3907/2011 προάγει την οικειοθελή αναχώρηση,
ήτοι την εκούσια επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων αλλοδαπών με χορήγηση κατά
κανόνα κατάλληλου χρονικού διαστήματος γι’ αυτό. Αν οι υπό επιστροφή αλλοδαποί
αναχωρήσουν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
εφτά ημέρες, δεν εγγράφονται στον εθνικό κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών. Πρακτικά,
οι οικείες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της χώρας, κατά την έκδοση απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων, οφείλουν να
τάσσουν ρητά στην απόφαση επιστροφής, προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής η § 4 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου. Η
προθεσμία αυτή χορηγείται αυτοδικαίως και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά
ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τριάντα ημερών. Εξαίρεση τίθεται αναφορικά με τους
Ευρωπαίους Πολίτες ή τα μέλη της οικογένειάς τους, στις περιπτώσεις επιστροφής τους ως
ελάχιστη προθεσμία τίθενται οι τριάντα ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης (α. 23 πδ
106/2007), εφόσον βέβαια δε συντρέχει αιτιολογημένη περίπτωση κατεπείγοντος, κατά τις
οποίες είτε δεν χορηγείται καμία προθεσμία είτε η χορήγηση της είναι μικρότερη του ενός
μηνός. Υπάρχει δε η δυνατότητα, οι αρμόδιες αρχές να παρατείνουν την προθεσμία
278

Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, ό.π., σελ 137 επ.
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οικειοθελούς αναχώρησης έως ένα έτος, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως προβλήματα
υγείας, ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς κλπ και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου
υπηκόου τρίτων χωρών, ενώπιον της αρχής, που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής και
εντός της αρχικώς τεθείσης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, η παράταση συνεχίζει να
βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την οριστική απόφαση της αρμόδιας αρχής επί του αιτήματος. Αν
δε εγκριθεί το αίτημα παράτασης, εκδίδεται τροποποιητική απόφαση ως προς το μέρος που
αφορά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης279, ενώ αν απορριφθεί, η αρχικώς
τεθείσα προθεσμία συνεχίζει από το σημείο, που σταμάτησε κατά την κατάθεση της
αίτησης παράτασης και μέχρι συμπληρώσεως του υπόλοιπου ορισθέντος χρόνου.
Πρέπει να επισημανθεί ότι είναι δυνατή και η μη χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς
αναχώρησης ή χορήγησης έως και έξι ημέρες, δηλαδή ημέρες λιγότερες από το ελάχιστο
όριο των εφτά ημερών του βασικού κανόνα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνδρομή
κινδύνου διαφυγής280 ή κινδύνου για τη δημόσια τάξη (α. 22 § 4 ν. 3907/2011). Ακόμη
όμως και στην περίπτωση αυτή κείται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης η δυνατότητα
χορήγησης προθεσμίας μέχρι έξι ημέρες, αν συντρέχουν ιδιαίτεροι ανθρωπιστικοί λόγοι, ή
και περισσότερες από έξι ημέρες συνεκτιμώντας το συμφέρον του παιδιού και την
οικογενειακή ζωή του υπό κρίση αλλοδαπού (α. 20 ν. 3907/2011)281.
Κατά το διάστημα δε της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης οι υπό επιστροφή
αλλοδαποί έχουν δικαίωμα νόμιμης διαμονής και πρόσβασης στην απασχόληση.
Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι στους αλλοδαπούς282, που χορηγείται από τις ελληνικές
αρχές θεώρηση μακράς διάρκειας, βάσει της οποίας επιτρέπεται η νόμιμη διαμονή και

Βάσει της διάταξης 22 § 3 του ν. 3907/2011, δύναται οι αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν υποχρεώσεις (πχ.
εμφάνιση ανά τρίμηνο στον οικείο Δήμο) στους υπό επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών βλ. 37/2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
280
«Άρθρο 18 § 1 …ζ. "Κίνδυνος διαφυγής": η βάσιμη εικασία, στηριζόμενη σε συρροή αντικειμενικών
κριτηρίων, ότι σε συγκεκριμένη ατομική περίπτωση ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπόκειται σε διαδικασία
επιστροφής, μπορεί να διαφύγει. Τέτοια αντικειμενικά κριτήρια αποτελούν ενδεικτικά: ζα) η μη συμμόρφωση
με την υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης, ζβ) η ρητή εκδήλωση της πρόθεσης για μη συμμόρφωση με την
απόφαση επιστροφής, ζγ) η κατοχή πλαστών εγγράφων, ζδ) η παροχή ψευδών πληροφοριών στις αρχές, ζε) η
ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων για ποινικά αδικήματα, εκκρεμών ποινικών διώξεων ή σοβαρών
ενδείξεων ότι έχει διαπραχθεί ή επίκειται η διάπραξη ποινικού αδικήματος από το συγκεκριμένο άτομο, ζστ) η
έλλειψη ταξιδιωτικών ή άλλων βεβαιωτικών της ταυτότητας εγγράφων, ζη) η προηγούμενη διαφυγή και ζθ) η
μη συμμόρφωση με υφιστάμενη απαγόρευση εισόδου.»
281
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επί του συγκεκριμένου θέματος παρουσιάζει η με αρ. 330/2013 απόφαση του
Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (προεδρική διαδικασία) αδημοσίευτη, η οποία
αναφέρει επί λέξει «… το Δικαστήριο μολονότι δεν πείθεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του
αντιλέγοντος, εν τούτοις λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων που βρίσκονται σε τρυφερή
ηλικία και το γεγονός ότι προκειμένου η οικογένεια να αναχωρήσει από τη χώρα είναι απαραίτητη η συνδρομή
του αντιλέγοντος, κρίνει ότι πρέπει να του χορηγηθεί χρονικό διάστημα αναχώρησης επτά ημερών», βλ. Θ.
Τσιάτσιος, ό.π., σελ 165.
282
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4251/2014, οι κατηγορίες των εν λόγω αλλοδαπών είναι: α) οι πολίτες
τρίτης χώρας, στους οποίους έχει εγκριθεί η είσοδος για εποχική εργασία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους έξι μήνες και παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποκλειστικά για την παροχή της
279
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εργασία για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια, η όποια συναρτάται με την ολοκλήρωση
του σκοπού αυτού και δεν είναι μικρότερη από εκατόν ογδόντα ημέρες, ούτε μεγαλύτερη
από τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες, δεν χορηγείται προθεσμία προς αναχώρηση, αλλά
εγκαταλείπουν τη χώρα αμέσως και χωρίς άλλες διατυπώσεις.
- ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
Η απομάκρυνση, ήτοι η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής με φυσική μεταφορά του
υπηκόου τρίτης χώρας εκτός της ελληνικής επικράτειας (α. 18 § 1ε) εφαρμόζεται στους
αλλοδαπούς, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί προθεσμία προς αναχώρηση ή έχει παρέλθει
η χορηγηθείσα προθεσμία προς αναχώρηση, χωρίς οι ίδιοι να έχουν αναχωρήσει
οικειοθελώς ή έχει ανακύψει κάποιος από τους λόγους του α. 4 του ν. 3907/2011. Σε
περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας ανθίσταται κατά την εκτέλεση της απόφασης
επιστροφής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα καταναγκασμού,
τηρούμενης όμως της αρχής της αναλογικότητας, με σεβασμό στην προσωπικότητα των
υπό απομάκρυνση αλλοδαπών283. Επιπροσθέτως, ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος
παραβιάζει την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση διαμένει
παράνομα στη χώρα υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο, ανάλογο των ημερών διαμονής
του στην ελληνική επικράτεια. Ειδικότερα, αν ο αλλοδαπός284 διέμενε στη χώρα παράνομα
συγκεκριμένης εργασίας και στο συγκεκριμένο εργοδότη, από τον οποίο προσκλήθηκε, β) οι αλιεργάτες, των
οποίων η θεώρηση εισόδου είναι ισόχρονη με τη διάρκεια της απασχόλησης, σύμφωνα με τη σύμβαση
εργασίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έντεκα μήνες, γ) τα μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, δ)
εργαζόμενοι νόμιμα σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίοι μετακινούνται στην Ελλάδα για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας,
στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και του αντισυμβαλλομένου,
ο οποίος ασκεί τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, ε) εργαζόμενοι ως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σε
επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα και για την οποία προβλέπεται η παροχή
συγκεκριμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας, μεταξύ της ανωτέρω επιχείρησης και της
αντίστοιχης όπου ασκεί τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, στ) αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού,
ζ) αθλητές, προπονητές και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό, που τους συνοδεύει και εισέρχονται στη χώρα για
προετοιμασία εν όψει της συμμετοχής τους σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, η) πολίτες τρίτων χωρών
φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που συμμετέχει σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση.
283
Ειδικότερα, τα ως άνω αναφερόμενα μέτρα καταναγκασμού δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη Σύμβαση της Γενεύης περί του Καθεστώτος
των Προσφύγων, στο Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης για τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, στη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής Απάνθρωπης ή
Ταπεινωτικής Μεταχείρισης, στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τέλος στο Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλ. Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, Κατ’ άρθρο
ερμηνεία του ν. 3907/2011 υπό το πρίσμα του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν.
4251/2014), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2014, σελ 172, Υποσημ. 277). Ειδικής μεταχείρισης
τυγχάνουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά την επιστροφή και απομάκρυνση τους (α. 25 ν. 3907/2011).
284
Από την επιβολή των προστίμων αυτών εξαιρούνται: «α) οι ανήλικοι, β) όσοι έχουν την ιδιότητα του
ομογενούς, γ) όσοι έχουν τη ιδιότητα του συζύγου ή γονέα ημεδαπού, ομογενούς ή πολίτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δ) όσοι εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράμματα οικειοθελούς επαναπατρισμού, ε) όσοι
παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον
αναχωρήσουν εντός τριάντα ημερών από την εξάλειψη του γεγονότος.» Η συνδρομή του λόγου εξαίρεσης
εξετάζεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, που διενεργεί τον έλεγχο της αναχώρησης. Σημειώνεται δε ότι
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για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριάντα ημερών υποχρεούται κατά την αναχώρησή
του να καταβάλει πρόστιμο τετραπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για άδεια
διαμονής ετήσιας διάρκειας δηλαδή το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ενώ αν διέμενε για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο
οκταπλάσιο του προβλεπόμενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαμονής, δηλαδή το ποσό
των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ285.
Υποχρεωτική αναβολή της απομάκρυνσης ωστόσο επιβάλλεται όταν παραβιάζεται η αρχή
της μη επαναπροώθησης και όταν έχει ήδη ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2. Η
αρχή της μη επαναπροώθησης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του καθεστώτος της
διεθνούς προστασίας των προσφύγων, απαγορεύει τη βίαιη απομάκρυνση των προσφύγων
στα σύνορα εδαφών οποιασδήποτε χώρας ή πολιτείας, στην οποία θα αντιμετώπιζε σοβαρό
κίνδυνο δίωξης ή βλάβης. Αποτυπώνεται στη Σύμβαση της Γενεύης και συγκεκριμένα στο
άρθρο 33 παρ. 1 αυτής και αποτελεί θεμελιώδη αρχή από την οποία ουδεμία παρέκκλιση
επιτρέπεται. Η αρχή της μη επαναπροώθησης αποτελεί διεθνές εθιμικό δίκαιο και ως
τέτοια, είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι
μέρη στη Σύμβαση του 1951 ή / και στο Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των
Προσφύγων286.
Στην περίπτωση δε, που δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης ή
ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση επιστροφής εκδίδεται
υποχρεωτικά με την απόφαση επιτροπής απαγόρευση εισόδου287, η οποία σε καμία
περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (α. 26 ν. 3907/2011). Επίσης απαγόρευση εισόδου
μπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που από την παρουσία υπηκόου τρίτης χώρας στην
Ελλάδα προκύπτει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια ή τη
δημόσια υγεία. Στην τελευταία δε περίπτωση, πραγματοποιείται απ’ ευθείας και εγγραφή
στον Ε.Κ.ΑΝ.Α., η διάρκεια της οποίας ορίζεται από το αποφασίζον την εγγραφή στον
κατάλογο όργανο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, με εξαίρεση τις

πολίτης τρίτης χώρας, που συλλαμβάνεται κατά την εκπνοή της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης,
κρατείται προς επιστροφή και τελικά αφήνεται ελεύθερος με απόφαση του Προέδρου του αρμόδιου
Διοικητικού Πρωτοδικείου επί αντιρρήσεων της κράτησης, βάσει της οποίας τίθεται νέα προθεσμία
οικειοθελούς αναχώρησης, στην οποία και συμμορφώνεται, δεν υποχρεούται στην καταβολή προστίμου, βλ.
ό.π. σελ 173.
285
Θ. Τσιάτσιος, ό.π., σελ 172.
286
Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση και τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων, Ύπατη Αρμοστεία
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Νομικών Γνωμοδοτήσεων Διεύθυνση
Υπηρεσιών Διεθνούς Προστασίας Γενεύη, Απρίλιος 2008.
287
Η απόφαση απαγόρευσης εισόδου, όπως και η απόφαση επιστροφής περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο και
περιλαμβάνουν σαφή αιτιολογία (α. 27 § 1 ν. 3907/2011).
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περιπτώσεις τέλεσης σοβαρών αδικημάτων από τους υπηκόους τρίτης χώρας, οπότε
κλιμακώνεται από εφτά έως δέκα χρόνια.
- ΈΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ (Α. 28 Ν. 3907/2011)
Κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται από τις αστυνομικές αρχές, οι υπήκοοι
τρίτων χωρών μπορούν να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 77288 του ν.
3386/2005, εντός πέντε ημερών από την επίδοσή τους, ενώπιον του Υπουργού Δημοσίας
Τάξης. Το αρμόδιο για την κρίση της προσφυγής όργανο οφείλει να εκδώσει απόφαση επ’
αυτής εντός τριών ημερών από την κατάθεσή της, διαφορετικά τεκμαίρεται η σιωπηρή
απόρριψή της. Όπως έχει πρόσφατα επισημανθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη, «µια
τέτοια πρακτική δεν θεμελιώνεται στους σκοπούς του νότου, καθώς εάν αυτό συνέβαινε θα
είχε προβλεφθεί ρητώς στον σχετικό νόμο (ν. 2910/2001 και από 1.1.2006 ν. 3386/2005).
∆εδοµένου ότι το διάστηµα των τριών ηµερών είναι εξαιρετικά βραχύ για να εξετασθεί η
προσφυγή κατά της απέλασης, δεν µπορεί να τεκμαίρεται σιωπηρή άρνηση της διοίκησης
μετά την παρέλευσή του, γιατί αυτό θα ακύρωνε τη στοιχειώδη αποτελεσματικότητα του
βοηθήματος της προσφυγής. Επιπρόσθετα, η απέλαση, μετά την άπρακτη παρέλευση
τριημέρου από την προσφυγή, κρίνεται ιδιαιτέρως επαχθής, διότι, κατά κανόνα,
συνεπάγεται την πρόσβαση στη δικαστική προστασία εκ των υστέρων, αφού πρώτα
εκτελεσθεί η απέλαση289». Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η εμπρόθεσμη290 και νομότυπη
άσκηση προσφυγής επί αποφάσεως επιστροφής, εκδοθείσα από αστυνομική αρχή, είναι
προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης κατά της δυσμενούς διοικητικής

Άρθρο 77 ν. 3386/2005 (Προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης) Κατά της απόφασης απέλασης
δικαιούται ο αλλοδαπός να προσφύγει μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την κοινοποίηση της στον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή στο εξουσιοδοτούμενο από αυτόν όργανο. Η σχετική απόφαση εκδίδεται μέσα σε
τρεις εργάσιμες ημέρες από την άσκηση της προσφυγής. Η άσκηση προσφυγής συνεπάγεται την αναστολή
εκτέλεσης της απόφασης. Σε περίπτωση κατά την οποία με την απόφαση απέλασης έχει διαταχθεί και η
κράτηση, η αναστολή αφορά μόνο την απέλαση.
289
«Παρατηρήσεις Συνηγόρου του Πολίτη επί του υπό επεξεργασία σχεδίου νόµου περί εισόδου, διαµονής και
κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», Ειδική Έκθεση, Ιούλιος 2005 σελ.
34, βλ. Ειδική Έκθεση, Διοικητική κράτηση και απέλαση αλλοδαπών ανηλίκων, Οκτώβριος 2005, σελ. 14.
290
Αξιοσημείωτο είναι ότι η πενθήμερη προθεσμία δύναται να ανασταλεί για λόγους ανωτέρας βίας,
προκειμένου να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις ανάπτυξη της προσωπικότητας του διοικούμενου. Κατά την
πάγια νομολογία του ΣτΕ, «η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο εκείνου που την επικαλείται,
συνιστά, καθ’ ην έκταση είναι τούτο εφικτό λόγο άρσεως του συνόλου των δυσμενών συνεπειών οι οποίες
προκαλούνται από τη μη εκπλήρωση ή τη μη έγκαιρη εκπλήρωση, εκ μέρους του ανωτέρω, των υποχρεώσεων
οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, ούτως ώστε να μην παραβιάζεται η
κατοχυρούμενη από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητος και να διασφαλίζεται η επί ίσοις
όροις ανάπτυξη της προσωπικότητας εκείνου στο πρόσωπο του οποίου συνέτρεξε λόγος ανωτέρας βίας»
ΟλΣΤΕ 2892/1993 (δημ. Διοικητική Δίκη, 1994, Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης 1994 και Το
Σύνταγμα, 1994) βλ. Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, ό.π., σελ 196, Υποσημ. 308.
288
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πράξης, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η Διοίκηση τήρησε την υποχρέωσή της να
γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο διοικούμενο τη δυνατότητα άσκησης αυτής291.
Κατά των αποφάσεων επιστροφής που ενσωματώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του
αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης
ισχύοντος τίτλου διαμονής οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα
με το άρθρο 24292 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δηλαδή της ιεραρχικής προσφυγής
αλλά και της αίτησης θεραπείας. Ειδικότερα, με την ιεραρχική προσφυγή επιδιώκεται από
τον ενδιαφερόμενο η ακύρωση της δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης από την
προϊστάμενη της αρχής που εξέδωσε την πράξη αρχή, ενώ με την αίτηση θεραπείας
επιδιώκεται η ανάκληση ή τροποποίηση της ως άνω πράξης από τη διοικητική αρχή που
εξέδωσε την πράξη.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ή αίτησης θεραπείας επί
απόφασης απόρριψης αιτημάτων χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και επί
αποφάσεων ανάκλησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό αίτησης ακύρωσης
κατά των ως δυσμενών διοικητικών πράξεων. Εάν όμως ασκηθούν εντός εξήντα (60)
ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης, τότε διακόπτουν
την προθεσμία άσκησης του ένδικου βοηθήματος για τριάντα (30) ημέρες (α. 46 παρ. 2 π.δ.
18/1989).
Αναφορικά δε, με την άσκηση αίτησης θεραπείας ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης επιφέρει
μια σημαντική αλλαγή και συγκεκριμένα θέτει προθεσμία στην άσκησή της, ενώ μέχρι τη
θέση σε ισχύ του νόμου αυτού η αίτηση θεραπείας ήταν απρόθεσμη. Ειδικότερα, σύμφωνα
με το ά. 25 § 2 η αίτηση θεραπείας κατά δυσμενούς διοικητικής πράξης εξετάζεται μόνο
εφόσον υποβληθεί εντός έξι μηνών από την επίδοση της ως άνω πράξης, με εξαίρεση την
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας293.
1592/2012 Σ.τ.Ε. , 2945/2010 Σ.τ.Ε., Σ.τ.Ε. 2318/2007, 227,623,2905,3039/2006, 575/2005, 1226/2001,
2282/2000 Ολ., 2801/1998, 1627/1996, 2892/1993 Ολ., 858, 1045/1988, Σ.τ.Ε. 1515/2006, 2712/2005 7μ,
3465/2005, 1992/2003 7μ, και άρθρο 63 παρ.3 εδ. τελευταίο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
292
Άρθρο 24 (Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή) «1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η
δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο
ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που
προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε
από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την Ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση
θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προϊσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της
(ιεραρχική προσφυγή)…».
293
Αναφορικά δε με τη ρύθμιση αυτή ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ αριθ. Πρωτ. Φ.1100.2/48668/2013
έγγραφο «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Κύρωση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης» και ειδικότερα στη σελίδα έξι αυτού στο στοιχείο «άρθρο 26: Διαδικαστικές εγγυήσεις» αναφέρει:
«…ότι η δυνατότητα ασκήσεως αιτήσεως θεραπείας αποτελεί βασική αρχή του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας που συνδέεται και µε το συνταγματικό δικαίωμα αναφοράς (άρθρ.10 Συντάγματος). Ως εκ τούτου
δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην αποκλειστική προθεσμία των 6 μηνών, µε δεδομένα δε και τα προβλήματα
που παρατηρούνται στην πράξη κατά την επίδοση των αποφάσεων στους ενδιαφερόμενους. Κατά περίπτωση
291
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Συνακόλουθα, κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής,
ανάκλησης ή ανανέωσης της ασκείται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού
πρωτοδικείου (α. 15 ν. 3068/2002294). Έως την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης, ο
εκάστοτε αλλοδαπός δύναται να ζητήσει την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, η
οποία συνεπάγεται, εφόσον γίνει δεκτή, την αναστολή της εκτέλεσης των διοικητικών
πράξεων295 (α. 52 π.δ. 18/1989) και διατάσσεται είτε με απόφαση αναστολής είτε με
προσωρινή διαταγή. Επισημαίνεται ότι οι στο παρόν κεφάλαιο δυσμενείς ατομικές πράξεις
(πχ. απορριπτικές αποφάσεις χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής κλπ.) είναι πράξεις
αρνητικού περιεχομένου και ως εκ τούτου είναι μη δεκτικές αναστολής εκτέλεσης.
Ωστόσο, από τις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι,
σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις παροχής προσωρινής προστασίας στον
αιτούντα και προκειμένου να του παρασχεθεί αποτελεσματικότερη δικαστική προστασία,
το Δικαστήριο και ειδικότερα το αρμόδιο δικαστικό όργανο (Πρόεδρος Διοικητικού
Πρωτοδικείου, όταν η προσβαλλόμενη πράξη είναι αρνητικού περιεχομένου και, ως εκ
τούτου, δεν είναι δεκτική αναστολής εκτέλεσης, καθόσον τυχόν αναστολή θα
ισοδυναμούσε με ικανοποίηση του απορριφθέντος αιτήματος, κατ’ ανεπίτρεπτη
βέβαια, η Διοίκηση µπορεί να αποφανθεί, αιτιολογημένα, για τυχόν καταχρηστικότητα της αιτήσεως, (π.χ. σε
περίπτωση µη προσκόµισης νεότερων στοιχείων).
294
«(Άρθρο 15) Καθεστώς αλλοδαπών: 1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου
υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που
εκδίδονται κατ` εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. "2.
Αρμόδιο κατά τόπον για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου είναι το διοικητικό
πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η διοικητική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
Κατ` εξαίρεση, αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν είτε απόρριψη αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ή
ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαμονής και εργασίας, είτε απόφαση επιστροφής που ενσωματώνεται σε πράξη
απόρριψης του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής, καθώς και σε απόφαση ανάκλησης
ισχύοντος τίτλου διαμονής, αρμόδιο είναι το διοικητικό πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η
αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία τηρείται ο διοικητικός φάκελος του
αλλοδαπού, δηλαδή το ανά Νομό Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Κατά τα λοιπά, για την εκδίκαση
των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4
του ν. 702/1977 (Α` 268). Οι αποφάσεις των διοικητικών πρωτοδικείων επί των εν λόγω διαφορών υπόκεινται
σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου
5 του ν. 702/1977." … 3. Υπάγονται στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού εφετείου οι ακυρωτικές
διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν: α) την
αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια της Συμβάσεως της Γενεύης, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνο του ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α`) και του συναφούς πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967, που
κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 389/1968 (ΦΕΚ 125 Α`), β) την κτήση και την απώλεια της ελληνικής
ιθαγένειας. Οι αποφάσεις των διοικητικών εφετείων επί των εν λόγω διαφορών υπόκεινται σε έφεση ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
702/1977. 4. Η παράγραφος 1 δεν καταλαμβάνει τις διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή
πράξεων που αφορούν την άρνηση χορήγησης σε αλλοδαπό άδειας ασκήσεως εξαρτημένης ή ανεξάρτητης
οικονομικής δραστηριότητας, την άρνηση ανανέωσης ή την ανάκληση τέτοιας άδειας, όταν οι πράξεις αυτές
δεν εκδίδονται κατ` εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών αλλά κατ` εφαρμογή ειδικής νομοθεσίας,
εφαρμοζόμενης και επί ημεδαπών, με την οποία η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχει υπαχθεί σε
καθεστώς προηγούμενης άδειας."…».
295
Γίνεται δε δεκτό ότι η αναστολή εκτέλεσης, πέραν της απαγόρευσης τέλεσης των ως άνω νομικών πράξεων
και υλικών ενεργειών έως την περάτωση της κύριας δίκης δημιουργεί υποχρέωση αναδρομικής άρσης και
όλων των αρνητικών συνεπειών της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης.
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υποκατάσταση του Δικαστηρίου στα έργα της Διοίκησης, έχει τη δυνατότητα να διατάξει
άλλα, πλην της αναστολής εκτέλεσης, μέτρα296. Τα μέτρα αυτά συνίστανται στην επιβολή
στη Διοίκηση της υποχρέωσης αποχής από κάθε ενέργεια που θα είχε ως έρεισμα τις
σχετικές προσβαλλόμενες δυσμενείς ατομικές πράξεις. Για το σκοπό δε τούτο παρέχονται
και οι αναφερόμενες στην § 4 του α. 25 ν. 4251/2014 δικαστικές εγγυήσεις και ειδικότερα η
καθιέρωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στη χώρα αλλοδαπών, για τους
οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αναστολής ή προσωρινής διαταγή αναστολής από το
Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διοικητικής πράξεως κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση
ακύρωσης και αφορά είτε την απόρριψη αιτήματος την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ή
την ανανέωση αυτής, είτε την ανάκληση της εκδοθείσας άδειας διαμονής. Σε περίπτωση δε,
έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης, η βεβαίωση παύει
αυτοδικαίως να ισχύει. Εάν όμως η αίτηση γίνει δεκτή και δεν ασκηθούν από το Δημόσιο
περαιτέρω ένδικα μέσα, το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο αναπέμπει την υπόθεση στη
διοίκηση για νέα κρίση.
- ΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα, βάσει του α. 30 του ν. 3907/2011 να θέτουν υπό
κράτηση297 παρανόμως διαμένοντες αλλοδαπούς, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί απόφαση
επιστροφής, με σκοπό να ολοκληρωθεί η προετοιμασία της επιστροφής και η διαδικασία
απομάκρυνσης.

Ως

βασική

προϋπόθεση

όμως

τίθεται

η

αδυναμία

εφαρμογής

αποτελεσματικών αλλά επαρκών και λιγότερο επαχθών μέτρων, όπως την τακτική
εμφάνιση ενώπιον των αρχών, την κατάθεση κατάλληλης οικονομικής εγγύησης, την
κατάθεση εγγράφων ή την υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο μέρος (α. 22 παρ. 3 ν.
3907/2011). Επισημαίνεται δε, ότι το μέτρο της κράτησης εφαρμόζεται στις περιοριστικά
αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις και ειδικότερα όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής298,
όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή παρεμποδίζει την προετοιμασία της επιστροφής

Σε περίπτωση που ζητείται η λήψη τέτοιων μέτρων, όταν διοικητική πράξη απορρίπτει αίτημα για χορήγηση
νόμιμου τίτλου διαμονής σε αλλοδαπό, ο αιτών πρέπει να προσκομίζει στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι
κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης υφίστατο πραγματική κατάσταση, όπως μακροχρόνια
διαμονή ή άσκηση, επί μακρόν, βιοποριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, της οποίας η ανατροπή, λόγω της
επαπειλούμενης, μετά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξης, απομάκρυνσής του από τη Χώρα, θα
συνιστούσε για αυτόν ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή
της αίτησης (4/2013 ΔΠΡ ΡΟΔ, Ε.Α. Σ.τ.Ε. 905, 836, 573/2006, 427/2002).
297
Άρθρο 32 ν. 3907/2011 «Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες με ανήλικους κρατούνται ως έσχατη
λύση…».
298
«…Η φιλοξενία της από τον αδελφό του συζύγου της δεν καθιστά τη διαμονή της βέβαιη και σταθερή. Η
νόμιμη διαμονή του συζύγου της και η απόκτηση του τέκνου της στην Ελλάδα δεν επαρκούν για την ανατροπή
του κινδύνου διαφυγής της.» (1/2015 ΔΠΡ ΛΑΜ, 2/2015 ΔΠΡ ΛΑΜ). Γίνεται αντιληπτό ότι το μη σταθερό
κατάλυμα δικαιολογεί το χαρακτηρισμό του αλλοδαπού ως επικίνδυνου διαφυγής.
296
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ή τη διαδικασία απομάκρυνσης ή όταν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Σε κάθε δε
περίπτωση, η απόφαση κράτησης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, θα πρέπει
δηλαδή με σαφήνεια να αιτιολογείται ειδικά η συνδρομή των λόγων ασφαλείας ή του
κινδύνου διαφυγής ή οι συγκεκριμένες ενέργειες του υπό επιστροφή αλλοδαπού, οι οποίες
αποδεικνύουν την πρόθεσή του να αποφύγει ή να παρεμποδίσει τις διαδικασίες επιστροφής
του. Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια του νομοθέτη να επιβάλλει την κράτηση, με
σεβασμό στα δικαιώματα των υπό επιστροφή αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα, ρητά τονίζει
ότι η κράτηση επιβάλλεται και διατηρείται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα
διεκπεραίωσης της διαδικασίας απομάκρυνσης, η οποία εξελίσσεται και εκτελείται με τη
δέουσα επιμέλεια ελέγχοντας για την επιβολή ή τη συνέχιση του μέτρου της κράτησης τη
διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων κράτησης και τη δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών
συνθηκών διαβίωσης για τους κρατούμενους. Το ανώτατο όριο κράτησης δε μπορεί να
υπερβαίνει το εξάμηνο, το οποίο μπορεί να παραταθεί μέχρι τους δώδεκα μήνες στις
περιπτώσεις που κατά τις εύλογες προσπάθειες των αρμόδιων Υπηρεσιών, η απομάκρυνση
ενδεχομένως να διαρκέσει περισσότερο, λόγω της άρνησης καθυστέρησης του υπό
επιστροφή αλλοδαπού ή της καθυστέρησης λήψης των αναγκαίων εγγράφων από τις τρίτες
χώρες299. Όταν όμως καθίσταται εμφανές ότι δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο νόμο, ή όταν οι αρχές δεν πραγματοποιούν τη διαδικασία απομάκρυνσης
με τη δέουσα επιμέλεια, η κράτηση αίρεται και ο υπήκοος τρίτης χώρας απολύεται
αμέσως300. Η άρση της κράτησης δε, επιβάλλεται να αρθεί και σε περίπτωση που
εξαλειφθούν οι ως άνω λόγοι επιβολής αυτής (κίνδυνος φυγής, λόγοι δημόσιας ασφάλειας
κλπ) ή οι χώροι ή οι συνθήκες κράτησης δεν είναι αξιοπρεπείς, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία301 και το άρθρο 3 της Ε.Σ.Δ.Α302.

Βλ. το με αρ. πρωτ. 7017/4/14652 και με ημερομηνία 23.07.2011 έγγραφο του Γραφείου του
Κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού ελέγχου, τμήμα
αναφορών, με θέμα: διάρκεια κράτησης αλλοδαπών. Νομολογία, σελ. 2
300
Ενδεικτικά αναφέρεται το σκεπτικό της απόφασης του Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση Tabesh κατά Ελλάδος. Κατά
το ιστορικό της υπόθεσης αυτής ο προσφεύγων κρατείτο ενόψει απέλασης, παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν
ανέφικτη, καθώς ο εν λόγω αλλοδαπός στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και η διοίκηση δεν είχε προβεί σε
καμία ενέργεια προς έκδοση αυτών. Το Ε.Δ.Δ.Α. έκρινε ότι υπήρξε παράβαση του αρ. 5 § 1 της ΕΣΔΑ, καθώς,
αν και αποτελούσε υποχρέωση των αρχών να ενεργήσουν με σκοπό την έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων
στο όνομα του προσφεύγοντος, εκείνες δεν το έπραξαν ποτέ. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η από
30.11.2009 προδικαστική απόφασή του στην υπόθεση Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov) – C – 357/2009
PPU, η οποία επισημαίνει ότι «οσάκις καθίσταται πρόδηλο ότι δεν υφίσταται πλέον λογικά προοπτική
απομάκρυνσης για νομικούς ή άλλους λόγους, η κράτηση παύει να δικαιολογείται και ο ενδιαφερόμενος
απολύεται αμέσως», βλ. Θ. Τσιάτσιος, ό.π., σελ 228.
301
Σωφρονιστικός Κώδικας, Υπουργική απόφαση 58819/2003 με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α’ και Β’».
302
Σύμφωνα με το Ε.Δ.Δ.Α., ο έλεγχος της νομιμότητας της κράτησης γίνεται «όχι μόνο υπό το πρίσμα του
εθνικού δικαίου, αλλά επίσης της Σύμβασης, των γενικών αρχών που καθιερώνει και του σκοπού των
περιορισμών που επιτρέπει η παράγραφος 1 (του άρθρου 5 Ε.Σ.Δ.Α.)», βλ. Θ. Τσιάτσιος, ό.π., σελ 229- 230.
299
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Επισημαίνεται δε, ότι ο υπό επιστροφή αλλοδαπός, πέραν των δικαιωμάτων που ορίζει ο
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις κατά της κράτησης
ενώπιον της αρμόδιας για την έκδοση της απόφασης επιστροφής αρχής, εντός σαράντα
οκτώ ωρών από τη σύλληψή του. Οι αντιρρήσεις δύνανται να αφορούν είτε τη νομιμότητα
της απόφασης επιστροφής είτε τη μη συνδρομή των αναφερόμενων στο νόμο λόγων, που
αιτιολογούν την κράτηση στο πλαίσιο της απόφασης επιστροφής. Επιπροσθέτως, ο
προσωρινά κρατούμενος υπό επιστροφή αλλοδαπός δύναται να προσφύγει και ενώπιον του
Προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου της
περιφέρειας του τόπου κράτησής του, προβάλλοντας τις αντιρρήσεις του κατά της
απόφασης κράτησής του, προβάλλοντας μάλιστα και αίτημα αυτοπρόσωπης παράστασης,
του οποίου η αποδοχή είναι υποχρεωτική ( α. 55 ν. 3900/2010, α. 20 Σ, α. 6 ΕΣΔΑ)303. Η
απόφαση του Προέδρου επί των αντιρρήσεων δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Δύναται όμως
να ανακληθεί, αν προβληθούν οψιγενή στοιχεία, που δικαιολογούν την ανατροπή της
απορριπτικής απόφασης304.
Ωστόσο, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα305, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους
αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Η ελευθερία της παρ. 2 του άρθρου 5 του Συντάγματος αφορά
την προσωπική ασφάλεια του αλλοδαπού και δεν επεκτείνεται στην ελευθερία κινήσεως
και εγκαταστάσεως του. Συνεπώς, η πρόβλεψη από το κοινό νομοθέτη της στερήσεως της
ελευθερίας κινήσεως και εγκαταστάσεως του αλλοδαπού στα πλαίσια εκδόσεως πράξεως
απελάσεως, η οποία έχει χαρακτήρα διοικητικού μέτρου (ΣτΕ 332/1999 σκέψη 9), δεν
θεωρείται ότι παραβιάζει τους συνταγματικούς κανόνες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του
Συντάγματος. Εξάλλου, το Σύνταγμα επιτρέπει τη δυνατότητα θεσπίσεως νομοθετικών
διατάξεων, αλλά και επιβολής μέτρων εις βάρος των αλλοδαπών με αποκλειστικό σκοπό
την προστασία της δημόσιας τάξεως και ασφάλειας και γενικότερα του δημόσιου
συμφέροντος. Ο νόμος προβλέπει την απέλαση, την επαναπροώθηση και την έκδοση ως
Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, ό.π., σελ 231- 232.
Έχει κριθεί ως τέτοιοι δικαιολογητικοί λόγοι: α) σοβαροί λόγοι υγείας του πατέρα της αντιλέγουσας
(506/2012 ΔΠρΘεσς, αδημ.), και β) η μη απάντηση της πρεσβείας αναφορικά με τη δυνατότητα έκδοσης
ταξιδιωτικών εγγράφων τρεις μήνες μετά τη σύλληψη του υπό επιστροφή αλλοδαπού (751/2011 ΔΠρΘεσς,
αδημ. (προεδρική διαδικασία), βλ. Θ. Τσιάτσιος, ο.π., σελ 234.
305
Με αφορμή ερώτημα που του τέθηκε και ειδικότερα: 1. Σε περίπτωση κρατήσεως αλλοδαπού επί 18
συνολικά μήνες, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως επιστροφής ή απελάσεως, η οποία δεν κατέστη εφικτή,
λόγω της αρνήσεως συνεργασίας του ίδιου του αλλοδαπού, δύναται κατά την ελευθέρωσή του, να του
παρασχεθεί εύλογο χρονικό διάστημα για οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 του
ν. 3907/2011 και 76 του ν. 33862005 και 2. Σε θετική περίπτωση, η μη συμμόρφωση του αλλοδαπού με την
υποχρέωση οικειοθελούς αναχωρήσεως δικαιολογεί την εκ νέου κράτησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 30 του ν.
3907/2011 και 76 του ν. 3386/2005 και για χρονικό διάστημα μέχρι 18 μήνες, όταν μάλιστα η μετά την πάροδο
της ταχθείσας σ’ αυτόν προθεσμίας παραμονή του στη χώρα, δεν μπορεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να
θεωρηθεί
νόμιμη
βλ.
γνωμοδότηση
44/2014,
(http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=1868995).
303
304
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μέτρα τα οποία, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αποφασίζονται και
εκτελούνται, αποβλέπουν στην υποχρεωτική εγκατάλειψη της χώρας από τον αλλοδαπό. Το
μέτρο της κρατήσεως του αλλοδαπού, σε περίπτωση εκδόσεως διοικητικής πράξεως
απελάσεώς του, δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Συντάγματος, το οποίο
ορίζει ότι κανένας δεν συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό
ένταλμα, γιατί η κράτηση ισχύει κατά το νόμο μόνο για τον αναγκαίο χρόνο μέχρις ότου
καταστεί δυνατή η απομάκρυνση του αλλοδαπού από το ελληνικό έδαφος και, σε κάθε
περίπτωση το μέτρο αυτό δεν κωλύει την οικειοθελή αναχώρηση των αλλοδαπών από τη
χώρα (Επ. Αν. ΣτΕ 548/2000 σκέψη 4).
Επίσης, προφανώς, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρα 5 και 6) η επιβολή περιοριστικών
όρων σε βάρος αλλοδαπών, όπως της τακτικής εμφανίσεως ενώπιον αρχών, της κατάθεσης
οικονομικής εγγυήσεως, της καταθέσεως εγγράφων ή της υποχρεώσεως παραμονής σε
ορισμένο μέρος, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση της
αναχωρήσεως, είτε με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής (άρθρο 22 παραγρ. 3 Ν.
3907/2011, περί ενσωματώσεως της ως άνω Οδηγίας 2008/115/ΕΚ), είτε επί αναβολής της
απομακρύνσεως, κατ’ άρθρο 24 του ίδιου νόμου, μεταξύ των άλλων, αντικειμενικής
αδυναμίας διαπιστώσεως της ταυτότητας καθώς και επί αναστολής της απελάσεως κατ’
άρθρο 78 του Ν. 3386/2005.
β) Το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένως τονίσει ότι τα κράτη υποκείμενα στις υποχρεώσεις τους
από τη σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου απολαμβάνουν του «αναντίρρητου
δικαιώματος να ελέγχουν κυριαρχικά την είσοδο και την παραμονή των αλλοδαπών στο
έδαφός τους». Στο πλαίσιο αυτό η περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 5 επιτρέπει τη σύλληψη
ή την κράτηση ενός ατόμου α) με σκοπό να παρεμποδισθεί η παράνομη είσοδός του στη
χώρα ή β) εναντίον του οποίου εκκρεμεί η διαδικασία απελάσεως ή γ) η διαδικασία
εκδόσεως. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση κράτησης, κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ πρέπει να
ερευνάται αν ο αλλοδαπός κρατείται ενόψει της απελάσεώς του και αν η κράτησή του ήταν
νόμιμη για τους σκοπούς της διατάξεως του άρθρου 5 παρ. 1 του ΕΣΔΑ λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη τις εγγυήσεις που προσφέρει το εθνικό Σύστημα. Η στέρηση της ελευθερίας ενόψει
απελάσεως δικαιολογείται μόνο ενόσω οι διαδικασίες απέλασης ευρίσκονται σε εξέλιξη και
οι αρμόδιες Αρχές επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς τη διενέργειά τους (βλ.
ΕΔΔΑ 19.5.2007 D j κατά Ελλάδας παρ. 35).
γ) Στόχοι του άρθρου 79 ΣΛΕΕ, όπως διατυπώνονται στην πρώτη παράγραφο, είναι η
αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η δίκαιη μεταχείριση των
υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στα κράτη μέλη καθώς και η πρόληψη και η
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καταπολέμηση της παράνομης μεταναστεύσεως και της εμπορίας ανθρώπων. Στο ν.
3907/2011 ενσωματώθηκε η οδηγία 115/2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα που εγγυώνται η νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα και οι γενικώς
αναγνωρισμένες αρχές του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων
προστασίας προσφύγων. …
Σκοπός της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με το Ν.
3907/2011, είναι, κατά τα προαναφερθέντα, να καθορισθούν οι κοινοί κανόνες και
διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών. … σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι να επιστρέφουν οικειοθελώς ή και με
αναγκαστικά μέτρα, αν δεν συνεργάζονται, οι υπήκοοι τρίτων χωρών στις χώρες τους σε
περίπτωση που δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής. Προς τούτο εκδίδεται
διοικητική πράξη επιστροφής ενός εκάστου εξ αυτών, η οποία ισχύει μέχρι να εκτελεσθεί
και να επιστρέψει ο παράνομος αλλοδαπός στη χώρα του. Κράτηση, ως το έσχατο μέτρο,
κατ’ άρθρο 30 παρ. 1 Ν. 3907/2011 δικαιολογείται μόνο για την προετοιμασία της
επιστροφής ή για την εκτέλεση της διαδικασίας απομακρύνσεως και εφόσον δεν αρκεί η
εφαρμογή λιγότερο αναγκαστικών μέτρων, υπόκειται δε στην αρχή της αναλογικότητας.
Όσο κρατούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να τυγχάνουν ανθρώπινης και
αξιοπρεπούς μεταχειρίσεως, με σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, σύμφωνα με
το διεθνές και εθνικό δίκαιο. Η κράτηση δεν δύναται να υπερβεί το ανώτατο όριο που θέτει
ο νόμος. Τα ίδια ως ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις των ευρισκομένων στη χώρα
υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στην προβλεπόμενη από την περ. α’ της παρ. 2 του
άρθρου 17 του Ν. 3907/2011 εξαίρεση, όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 76 του
Ν. 3386/2005, περί διοικητικής απελάσεως αλλοδαπών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί
πράξεις απελάσεως. Νέα κράτηση μπορεί να επιβληθεί, στην περίπτωση αυτή, μόνον αν
επίκειται άμεσα αναγκαστική απομάκρυνση και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Αν η
απομάκρυνση είναι προσωρινά ανέφικτη, τότε εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 24 του ν.
3907/2011, περί αναβολής της απομακρύνσεως, οπότε δύνανται να επιβληθούν από τις
αστυνομικές αρχές, τις αρμόδιες για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής οι
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 3 του ίδιου ως άνω νόμο, δηλαδή
διοικητικής φύσεως μέτρα, με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής, όπως η τακτική
εμφάνιση ενώπιον αρχών, η κατάθεση κατάλληλης οικονομικής εγγυήσεως, κατάθεση
εγγράφων ή υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο μέρος. Στη περίπτωση μη νόμιμων
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αλλοδαπών, χωρίς μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και προς αποτροπή κινδύνου διαφυγής,
για τον οποίο είναι ύποπτοι, δεδομένων των συνθηκών εισόδου τους στη χώρα και της
οικονομικής και λοιπής καταστάσεως στην οποία βρίσκονται, το μέτρο της υποχρεωτικής
παραμονής σε ορισμένο μέρος, μπορεί να είναι και το μέτρο της υποχρεωτικής διαμονής
στα προαναχωρησιακά κέντρα, όχι ως κράτηση, αλλά ως περιοριστικό μέτρο που ρητώς
προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της αποφάσεως
επιστροφής τους, η οποία είναι ανέφικτη αποκλειστικά από υπαιτιότητά τους.
Τα ίδια ως άνω ισχύουν, πολύ περισσότερο, … όχι μόνον όταν υπάρχει απόφαση
επιστροφής του άρθρου 30 του ν. 3907/2011, αλλά και απελάσεως του άρθρου 76 του ν.
3386/2005. Στις τελευταίες περιπτώσεις, ναι μεν δεν προβλέπεται από το νόμο η
δυνατότητα παρατάσεως της κρατήσεως πέραν του 18μήνου, ούτε εκ νέου κράτηση για
χρονικό διάστημα 18 μήνες, με αιτιολογημένη όμως απόφαση της αρμόδιας Αρχής, λόγω
της αρνήσεως συνεργασίας του ίδιου του αλλοδαπού για την πραγματοποίηση και
ολοκλήρωση της εκτελέσεως της αποφάσεως επιστροφής του ή απελάσεως του και του
κινδύνου διαφυγής του, μπορεί να μην αφεθεί ελεύθερος και μετά το 18μηνο, αλλά να του
επιβληθεί αυτόματα ο περιοριστικός όρος υποχρεωτικής διαμονής του στο κέντρο
προαναχωρησιακής κρατήσεως μέχρις ότου συνεργασθεί με τις αρμόδιες Αρχές για την
εκτέλεση της πράξεως επιστροφής ή απελάσεώς του. Και τούτο γιατί, με την
απελευθέρωση όλων των παράνομων αλλοδαπών, που από δική τους υπαιτιότητα
παρεμποδίζεται και καθίσταται αδύνατη η επιστροφή ή η απέλασή τους εντός 18μήνου,
κινδυνεύει το δημόσιο συμφέρον και ο σκοπός της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, που
προεξετέθη, ήτοι της επιστροφής τους, αφού οδηγούμεθα σε έμμεση «νομιμοποίηση» της
παραμονής των ως άνω αλλοδαπών στη χώρα, ενώ παράλληλα εκτιμάται με βεβαιότητα …
ότι η απελευθέρωση αυτή θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού
των μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό, με τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες στη
δημόσια τάξη και ασφάλεια, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι οι μετανάστες αυτοί
στερούνται πόρων για τη διαβίωσή τους. Με τη μη απελευθέρωση κα την επιβολή του
περιοριστικού όρου, κατ’ άρθρο 22 παραγρ. 3 του Ν. 3907/2011 (επί επιστροφής) και κατ’
άρθρο 78 του ν. 3386/2005 (επί απελάσεως) της υποχρεωτικής διαμονής των παράνομων
αλλοδαπών στα προαναχωρησιακά κέντρα μέχρι να επιστρέψουν, οικεία βούλησει,
προστατεύεται συγχρόνως με το δημόσιο συμφέρον και το ατομικό τους συμφέρον, αφού
πρόκειται για ευάλωτα άτομα, χωρίς μόνιμη διαμονή, χωρίς νόμιμα έγγραφα και χωρίς
δυνατότητα να εργασθούν και κινδυνεύουν να πέσουν σε μεγάλη ένδεια ή σε παράνομα
κυκλώματα εκμεταλλεύσεώς τους.
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Η αρχή της αναλογικότητας δεν παραβιάζεται με την εφαρμογή του μέτρου αυτού, αφού,
ακόμα και άμεσα, μόλις επιβληθεί το περιοριστικό διοικητικό μέτρο της υποχρεωτικής
διαμονής σε προαναχωρησιακό κέντρο, αν θελήσει ο αλλοδαπός να επιστρέψει και να
διευκολύνει προς τούτο τις αρμόδιες αρχές, θα απομακρύνεται από το κέντρο αυτό με
ασφάλεια και με σεβασμό της αξιοπρέπειάς του προς τον τόπο επιστροφής του και θα παύει
αυτομάτως το διοικητικό του μέτρο…».
Η ως άνω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους δημιούργησε ιδιαίτερες
εντάσεις τόσο στη νομολογία, όσο και στη θεωρία, με δεδομένο το ανώτατο όριο κράτησης
που θέτει ο νόμος, δηλαδή τους δεκαοχτώ μήνες και το ότι η διοικητική κράτηση δεν
αποτελεί ποινή αλλά συνιστά μόνο μέσον προς εκτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού. Η
γνωμοδότηση αυτή προβαίνει σε υπέρμετρη στέρηση της ελευθερίας του ατόμου, άνω του
εκ του νόμου ορισθέντος χρονικού διαστήματος, ήτοι του δεκαοχτάμηνου. Περαιτέρω,
παρουσιάζει την κράτηση των αλλοδαπών ως ποινή της μη συνεργάσιμης συμπεριφοράς
των κρατουμένων και όχι ως μέσο προς την επίτευξη του σκοπού της επιστροφής τους.
Γεννάται δε το ερώτημα, σε ποιο βαθμό πραγματικό αίτιο της καθυστέρησης ολοκλήρωσης
της επιστροφής είναι η συμπεριφορά των κρατουμένων και όχι η ελλιπής οργάνωση και η
ελληνική γραφειοκρατία. Τέλος εντελώς αυθαίρετα εξάγει το συμπέρασμα και μάλιστα με
βεβαιότητα ότι η απελευθέρωση των κρατουμένων θα εντείνει τις μεταναστευτικές ροές της
χώρας μας, οδηγώντας αναπόφευκτα στη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των μη νόμιμων
μεταναστών στο εσωτερικό, με τις σχετικές συνέπειες στη δημόσια τάξη και ασφάλεια, με
δεδομένο ότι οι μετανάστες αυτοί στερούνται πόρων για τη διαβίωσή τους. Διερωτάται δε
κανείς αν και σε ποιο βαθμό αυτή η αυθαίρετη κρίση συνάδει τόσο με το εθνικό όσο και το
ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αξιοπρέπειας του.
Η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εκφράζει την έντονη ανησυχία της
αλλά και αποδοκιμασία της για το ως αν κείμενο, τονίζοντας ότι «η πλήρης στέρηση της
ελευθερίας ονομάζεται κράτηση και όχι περιοριστικός όρος, ως τέτοιος δε νοείται μόνον ο
μερικός και υπό προϋποθέσεις περιορισμός της κίνησης, πάντοτε όμως σε καθεστώς
ελευθερίας. Ό, τι άλλο, προσκρούει στο Σύνταγμα (άρθρα 5 και 6), την ΕΣΔΑ και την
οδηγία 2008/115/ΕΚ. Αυτό είναι απόλυτο306.».
Την έντονη ανησυχία του για την επ’ αόριστον επιβολή του μέτρου της διοικητικής
κράτησης εκφράζει και το Ελληνικό Συμβούλιο για του πρόσφυγες, το οποίο ζητά την
άμεση ανάκληση της σχετικής Υπουργικής απόφασης και την ορθή εφαρμογή της
νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές. Όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει «η επ' αόριστον
306

Δελτίο τύπου 22.03.2014 (http://www.hlhr.gr/?MDL=pages&SiteID=1029)
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επιβολή του μέτρου της διοικητικής κράτησης, βρίσκεται σε προφανή αναντιστοιχία με τις
επιταγές του κράτους δικαίου, οδηγεί στην προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων που το
Σύνταγμα της Ελλάδος αναγνωρίζει σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται στην ελληνική
επικράτεια και οδηγεί την ελληνική διοίκηση σε παράνομες, και συνεπώς ελέγξιμες υπό το
πρίσμα του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, πρακτικές307».
Της ίδιας δε αντιμετώπισης τυγχάνει η γνωμοδότηση αυτή και από την εθνική νομολογία308
και ειδικότερα αναφέρεται η με αριθμό 2255/23.05.2014 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιρρήσεων κατά κράτησης που κατατέθηκαν και
υποστηρίχθηκαν από τη Νομική Υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους
Πρόσφυγες, η οποία έκρινε ότι η επ’ αόριστον κράτηση αλλοδαπού, υπό το πρόσχημα της
επιβολής μέτρου υποχρεωτικής διαμονής σε κέντρο κράτησης, εφόσον έχει παρέλθει το
δεκαοχτάμηνο, δεν είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία309.
Την ίδια δε άποψη εκφράζει και η Ομάδα Δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και
μεταναστών, τονίζοντας ότι «....το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προέβη σε μία νέα
νομική εκτροπή. Αγνοώντας προηγούμενη απόφαση του ΕΔΔΑ (απόφαση John κατά
Ελλάδας 10-5-2007, σ. 33), αλλά και σχετικά πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη (όπως
το από Σεπτεμβρίου 2006310) που είχαν χαρακτηρίσει παράνομη την παράταση ή την εκ
307

http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/352-ep-aoriston-kratisi-miaeftheia-prosvoli-tou-ethnikoy-evropaikoy-kai-diethnoys-dikaiou.
«Η επιβολή του μέτρου της κράτησης πέρα των 18 μηνών είναι παράνομη. Η εισαγωγή της δυνατότητας επ’
αόριστον κράτησης, υπό το πρόσχημα της επιβολής «μέτρου υποχρεωτικής διαμονής σε κέντρο κράτησης»,
με την υπ’ αριθμό 44/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η όποια έγινε αποδεκτή με πράξη του αρμόδιου
Υπουργού, παραβιάζει το γράμμα και το πνεύμα της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας (άρθρο 15 παρ. 5 και 6
Οδηγίας 115/2008/ΕΚ και άρθρο 30 παρ. 5 και 6 ν. 3907/2011; ΔΕΕ, C‐357/09, PPU Said Shamilovich
Kadzoev (Huchbarov), 30.11.2009), όπως άλλωστε προκύπτει από τις
επανειλημμένες αποφάσεις των
καθ’ ύλην αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων (ενδεικτικά υπ’αριθμ. 2255/23.5.2014 ΔιοικΠρωτΑθ), αλλά
και από τα όσα ρητά επεσήμανε ο ορισθείς Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων,
κατά
την
πρόσφατη
ακρόαση
ενώπιον
της
Επιτροπής Ατομικών
Ελευθερίων
και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (30.9.2014), σύμφωνα με τον οποίο
«κράτηση μεταναστών πάνω από 18 μήνες απαγορεύεται», βλ. Έκθεση διοικητικής κράτησης & πρόσβαση
στη διαδικασία ασύλου», Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο.
308
351/2011, 148/2010, 231/2010, 428/2010, 886/2010, 1183/2010, 1194/2010, 70/2009, 660/2009, 764/2009,
1597/2008, 1202/2007, 1219/2007
309
Δελτίο τύπου «Παράνομη η επ’ αόριστον διοικητική κράτηση», Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
310
«…ενόσω δεν έχει παύσει η ισχύς της απόφασης απέλασης, η επιβολή νεότερης διοικητικής απέλασης
στερείται κανονιστικού αντικειμένου. Κατά τούτο, η δεύτερη απέλαση µπορεί να νοηθεί ως βεβαιωτική
διοικητική πράξη, στερούμενη – κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας - εκτελεστότητας.
β) Η επιβολή διοικητικής απέλασης για δεύτερη φορά, για τον ίδιο λόγο, είναι αµ- φισβητούµενης
νοµιµότητας, εφόσον έχει διαγνωστεί ήδη το ανέφικτο της απέλασης του αλλοδαπού, μέσα στο τρίμηνο της
προσωρινής του κράτησης. Αντίθετα, η έκδοση και δεύτερης απόφασης απέλασης, για τον ίδιο λόγο, συνιστά
καταχρηστική άσκηση αρμοδιότητας, εφόσον δεν έχει εκτελεστεί η προηγούμενη απόφαση και ο αλλοδαπός
παραμένει συνεχώς στη χώρα λόγω του ανέφικτου αυτής. Πολλώ µάλλον, η αιτιολόγηση της δεύτερης
απόφασης απέλασης µε την επίκληση ύπαρξης εκκρεμούς απόφασης απέλασης συνιστά νομική αντίφαση,
καθώς η πρώτη απόφαση απέλασης παραμένει νομικά ενεργής και εκτελεστή και άρα η δεύτερη είναι περιττή.
Ο µόνος λόγος που φαίνεται να δικαιολογεί την έκδοσή της είναι η κράτηση του αλλοδαπού για ακόμη τρεις
(3) μήνες. Ωστόσο, η μεθόδευση αυτή καταστρατηγεί τον κανόνα ότι η κράτηση του αλλοδαπού
δικαιολογείται µόνο για την υλοποίηση της απέλασης. Ειδικότερα, µέσω της καταστρατήγησης, ο κανόνας
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νέου κράτηση προς απέλαση μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου χρονικού ορίου διάρκειας
αυτής, γνωμοδότησε ότι δύναται η κράτηση αυτή να πάρει τη μορφή του περιοριστικού
μέτρου της υποχρεωτικής διαμονής στον χώρο κρατήσεως. Δυστυχώς η ως άνω
γνωμοδότηση δεν αντέχει σε καμία νομική ή κοινή λογική, και κείται καταφανώς εκτός
ορίων νομιμότητας, υπακούοντας προφανώς σε αστυνομικές λογικές.311».
Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι με ανακοίνωσή του, την οποία χαιρετίζουν τόσο το
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες όσο και η Διεθνής Αμνηστία, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Γιάννης Πανούσης, τόνισε ότι οι αρχές θα σταματήσουν την
επ’ αόριστον κράτηση των αλλοδαπών, εις βάρος των οποίων εκκρεμεί απόφαση
επιστροφής312.
- ΌΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011, η κράτηση των υπό επιστροφή αλλοδαπών
πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό συγκεκριμένες
συνθήκες313. Δικαιώματα, που κατ’ αναλογία θα πρέπει να απολαμβάνουν και οι
κρατούμενοι υπό επιστροφή αλλοδαποί προβλέπονται στο Σωφρονιστικό Κώδικα, καθώς
επίσης και στην Υ.Α. 588819/2003 του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Τονίζεται ότι κατά την κράτηση των υπό επιστροφή αλλοδαπών το μόνο δικαίωμα που
πρέπει να περιορίζεται είναι η ελευθερία και μόνο. Συνεπώς, οι υπό επιστροφή αλλοδαποί
πρέπει να απολαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τους παρέχει ο νόμος. Κατ’ αρχήν οι
αντιστρέφεται : η απέλαση, πλέον, υπηρετεί την ανάγκη κράτησης του αλλοδαπού. …», βλ. το υπ’ αριθμό
πρωτοκόλλου 2899/05/4 από 30.09.2006 Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.
311
Ανακοίνωση ομάδας δικηγόρων «Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Μια νομική εκτροπή
(http://omadadikigorwn.blogspot.gr/2014/03/blog-post_21.html)
312
Δελτίο τύπου Διεθνούς Αμνηστίας και Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες με θέμα «Η ανακοίνωση
της νέας κυβέρνησης ότι θα θέσει τέλος στην πολιτική της επ’ αόριστον κράτησης ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση» (http://www.amnesty.org.gr/end_to_indefinite_detention_11022015).
313
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (ΕΠΒ) (CTP) καθόρισε συγκεκριμένα πρότυπα συνθηκών διοικητικής κράτησης
ενόψει απομάκρυνσης, κατά τα οποία: 1. «Όλοι οι χώροι κράτησης, πρέπει να είναι καθαροί, ενώ οι διαστάσεις
τους πρέπει να είναι εύλογες και αντίστοιχες της προβλεπόμενης χωρητικότητας τους. Πρέπει δε να φωτίζονται
επαρκώς (ο φωτισμός, δηλαδή, να είναι επαρκής για διάβασμα πέραν των ωρών ανάπαυσης) – θα ήταν,
μάλιστα προτιμότερο να διαθέτουν φυσικό φωτισμό. Επίσης, πρέπει η διαρρύθμιση να είναι τέτοια που να
επιτρέπει την ανάπαυση ( για παράδειγμα, μια καρέκλα ή ένα σταθερό κάθισμα) και στα άτομα τα οποία
υποχρεούνται να διανυκτερεύσουν στους χώρους αυτούς, πρέπει να παρέχεται κατάλληλη κλινοστρωμνή». 2.
«Οι τελούντες υπό κράτηση πρέπει να έχουν πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, σε παροχή πόσιμου ύδατος και να
τους προσφέρεται τροφή τις κατάλληλες ώρες, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους γεύματος τουλάχιστο μία
φορά την ημέρα (κάτι, δηλαδή, πιο ουσιαστικό από ένα σάντουιτς)». 3. « Οι τελούντες υπό κράτηση για 24 ή
περισσότερες ώρες θα έπρεπε, στο μέτρο του δυνατού να έχουν την ευκαιρία να ασκούνται καθημερινά στην
ύπαιθρο», βλ. Θ. Τσιάτσιος, ό.π., σελ 236. Αξιοσημείωτο είναι το σκεπτικό που αναδύεται από την
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου: Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διαταξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών» και λοιπές διατάξεις.
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κρατούμενοι έχουν δικαίωμα στην μόρφωση και στην ενημέρωση. Πρέπει να παρέχονται
σε αυτούς βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, καθώς οι ειδικοί προς ανάγνωση χώροι.
Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
εκπομπές, με την παροχή μίας τηλεόρασης ή ενός μικρού ραδιοφώνου ή ιδιωτικής
συσκευής τηλεόρασης. Για τη, δε, διατήρηση της φυσικής και ψυχικής υγείας των
κρατουμένων, οι ίδιοι πρέπει να έχουν δικαίωμα τουλάχιστον μίας ώρας για να περπατούν
ή να ασχολούνται με ατομικές ασκήσεις στον προαύλιο χώρο ή σε ανοικτό προστατευμένο
χώρο. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις, στις οποίες
κρατούνται οι υπό επιστροφή αλλοδαποί, οι οποίες πρέπει να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες
συνθήκες για τη διαβίωσή τους. Η δυναμικότητα δε των κελιών δεν πρέπει να υπερβαίνει
το προβλεπόμενο από το νόμο όριο και κάθε κρατούμενος υπό επιστροφή αλλοδαπός
πρέπει να έχει τα κρεβάτι του, ντουλάπα, θέση σε τραπέζι και πρόσβαση σε εγκατάσταση
υγιεινής με λουτρό, η οποία δεν πρέπει να προορίζεται για την εξυπηρέτηση περισσοτέρων
από τριών κρατουμένων. Τέλος, οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα κατάλληλης διατροφής,
τρεις φορές την ημέρα, βάσει εναλλασσόμενων εβδομαδιαίων προγραμμάτων συσσιτίου.
Επίσης δεν πρέπει να παραβλέπεται το δικαίωμα των υπό επιστροφή αλλοδαπών να
επικοινωνούν τα μέλη της οικογένειάς τους, τους νόμιμους αντιπροσώπους τους και τις
αρμόδιες προξενικές αρχές, καθώς επίσης και να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη και
θεραπευτική αγωγή314.
Ωστόσο, οι συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα διαφέρουν σημαντικά από όσα ιδανικά
αναλύθηκαν ανωτέρω. Το ζήτημα της νομιμότητας των συνθηκών κράτησης αλλοδαπών σε
χώρους κράτησης στην Ελλάδα έχει απασχολήσει πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ενδεικτικά παρατίθεται η υπόθεση Khuroshvili κατά
Ελλάδας, C – 58165/2010: «82. (…) Το Δικαστήριο, το ίδιο, το οποίο έκρινε σε υποθέσεις
στις οποίες ο αιτών διέθετε λιγότερο από 3 τετραγωνικά μέτρα προσωπικού χώρου,
εκτίμησε ότι το στοιχείο αυτό, από μόνο του, επαρκεί για να συμπεράνει κανείς παραβίαση
του άρθρου 3 της Συμβάσεως (Ananyev et autres c. Russie, αρ. 42525/07 και 60800/08 §
144- 145, 10 Ιανουαρίου 2012, με άλλες παρατηρήσεις). (…) 87. Ανεξαρτήτως του πόση
ακριβώς είναι η επιφάνεια του κελιού όπου ο κρατούμενος περνούσε το μεγαλύτερο μέρος
των ημερών του, ο χώρος ο οποίος κατά την ελληνική κυβέρνηση, είχε παραχωρηθεί στον
κρατούμενο ήταν μικρότερος προς εκείνον που κατά τη νομολογία που αναφέρεται στην
παραπάνω απόφαση Ananyev et autres, επαρκεί για να συμπεράνει κανείς την παραβίαση
του άρθρου 3, και μόνον ως προς τη βάση αυτή. 88. Επίσης, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι
314

Θ. Τσιάτσιος, ό.π., σελ 235 επ.
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η Επιτροπή, στις αναφορές της για το κέντρο του Ασπρόπυργου συνετάγησαν μετά από τις
δύο συνεχείς επισκέψεις της το 2008 και το 2011 (…), αναγνωρίζει ότι η κατάσταση στο
κέντρο αυτό δεν είχε βελτιωθεί αισθητά κατά το χρόνο αυτό: τα κελιά ήταν βρώμικα και,
κατά το χρόνο της επίσκεψης τους, οι κρατούμενοι δεν λάμβαναν είδη ατομικής υγιεινής,
ούτε καθαρές κουβέρτες. Το μέρος ήταν γεμάτο κατσαρίδες. Η πρόσβαση στις τουαλέτες
στη διάρκεια της νύχτας ήταν πάντοτε προβληματική και η φυσική άσκηση των
κρατουμένων εκτός του κτηρίου εξακολουθούσε να είναι αδύνατη, λόγω ελλείψεως
εξωτερικής αυλής και παρά το γεγονός ότι το κτήριο περιβαλλόταν από άκτιστα
οικόπεδα»315.
2.3.6.3 Η

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

Η έξοδος του αλλοδαπού δεν προσδιορίζεται από ειδικές προϋποθέσεις. Υφίσταται,
ωστόσο, η υποχρέωση εξόδου από τις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις, η υποβολή σε
αστυνομικό έλεγχο και η απόδειξη της ταυτότητας του αλλοδαπού κατά τρόπο
αδιαμφισβήτητο, επιδεικνύοντας έγκυρο αποδεικτικό έγγραφο (διαβατήριο, δελτίο
ταυτότητας, άδεια διαμονής κλπ). Η έξοδος του αλλοδαπού από την Ελλάδα, δυνάμει του
άρθρου 5 παρ. 3 του Συντάγματος δεν μπορεί να απαγορευθεί σε καμία περίπτωση, παρά
μόνο στην περίπτωση που έχει καταδικαστεί από ελληνικό δικαστήριο και δεν έχει
εκτελέσει την ποινή του ή του έχει επιβληθεί ως περιοριστικός η απαγόρευση εξόδου και
στην περίπτωση που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
Υποχρέωση εξόδου δε, έχει ο αλλοδαπός σε περίπτωση λήξης της άδειας παραμονής του.
Επίσης, ο αλλοδαπός ορισμένες φορές υποχρεούται ή εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει το
ελληνικό έδαφος, δυνάμει κάποιας δικαστικής απόφασης είτε κάποιας πράξης της
Διοίκησης. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα με το θεσμό της επαναπροώθησης, της
απέλασης και της έκδοσης.
Ειδικότερα, η τελευταία μορφή απομάκρυνσης αφορά στις περιπτώσεις που: α) έχει εκδοθεί
απόφασης απομάκρυνσης από άλλο κράτος – μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω

σοβαρής και παρούσας απειλής κατά της δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, σε βάρος υπηκόου
τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα, η οποία λήφθηκε: i) λόγω καταδίκης για
αξιόποινη πράξη που επισύρει ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτος, ii)
όταν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι ο αλλοδαπός αυτός έχει ή προτίθεται να διαπράξει
Σχετικές υποθέσεις Υπόθεση Chkhartishvilli κατά Ελλάδος, C- 22910/2010, Υπόθεση Lin κατά Ελλάδας, C
-58158/2010, Υπόθεση Ahmade κατά Ελλάδος, C- 50520/2009, Υπόθεση Tabesh κατά Ελλάδος, C –
8256/2007, βλ. Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, ό.π., σελ 239 – 242.
315
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σοβαρές αξιόποινες πράξεις στο έδαφος κράτους – μέλους και β) έχει εκδοθεί απόφαση
απομάκρυνσης λόγω παραβάσεως των διατάξεων περί εισόδου και διαμονής της χώρας που
εξέδωσε την απόφαση, σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας316.
- ΆΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗ
Ως επανοπροώθηση νοείται το μέτρο, σύμφωνα με το οποίο αστυνομικά όργανα
αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τον παρανόμως εισελθέντα αλλοδαπό προς το έδαφος του
κράτους προελεύσεως του ή προς το κράτος ιθαγένειας ή διαμονής του317. Το εν λόγω
μέτρο, σύμφωνα με το νόμο 4251/2014, εντοπίζεται σε δύο βασικές περιπτώσεις και
ειδικότερα στο άρθρο 82 παρ.3 και 83 παρ. 2, καθώς αναφέρεται και σε πλήθος άλλων
διατάξεων, όπως το άρθρο 8 παρ. 2ε, 14 παρ. 6, 88 παρ. 4 και 90 παρ. 2, τα οποία
επιδιώκουν τον προσδιορισμό του ύψους των εξόδων ή των προσώπων εκείνων που
επιβαρύνονται το κόστος αυτών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 3, το μέτρο της επαναπροώθησης εφαρμόζεται
στην περίπτωση που αλλοδαπός, εγγεγραμμένος στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών,
εισέλθει στη χώρα παρανόμως και παρά την υποχρέωσή του προς τούτο δεν αναχωρεί
αμέσως. Στην περίπτωση αυτή επαναπροωθείται αμέσως στη χώρα προέλευσης ή σε τρίτη
χώρα, όπου δύναται να επιτραπεί η είσοδός του.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, ύστερα από
έγκριση του εισαγγελέα εφετών, δύναται να απόσχει από την ποινική δίωξη για την πράξη
αυτή, οπότε γνωστοποιεί αμέσως τη σχετική απόφαση στο διοικητή της αρμόδιας
αστυνομικής υπηρεσίας ή λιμενικής αρχής, η οποία προέβη στη διαπίστωση της παράνομης
εισόδου ή εξόδου, προκειμένου με απόφαση του διοικητή πλέον να επαναπροωθηθεί ο
υπήκοος τρίτης χώρας είτε στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής του. Σε περίπτωση δε, που
αυτό καταστεί αδύνατο, ο ως άνω διοικητής, αφού συντάξει σχετική έκθεση, παραπέμπει
τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια διοικητική αρχή για απέλαση, σύμφωνα με το
άρθρο 76 του νόμου 4251/2014.
Πρακτικά βεβαίως ανακύπτουν ουσιώδη προβλήματα στην εφαρμογή της διαδικασίας της
επαναπροώθησης, με δεδομένο ότι ο αλλοδαπός ή οι αλλοδαποί που εισήλθαν δεν είναι
υπήκοοι του όμορου κράτους από το οποίο εισήλθαν αλλά υπήκοοι μη γειτονικών χωρών,
ενώ από κανένα αντικειμενικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι εισήλθαν από τις χώρες αυτές, με
Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη,
2007, σελ. 122
317
Εύκολα κανείς αναγνωρίζει το χαρακτηριστικό της «εν θερμώ» αποπομπής του αλλοδαπού, το οποίο
αποτελεί τον πυρήνα της έννοιας της επαναπροώθησης, βλ. Ν. Δ. Χατζηνικολάου, Η απέλαση αλλοδαπού ως
κύρωση του ποινικού δικαίου (Άρθρο 74 ΠΚ), Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 111.
316
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αποτέλεσμα οι τελευταίες να αρνούνται να τους δεχθούν πίσω. Εφόσον δε, στερούνται
οποιωνδήποτε αποδεικτικών εγγράφων, δεν γίνονται δεκτοί ούτε από το κράτος καταγωγής
τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμεση επαναπροώθησή τους και να
κρατούνται318 είτε σε αστυνομικά κρατητήρια είτε σε Ειδικούς Χώρους Παραμονής
Αλλοδαπών.
Αξιοσημείωτο είναι, τέλος, ότι, αν και η επαναπροώθηση προϋποθέτει κατ’ αρχήν την
έκδοση σχετικής πράξης της Διοίκησης, η οποία προσβάλλεται ενώπιον του αρμόδιο
δικαστηρίου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 παρ. 1 του νόμου 3068/2002319, πρακτικά
η διαδικασία ακολουθείται με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να τηρούνται οι διαδικαστικές
εγγυήσεις, οι οποίες προβλέπονται τόσο από το διεθνές, όσο και από το εθνικό νομικό
πλαίσιο320. Σε κάθε δε περίπτωση, η Ελλάδα δεσμεύεται ως προς την απαγόρευση
επαναπροώθησης αλλοδαπού προς κράτος στο οποίο υφίσταται κίνδυνος να διωχθεί για
διακρίσεις ως προς το φύλο, τη θρησκεία, την ιθαγένεια κλπ321.
- ΈΚΔΟΣΗ
Ως «έκδοση» νοείται η παράδοση ενός αλλοδαπού από τις αρχές του κράτους, στο οποίο
έχει καταφύγει, προς τις αρχές άλλου κράτους, με σκοπό την υποβολή του σε δίκη ή την
έκτιση της ποινής που ήδη του έχει απαγγελθεί322. Βασικός στόχος αποτελεί η διασφάλιση
της διεθνούς διακρατικής συνεργασίας στο χώρο του ποινικού δικαίου.
Η έκδοση κατά κανόνα ρυθμίζεται με Διεθνείς Συμβάσεις διμερείς ή πολυμερείς 323 και
συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, ό.π., σελ. 124.
Γνωμοδότηση 184/2006 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γ’ Τμήματος)
320
Το γεγονός δε αυτό επιβεβαιώνεται και από την Έκθεση τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (1η Νοεμβρίου 2014 – 30η Απριλίου 2015).
321
Ορθώς υποστηρίζεται ότι το άρθρο 33 παρ. 1 τις Σύμβασης τις Γενεύης για τη μη επαναπροώθηση έχει
ευρύτερη εφαρμογή και δεν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο τις πολιτικούς πρόσφυγες, τις θα αναπτυχθεί
περαιτέρω. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 1782/1988, «Κύρωση Δ. Συμβασης κατά των
βασανιστηρίων κλπ»: «Κανένα κράτος - Μέρος δε θα απελαύνει, δε θα επαναπροωθεί («Refouler») ούτε
θα εκδίδει πρόσωπο σε άλλο κράτος, όπου υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι να πιστεύεται ότι αυτό το πρόσωπο θα
κινδυνεύσει να υποστεί βασανιστήρια.», βλ. Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, Δίκαιο ό.π., σελ. 126.
322
ΑΠ 164/2012, ΑΠ 1311/2011, ΣτΕ 2190/2001, ΑΠ 1811/2000, ΑΠ 1215/2000, ΑΠ 1289/1999.
323
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί το άρθρο 38 του νόμου 3251/2004, το οποίο επιβεβαιώνει την ύπαρξη
μεγάλου αριθμού συμβάσεων που αφορούν την έκδοση και ειδικότερα αναφέρει τα εξής: «Με την επιφύλαξη
τις εφαρμογής τις τις σχέσεις μεταξύ τις Ελλάδας και τρίτων κρατών, ο παρών νόμος αντικαθιστά τις
αντίστοιχες διατάξεις των ακόλουθων συμβάσεων που ισχύουν όσον αφορά την έκδοση τις σχέσεις μεταξύ των
κρατών μελών τις Ευρωπαϊκής `Ενωσης: α) ευρωπαϊκή σύμβαση εκδόσεως τις 13 ης Δεκεμβρίου 1957 (Ν.
4165/1991 ΦΕΚ 75 Α`), πρόσθετο πρωτόκολλου τις 15ης Οκτωβρίου 1975, δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο τις
17ης Μαρτίου 1978 και ευρωπαϊκή σύμβαση για την καταστολή τις τρομοκρατίας τις 27 ης Ιανουαρίου 1977 (Ν.
1789/1998 ΦΕΚ 133 Α`) στο μέτρο που αφορά την έκδοση, β) συμφωνία τις 26 ης Μαιου 1989 μεταξύ των
δώδεκα κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό των
τρόπων διαβίβασης των αιτήσεων για έκδοση, γ) σύμβαση τις 10 ης Μαρτίου 1995 (Ν. 2787/2000 ΦΕΚ 5 Α`)
για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών τις Ευρωπαϊκής `Ενωσης, δ) σύμβαση
318
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(άρθρ 436 επόμενα). Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι προϋποθέσεις
διακρίνονται σε θετικές, (άρθρο 437324) υπό τις οποίες επιτρέπεται η έκδοση και αρνητικές,
(άρθρο 438325), υπό τις οποίες δεν επιτρέπεται. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η
απαγόρευση που υφίσταται διατυπωμένη στο Σύνταγμα, στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2
εδ. β’, στο οποίο ορίζεται ρητά ότι «απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού που διώκεται για
τη δράση του υπέρ της ελευθερίας». Προϋποθέσεις της απαγορεύσεως αυτής είναι οι εξής:
α) Να πρόκειται για αλλοδαπό ή ανιθαγενή, β) να διώκεται ο αλλοδαπός στη χώρα που
εκζητεί την έκδοση και να διώκεται για δράση υπέρ της ελευθερίας, υπό την ευρεία της
έννοια (εθνική, πολιτική, θρησκευτική ελευθερία).
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρα 443 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η
διαδικασία για την έκδοση αλλοδαπού διαχωρίζεται σε δύο στάδια. Αφενός η δικαστική
εξουσία αποφαίνεται για τη συνδρομή ή μη των θεσπιζόμενων από τα νόμο προϋποθέσεων
έκδοσης (δικαστικό) και αφετέρου, εφόσον το Συμβούλιο Εφετών γνωμοδοτήσει θετικά

τις 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την έκδοση μεταξύ των κρατών μελών τις Ευρωπαϊκής `Ενωσης (Ν 2718/1999
ΦΕΚ 105 Α`), ε) τίτλος IΙΙ κεφάλαιο 4 τις σύμβασης τις 19 ης Ιουνίου 1990 (Ν. 2514/1997 ΦΕΚ 140 Α`) για
την εφαρμογή τις συμφωνίας του Σέvγκεν τις 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των
ελέγχων στα κοινά σύνορα.». Το άρθρο αυτό αναφέρεται, πιο συγκεκριμένα, στο ευρωπαϊκό ένταλμα
σύλληψης, το οποίο είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους – μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο εκδίδεται προκειμένου να συλληφθεί και να προσαχθεί πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος άλλου
κράτους μέλους τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του
εντάλματος στο πλαίσιο τις ποινικής διαδικασίας για τις ειδικότερα αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 του
νόμου 3251/2004 περιπτώσεις, βλ. Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, ό.π., σελ. 146.
324
«Άρθρο 437.-Η έκδοση αλλοδαπού επιτρέπεται: α) όταν τις κατηγορείται για αξιόποινη πράξη εναντίον τις
οποίας απειλείται και από τον ελληνικό ποινικό νόμο και από το νόμο του κράτους που ζητεί την έκδοση
στερητική τις ελευθερίας ποινή, τις οποίας το ανώτατο όριο είναι δύο έτη και πάνω ή η ποινή του θανάτου.
Σε περίπτωση συρροής εγκλημάτων η έκδοση επιτρέπεται για όλα, αν ένα από αυτά τιμωρείται με μία από τις
παραπάνω ποινές. Αν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση
καταδικάστηκε προηγουμένως
αμετάκλητα από δικαστήριο οποιουδήποτε κράτους σε στερητική τις ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών
μηνών για έγκλημα που δεν προβλέπεται από το άρθρο 438 στοιχ. Γ` και η εκδοσή του ζητείται για έγκλημα
που τελέστηκε σε υποτροπή και κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο και κατά το νόμο του κράτους που ζητεί την
εκδοσή του, η έκδοση μπορεί να επιτραπεί αν το έγκλημα αυτό τιμωρείται ως πλημμέλημα με οποιαδήποτε
ποινή στερητική τις ελευθερίας β) όταν τα δικαστήρια του κράτους που ζητεί την έκδοσή του τον
καταδίκασαν σε στερητική τις ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών για αξιόποινη πράξη που και ο
ελληνικός ποινικός νόμος και οι νόμοι του κράτους που ζητεί την έκδοση τη χαρακτηρίζουν ως
πλημμέλημα ή κακούργημα και γ) όταν τις συναινεί ρητά να παραδοθεί στο κράτος που ζητεί την έκδοσή
του.». Σχετική νομολογία: ΣτΕ 1654/2008, ΑΠ 1042/2007 Δημοσιευμένες σε Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων
και Αλλοδαπών 2008.
325
«Άρθρο 438.- Η έκδοση απαγορεύεται: α) αν εκείνος για τον οποίο ζητείται ήταν ημεδαπός όταν
τελέστηκε η πράξη β) αν η δίωξη και τιμωρία του εγκλήματος που τέλεσε στο εξωτερικό ανήκει σύμφωνα με
τις ελληνικούς νόμους στα ελληνικά δικαστήρια γ) αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τις ελληνικούς
νόμους χαρακτηρίζεται πολιτικό, στρατιωτικό, φορολογικό ή του τύπου, ή διώκεται μόνο ύστερα από έγκληση
αυτού που αδικήθηκε, ή όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι η έκδοση ζητείται για λόγους πολιτικούς δ)
αν σύμφωνα με τις νόμους του κράτους που ζητεί την έκδοση ή του ελληνικού κράτους ή του κράτους όπου
τελέστηκε το έγκλημα, έχει προκύψει ήδη πριν από την απόφαση για την έκδοση νόμιμος λόγος που
εμποδίζει τη δίωξη ή την Εκτέλεση τις ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο και ε) αν
πιθανολογείται ότι εκείνος για τον οποίο ζητείται η έκδοση θα καταδιωχθεί από το κράτος στο οποίο
παραδίδεται για πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση.» Σχετική νομολογία: ΣτΕ
2681/2005 Δημοσιευμένη σε Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2007
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υπέρ της έκδοσης του αλλοδαπού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης λαμβάνει την τελική απόφαση
της έγκρισης ή μη της έκδοσης του εκζητούμενου, εφαρμόζοντας κριτήρια σκοπιμότητας.
- ΑΠΕΛΑΣΗ
Ως απέλαση νοείται το μέτρο εκείνο, σύμφωνα με το οποίο ένας αλλοδαπός έχει την
υποχρέωση είτε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως είτε επιβολής ατομικού διοικητικού μέτρου
να εγκαταλείψει, ισόβια ή πρόσκαιρα τη χώρα στην οποία έχει καταφύγει 326. Ως εκ τούτου
η απέλαση διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τη δικαστική, η οποία ρυθμίζεται από τα άρθρα
74 και 99 του Ποινικού Κώδικα και τη διοικητική, η οποία ρυθμίζεται από τα άρθρα 76 80327 του νόμου 3386/2005 περί αλλοδαπών.
 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα «Με την επιφύλαξη των
σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη
χώρα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε
κάθειρξη, εάν κρίνει ότι η παραμονή του στη χώρα δεν συμβιβάζεται προς τους όρους της
κοινωνικής συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος του εγκλήματος για το οποίο
καταδικάστηκε, το βαθμό της υπαιτιότητάς του, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης,
τις συνέπειες αυτής, το χρόνο παραμονής του στο ελληνικό έδαφος, τη νομιμότητα ή μη της
παραμονής του, την εν γένει συμπεριφορά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την
ύπαρξη οικογένειας και γενικότερα το βαθμό ένταξης αυτού στην ελληνική κοινωνία. Αν ο
αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλασή του
λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν νόμιμη εγκατάσταση και παραμονή της οικογένειάς του στη
χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένεια του διαμένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάμενος στη
χώρα προορισμού σοβαρός κίνδυνος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της
προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του. Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση
της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε
από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή.». Από την ως άνω διάταξη γίνεται αντιληπτό ότι
το Δικαστήριο δεν υποχρεούται αλλά δύναται να διατάξει την απέλαση του αλλοδαπού, με
την επιφύλαξη των διεθνών συμβάσεων και εφόσον αυτός καταδικαστεί σε κάθειρξη ή

Ζ. Παπασιώπη – Πασιά, ό.π., σελ. 127.
Αν και ο νόμος 3386/2005 κωδικοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το νόμο 4251/2014, σύμφωνα με το
άρθρο 139 παρ. 2 του τελευταίου «Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4251/2014, διατηρούνται σε ισχύ οι
διατάξεις των άρθρων 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 και 89 (παράγραφοι 1-3) του Ν. 3386/2005, τις ισχύουν…».
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φυλάκιση και πιθανολογεί ότι ενδεχομένως ο συγκεκριμένος αλλοδαπός καταστεί, μετά την
έκτιση της ποινής, επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια328.
Σύμφωνα δε και με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την
απέλαση από τη χώρα κάθε αλλοδαπού, στον οποίο, σύμφωνα με τα άρθρα 69, 71 και 71
επιβλήθηκε μέτρο ασφαλείας και σε αντικατάσταση αυτού.
Η μέγιστη διάρκεια απαγόρευσης επανεισόδου στη χώρα, κατόπιν επιβολής απέλασης,
έγκειται στα δέκα χρόνια και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δικαστήριο που
αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού. Μετά δεν την παρέλευση τριετίας από την
εκτέλεση της απέλασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ύστερα από αίτηση του αλλοδαπού, το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου του
δικαστηρίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής δύναται να
επιστρέψει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο
χρονικός αυτός περιορισμός δεν υφίσταται σε περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει τελέσει
γάμο με Έλληνα υπήκοο και όσο χρονικό διάστημα αυτός διαρκεί, καθώς και σε περίτπωση
παλλινοστούντος ελληνικής καταγωγής. Μετά την απόρριψη της αιτήσεως, πρέπει να
παρέλθει το χρονικό διάστημα ενός έτους για την υποβολή νέας.
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι με το νόμο 4332/2015 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο
υπό κρίση άρθρο και ειδικότερα, θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των αρχών να δρουν
έγκαιρα, δηλαδή πέντε µήνες πριν τον χρόνο της υφ’ όρον απόλυσης, ώστε να
προετοιµάζεται η απέλαση (π.χ. έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων) ή να διαπιστώνεται το
ανέφικτο αυτής, ενώ παράλληλα τίθεται ανώτατο όριο κράτησης ενός µήνα ή το πολύ
τριών µηνών, αν ο αλλοδαπός παρεµποδίζει την προετοιµασία της απέλασής του. Κατ’
αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η οµαλή λειτουργία των φυλακών µε την αποσυµφόρηση
από άτοµα που δεν εκτίουν πλέον ποινές και τηρούνται ταυτόχρονα οι συνταγµατικές
εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας και οι θεµελιώδεις αρχές του ποινικού δικαίου329.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση παράβασης του Νόμου Περί Ναρκωτικών,
σύμφωνα με το νόμο 3459/2006, η απέλαση ήταν υποχρεωτική. Ωστόσο με την τροποποίηση του νόμου αυτού
από τον 4139/2013, ο οποίος κρίθηκε επιεικέστερος και σύμφωνα με το νόμο 4055/2012 η απέλαση είναι
πλέον δυνητική για κακούργημα. (ΑΠ 676/2014).
329
Η τροποποίηση άλλωστε αυτή ήταν επιβεβληµένη και για την ευθυγράµµιση τις νοµοθεσίας µας µε τις
διατάξεις τις Οδηγίας 2008/115/ΕΚ όσο και µε τις Γνωµοδοτήσεις ανώτερων και ανώτατων εισαγγελικών
λειτουργών (ΓνΕισΑΠ 2/1993, ΓνΕισΕφΠειρ 522/2000, ΓνΕισΑΠ 3/2006) και µε τα Πορίσµατα του
Συνηγόρου του Πολίτη (Πόρισµα 1382/2000, Έγγραφ φο Αυτοψίας στη Δ/ση Αλλοδαπών Αττικής 25.1.2011),
τις χαρακτηριστικά αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ Τύπου και άλλες διατάξεις».
Στη θεωρία, ο χαρακτήρας της απέλασης ως μέτρου ασφαλείας, αμφισβητήθηκε και επικρίθηκε. «Πρώτος ο Ι.
Μανωλεδάκης αμφισβήτησε το χαρακτήρα της απέλασης ως μέτρου ασφαλείας, τόσο στο πλαίσιο της
γενικότερης θέσης του για την έμφαση στον «ιατρικό» χαρακτήρα των σχετικών κυρώσεων όσο και με τη
σκέψη ότι και υπό την καθαρά «εξασφαλιστική» εκδοχή τους τα μέτρα ασφαλείας δεν «περιέχουν το στοιχείο
της μομφής κατ’ εκείνου στον οποίο επιβάλλονται», διακρίνοντας έτσι εμμέσως ότι στην περίπτωση της
328
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Περαιτέρω, το δικαστήριο που επιβάλλει ποινή περιοριστική της ελευθερίας, υπό τις
ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 του Ποινικού Κώδικα 330, δύναται
να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής αυτής για ορισμένο χρονικό διάστημα,
το οποίο αποτελεί διάστημα δοκιμασίας για τον κατηγορούμενο. Αν παρέλθει το διάστημα
αυτό επιτυχώς, η επιβληθείσα ποινή θεωρείται σαν να μην έχει επιβληθεί ποτέ. Όμως η
αναστολή αυτή δεν καταλαμβάνει και το τυχόν έχον επιβληθεί μέτρο ασφαλείας, όπως είναι
η απέλαση, με συνέπεια αυτή να εκτελείται με το πέρας του χρονικού διαστήματος της
δοκιμασίας. Ο απελαθείς αλλοδαπός δε, του οποίου η ποινή έχει ανασταλεί, δύναται να
επιστρέψει στη χώρα, μόνο εφόσον περάσει πενταετία από την απέλαση και για ορισμένο
χρονικό διάστημα, το οποίο δύναται να παρατείνεται (άρθρο 99 παρ. 3 εδ. α’ ΠΚ).
Με την υπό κρίση όμως διάταξη, δημιουργούνται ορισμένα παράδοξα331, τα οποία χρήζουν
ανάλυσης. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Δικαστήριο προβαίνει στην επιβολή της
απέλασης, με κύριο κριτήριο την επικινδυνότητα του δράστη. Σύμφωνα, όμως, με την υπό
κρίση διάταξη, το ίδιο Δικαστήριο δύναται, με την διαπίστωση τυπικών προϋποθέσεων και
χωρίς την ύπαρξη ουδενός αντικειμενικού στοιχείου, περί δυνατότητας σωφρονισμού του
κατάδικου, χωρίς την έκτιση της ποινής και μη διάπραξης άλλου αδικήματος, να εφαρμόσει
το θεσμό της αναστολής. Δημιουργείται επομένως το ερώτημα, εφόσον κρίθηκε ότι ο
δράστης είναι επικίνδυνος, με ποιο σκεπτικό χορηγείται αναστολή της ποινής, έχοντας την
πεποίθηση το δικαστήριο ότι ο κατάδικος δεν θα υποπέσει στην τέλεση νέων αδικημάτων.
Συνεπώς, ο δικαστής οφείλει κατ’ αρχάς να αποφασίζει περί της επιβολής της κύρωσης του
άρθρου 74 του Ποινικού Κώδικα, χωρίς να ασκεί επιρροή η αναστολή του άρθρου 99 παρ.2
του Ποινικού Κώδικα, ενώ σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της
κοινής υπό όρο αναστολής ή μετατροπής της στερητικής της ελευθερίας ποινής θα πρέπει
να αποκλείει κατά κανόνα την επιβολή της απέλασης. Οι προϋποθέσεις δε που τίθενται στο
νόμο και συγκεκριμένα τα όρια των ποινών, μέχρι τα οποία δύναται να χορηγηθεί
απέλασης η μομφή αυτή είναι ορατή… Τόνισε έτσι, ο ίδιος συγγραφέας, το χαρακτήρα της απέλασης ως
παρεπόμενης ποινής με έντονα όμως ειδικοπροληπτικό χαρακτήρα, στην περίπτωση της 5§ 1 του άρθρου 74
ΠΚ, χωρίς να αμφισβητεί ωστόσο de lege lata την υπαγωγή της ρύθμισης στη γενική διακρίνουσα μεταχείριση
που επιφυλάσσει ο ΠΚ στα μέτρα ασφαλείας. Τις θέσεις αυτές, που συμμερίζονται οι Ν. Κουράκης και Λ.
Μαργαρίτης, αξιοποίησε ο Ν. Παρασκευόπουλος τονίζοντας τη βαρύτητα της κύρωσης, η οποία κάποτε τελεί
σε δυσαναλογία με την ποινική ευθύνη που θεμελιώνει την επιβολή της, αλλά και τον προβληματικό
χαρακτήρα των αλλεπάλληλων νομοθετικών επεμβάσεων στο κείμενο των διατάξεων των άρθρων 74 και 99
ΠΚ, οι οποίες κατά κανόνα εμφορούνται από τη σκοπιμότητα της λεγόμενης «αποσυμφόρησης» των
σωφρονιστικών καταστημάτων αδιαφορώντας για τις λοιπές – και σημαντικότερες- παραμέτρους που
διεκδικούν επιρροή», βλ. Ν. Δ. Χατζηνικολάου, Η απέλαση αλλοδαπού ως κύρωση του ποινικού δικαίου
(Άρθρο 74 ΠΚ), Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 91-92.
330
Έχει κριθεί από τη θεωρία ότι η επισκόπηση των χαρακτηριστικών της διάταξης αυτής δεν συνάδουν με το
βασικό γνώρισμα του θεσμού της αναστολής, ήτοι της βελτιωτικής ειδικοπροληπτικής σκοπιμότητας, βλ. Ν. Δ.
Χατζηνικολάου, Η απέλαση αλλοδαπού ως κύρωση του ποινικού δικαίου (Άρθρο 74 ΠΚ), Εκδόσεις Σάκκουλα
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2006, σελ 170, παρατήρηση 399.
331
Ν. Δ. Χατζηνικολάου, ό.π., σελ. 170 -176.
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αναστολή, δημιουργούν την πεποίθηση ότι μόνον σε εξαιρετικά βαριές περιπτώσεις θα
στερηθεί την ελευθερία του, γεγονός που προκαλεί εμφανώς δυσμενείς επιπτώσεις στην
δημόσια ασφάλεια.
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ
Η διοικητική απέλαση, σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την δικαστική,
επιβάλλεται από τη Διοίκηση με απώτερο σκοπό την προστασία του κοινωνικού συνόλου
και επιτρέπεται σε τέσσερις, περιοριστικά απαριθμούμενες από το νόμο 3386/2005
περιπτώσεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νόμου 3386/2005, δυνάμει του οποίο ο
νομοθέτης οργανώνει το γενικό καθεστώς της απέλασης «1.Η διοικητική απέλαση
αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον α. Έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της
ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής, για εγκλήματα προσβολής του
πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, εγκλήματα σχετικά με την εμπορία και διακίνηση
ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διεθνή οικονομικά
εγκλήματα, εγκλήματα με χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας, εγκλήματα περί το νόμισμα,
εγκλήματα αντίστασης, αρπαγής ανηλίκου, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
τοκογλυφίας, του νόμου περί μεσαζόντων, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης,
συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, για εγκλήματα που αφορούν τα όπλα,
αρχαιότητες, την προώθηση λαθρομεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας ή τη
διευκόλυνση της μεταφοράς ή προώθησης τους ή της εξασφάλισης καταλύματος σε αυτούς
για απόκρυψη και εφόσον η απέλαση του δεν διατάχθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο 332.
β. Έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου αυτού333. γ. Η παρουσία του στο ελληνικό
έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια της Χώρας334. δ. Η παρουσία
Η περικοπή α’ έχει κριθεί από τη θεωρία ως προβληματική και ως εκ τούτου προτείνεται η κατάργησή της.
Ειδικότερα, η εφαρμογή της, προϋποθέτει ότι ο ποινικός δικαστής έχει κρίνει και μάλιστα τελεσίδικα για την
ίδια ακριβώς πράξη ότι δεν πρέπει να επιβληθεί πρέπει να επιβληθεί απέλαση ή ότι η επιβολή αυτής δεν είναι
δυνατόν να επιβληθεί. Κατόπιν δε των ανωτέρω, έρχεται εκ του νόμου η Διοίκηση να επιβάλλει ό,τι δεν έκρινε
σκόπιμο ο ποινικός δικαστής, χωρίς καμία ιδιαίτερη κρίση, παρά τηρώντας τις τυπικές προϋποθέσεις, που
ορίζει το άρθρο. Στην περίπτωση όμως αυτή ελλείπει η απαιτούμενη εκ του Συντάγματος ειδική αιτιολογία, η
οποία αρμόζει στη φύση του μέτρου αυτού ως ατομικό διοικητικό μέτρο (α. 5 παρ. 4 Σ), με βάση τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης, όσο και τα άρθρα 7 και 96 του Συντάγματος, τα οποία απαγορεύουν την
επιβολή ποινής δίχως την προηγούμενη τέλεση αξιόποινης πράξης, ενώ επιβάλλουν εν γένει κυρώσεις, οι
οποίες αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ποινικού δικαστή, γεγονός που όπως φαίνεται αναιρείται, βλ.
Ι. Λ. Συμεωνίδη, Η διοικητική απέλαση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, έτος 2008, σελ. 287 –
292.
333
Η εν λόγω διάταξη έχει κριθεί από τη θεωρία ως γενικόλογη, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση πρόβλεψη του
νομοθέτη, και έχει επικριθεί για έλλειψη ευελιξίας και επιείκιειας, καθώς απειλεί την απέλαση ακόμη και για
ασήμαντη παράλειψη του αλλοδαπού, παραβλέποντας την περιοριστική απαρίθμηση των λόγων που τη
332
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του στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία335, επειδή πάσχει από
λοιμώδες νόσημα ή ανήκει σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της
κατάστασης της δημόσιας υγείας στη χώρα προέλευσης τους ή της χρήσης ενδοφλέβιων μη
σύννομων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόμενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 2734/1999, ή του ότι διαμένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες
υγιεινής, όπως τα θέματα αυτά καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.».
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι πριν την έκδοση της απόφασης απέλασης, προηγείται μια
διοικητική διαδικασία και ειδικότερα, κατατίθεται στην αρμόδια για την έκδοση της
απόφασης Αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 76 παρ. 2336, πρόταση απέλασης από το
διοικητή του αστυνομικού τμήματος ή του τμήματος συνοριακής φύλαξης, που
πραγματοποίησε τη σύλληψη, προκειμένου να απελαθεί ο αλλοδαπός, αμέσως μετά την
απεμπλοκή του από την τυχόν ποινική διαδικασία. Στην πρόταση αυτή αναφέρονται τα
στοιχεία337 που δικαιολογούν την απέλαση του αλλοδαπού, τους λόγους για τους οποίους
δύναται να διαταχθεί η κράτησή του μέχρι να καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή του, καθώς
και τους ισχυρισμούς ή αντιρρήσεις που θα προβάλλει ο αλλοδαπός επί της επικείμενης
απόφασης.
Είναι υποχρέωση του ίδιου οργάνου, που καταθέτει την πρόταση, ανεξάρτητα από το αν ο
εν λόγω αλλοδαπός νομίμως ή παρανόμως διαμένει στη χώρα, να τον καλέσει να προβάλει
τις τυχόν αντιρρήσεις του, προφορικά ή εγγράφως, εντός προθεσμίας 48 ωρών (α. 76 παρ. 2
εδ. β’ ΠΚ). Ειδικότερα, επιδίδεται στον αλλοδαπό το λεγόμενο «πληροφοριακό δελτίο» για
τους υπό απέλαση αλλοδαπούς, το κείμενο του οποίου πρέπει να έχει μεταφραστεί σε
γλώσσα κατανοητή προς εκείνον και να αναφέρει με σαφήνεια τους λόγους για τους

δικαιολογούν (Βλ. Ι. Λ. Συμεωνίδη, Η διοικητική απέλαση, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, έτος
2008, σελ. 349 – 352). Η εγγραφή επίσης του εν λόγω αλλοδαπού στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων
Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) και κατ’ επέκταση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν είναι εξαιρετικά δυσμενές
μέτρο που δεν λαμβάνει υπόψη του τις ειδικότερες συνθήκες ανά περίπτωση, καθιστώντας κάθε αλλοδαπό
επικίνδυνο, ενώ θα έπρεπε να ταυτίζονται οι λόγοι της διοικητικής απέλασης με εκείνους της εγγραφής του
αλλοδαπού στον ΕΚΑΝΑ, βλ. Ζ. Παπασιώπη – Πασια, ό.π., σελ. 135.
334
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκρινε ότι ότι το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν.
3772/2009,99 που συμπλήρωσε το άρθρο 76 παρ. 1 (γ) του Ν. 3386/2005 (το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο
25 του νόμου 3839/2011) –σύμφωνα με το οποίο αλλοδαπός θεωρείται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή
ασφάλεια ιδίως όταν σε βάρος του ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα που τιμωρείται με στερητική της
ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών και κατά συνέπεια είναι απελάσιμος- είναι αντίθετο με το
δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας που κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος και τη
υνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Σ), βλ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011, Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Μετανάστευσης, Μάρτιος 2012
335
ΣτΕ 3327/1999, ΤοΣ 2000, 177
336
«Η απέλαση διατάσσεται με απόφαση του οικείου Αστυνομικού Διευθυντή και, προκειμένου περί Γενικών
Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, από τον αρμόδιο για θέματα αλλοδαπών Αστυνομικό
Διευθυντή ή ανώτερο Αξιωματικό, που ορίζεται από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή…»
337
Άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 4803/13/7α/1992 «καθορισμός λεπτομερειών για την εκτέλεση αποφάσεως απέλασης
αλλοδαπών», Άρθρο 20 ΚΔΔ, βλ. Ι. Λ. Συμεωνίδη, ό.π., σελ. 353.
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οποίους ο συγκεκριμένος αλλοδαπός συνελήφθη ή κρατείται, όπως απαιτείται από το άρθρο
5 παρ. 2 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 9 παρ. 2 του ΔΣΑΠΔ και ως εκ τούτου να πληρούνται οι
όροι άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης338.
Η παράλειψη της διοίκησης να προβεί στην κλήση του αλλοδαπού για αντιρρήσεις, πριν
από την έκδοση της απόφασης απέλασης, δεν καλύπτεται (α. 6 § 4 ΚΔΔ από την άσκηση
της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής339 (α. 77 ν. 3386/2005) εντός πέντε ημερών
από την κοινοποίσηση της απόφασης στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης ή στο
εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Σε αντίστοιχη δε περίπτωση, το όργανο που κρίνει επί
της προσφυγής, εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο. πρέπει να προβεί σε παραπομπή
της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό.
Κατόπιν των ανωτέρω, το αρμόδιο για την διάταξη της απέλασης όργανο, εκδίδει απόφαση
προσωρινής κράτησης, η οποία αποτελεί χωριστή πράξη σε σχέση με την απέλαση, με
σκοπό την υλοποίησή της ή απευθείας πράξη απέλασης χωρίς κράτηση. Ειδικότερα, η
προσωρινή κράτηση διατάσσεται «εφόσον ο αλλοδαπός εκ των εν γένει περιστάσεων
κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή αποφεύγει ή παρεμποδίζει την
προετοιμασία της αναχώρησης του ή τη διαδικασία απομάκρυνσης του» (ά. 76 παρ. 3, εδ. α
ΠΚ), μέχρι την έκδοση εντός τριών ημερών απόφασης προς απέλαση. Η συνέχιση της
κράτησης, πέραν των τριών ημερών, δεν είναι νόμιμη340. Επιπροσθέτως, ο αλλοδαπός, που
βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση, πέραν των άνω δικαιωμάτων, πρέπει να διευκολύνεται
στην επικοινωνία του με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, δικαίωμα που σε περίπτωση
παράβασής του επιφέρει σημαντικές ουσιαστικές και δικονομικής φύσεως συνέπειες.
Περαιτέρω, η διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων απέλασης καθορίζεται με απόφαση
των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (άρθρο 82 παρ. 5 του νόμου 3386/2005).

«Σύμφωνα με την ΣΕ 848/2007 για να πληρούται η αρχής της προηγούμενης ακρόασης πρέπει να παρέχεται
πραγματική δυνατότητα στον φερόμενο ως τελέσαντα την παράβαση, να απολογηθεί και επομένως πρέπει
στην κλήση του να περιγράφονται τα αποδιδόμενα στον εν λόγω αδικήματα, σε γλώσσα κατανοητή από αυτόν,
ενώ εξάλλου κατά την κρίση περί τηρήσεως ή μη του ουσιωδούς αυτού τύπου της διαδικασίας, πρέπει, να
λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις που τυχόν εμποδίζουν την πραγματική άσκηση αυτού του
δικαιώματος.», βλ. Ι. Λ. Συμεωνίδη, ό.π., σελ. 354.
339
Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνεπάγεται την αναστολή της απέλασης, όχι όμως και της
προσωρινής κράτησης.
340
Υπόθεση Mohd κατά Ελλάδος, Απόφαση ΕΔΔΑ 27.4.2006, όπου ο αλλοδαπός κρατούνταν από 4.12 έως
11.12.2000, υπό το καθεστώς του α. 27 παρ. 6 του ν. 1975/1991, χωρίς να έχει εκδοθεί εις βάρος του πράξη
διοικητικής απέλασης, βλ. Λ. Συμεωνίδη, ό.π., σελ. 357.
338
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΠΕΛΑΣΗΣ

Η παροχή έννομης προστασίας, η αξίωση του πολίτη για έκδοση απόφασης, η δυνατότητα
προσωρινής δικαστικής προστασίας και τέλος η απαίτηση αναγκαστικής εκτέλεσης των
δικαστικών αποφάσεων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές οι οποίες απορρέουν από το πλαίσιο
των εγγυήσεων του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Το τελευταίο άρθρο, σε
συνδυασμό με τα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, κατοχυρώνει το θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα αίτησης και παροχής
δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, το οποίο ισχύει τόσο για
τους Έλληνες, όσο και για τους αλλοδαπούς, ακόμη και τους ανιθαγενείς.
Αναφορικά δε με την απέλαση, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αλλοδαπό είναι η
παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας, προς αποφυγή της άμεσης εκτέλεσης της
πράξης απέλασης και κατ’ επέκταση της άμεσης απομάκρυνσής του από τη χώρα. Το
νομοθετικό καθεστώς δε που διέπει την προσωρινή προστασία κυριαρχείται από τη
ρύθμιση της αναστολής εκτελέσεως στο πλαίσιο της ακυρωτικής δίκης και ρυθμίζεται με
την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 18/189, τόσο αναφορικά με την αίτηση αναστολής,
όσο και με την αίτηση ακύρωσης.
Σημαντική δε κρίνεται η νομοθετική πρωτοβουλία του ν. 3900/2010341, με την οποία έγινε
επιδιώχθηκε μια πιο αποτελεσματική και καλύτερη παροχή διοικητικής προστασίας
αναφορικά με την απέλασης των αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 54
του ως άνω νόμου, είναι δυνατόν να ζητηθεί η αναστολή της εκτέλεσης της διοικητικής
πράξης με την υποβολή της σχετικής αίτησης και πριν από την άσκηση της αίτησης
ακυρώσεως, με την προϋπόθεση ότι θα ασκηθεί εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση
της αίτησης αναστολής και η αίτησης ακυρώσεως και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
προβλεπόμενης από το άρθρο 46 του π.δ. 18/1989 προθεσμίας. Σε περίπτωση δε, που δεν
ασκηθεί και έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, αυτή ανακαλείται και η αίτηση αναστολής
τίθεται στο αρχείο.
Στην αίτηση αναστολής πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά και να αποδεικνύονται με
στοιχεία οι λόγοι, τους οποίους επικαλείται ο αλλοδαπός και δικαιολογούν τη χορήγηση της
αναστολής. Ωστόσο το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται ως προς την έκταση της προστασίας
που καλείται να χορηγήσει και μπορεί, κατά την κρίση του, να διατάξει κάθε άλλο
κατάλληλο μέτρο χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων, ρύθμιση με

341

Αιτιολογική Έκθεση του νόμου 3900/2010.
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ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της αναγκαιότητας του αλλοδαπού να αντιμετωπίσει πράξεις,
οι οποίες είναι μη δεκτικές αναστολής342.
Προκείμενου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης ο απελαθείς
αλλοδαπό πρέπει να αποδείξει την ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, σε
περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης, που εκκρεμεί προς εκδίκαση ενώπιον του
Δικαστηρίου343. Επιπλέον ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει στην τελική διαμόρφωση της
κρίσης περί της αίτησης αναστολής εκτελέσεως η ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος,
το οποίο και υπερτερεί. Περαιτέρω, ως δικονομική προϋπόθεση τίθεται το βάσιμο των
λόγων που προέβαλλε ο αλλοδαπός στην ήδη κατατεθείσα αίτηση ακύρωσης, δηλαδή το
προδήλως βάσιμο της αίτησης ακυρώσεως. Ωστόσο ο λόγος αυτός έχει αποδυναμωθεί, με
δεδομένη την μεταβολή που επήλθε ως προς τη δυνατότητα άσκησης αναστολής πριν την
άσκηση της αίτησης ακυρώσεως.
Προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 52 η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής
αναστολής εκτέλεσης από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, η οποία καταχωρείται κάτω από
την αίτηση και έχει ισχύ έως την έκδοση της απόφασης επί της αναστολής. Απαραίτητη
προϋπόθεση προς τούτο είναι η προσκόμιση της κοινοποίησης της σχετικής αίτησης με
επιμέλεια του αιτούντος στη διοικητική, που προέβη στην έκδοση της πράξης, με εξαίρεση
τις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Επιπροσθέτως, λαμβάνονται υπόψη αφενός η βλάβη
που θα προκληθεί στον αλλοδαπό από την εκτέλεση της απόφασης απέλασης πριν από την
έκδοση των αποφάσεων περί της αιτήσεως αναστολής και ακυρώσεως και αφετέρου η
πιθανολόγηση της ευδοκίμηση των λόγων της αίτησης ακυρώσεως344.
Τέλος, η οριστική δικαστική κρίση δεν προβλέπει οποιαδήποτε ιδιαίτερη δικονομική
προϋπόθεση αλλά τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 45 του ΠΔ 18/1989.Η προσβαλλόμενη
πράξη είναι πλέον η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 77 του νόμου
3386/2005, με δεδομένο ότι πλέον στερείται εκτελεστότητας η απόφαση απέλασης. Η
προθεσμία άσκησης της αίτησης ακυρώσεως ορίζεται στις εξήντα ημέρες από την
κοινοποίηση στον αλλοδαπό της εκτελεστής πράξης ή από την ημερομηνία της
τεκμαιρόμενης σιωπής της Διοίκησης, δηλαδή την παρέλευση του τριημέρου από την
άσκησή της ενδικοφανούς προσφυγής, ενώ ως τοπικά αρμόδιο Δικαστήριο γίνεται δεκτό

Χρ. Π. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη Διοικητική Απέλαση και το ένδικο
βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκή, 2011, σελ. 192.
343
Για τους λόγους που δικαιολογούν τη χορήγηση αναστολής βλ. Χρ. Π. Δετσαρίδης, ό.π., σελ. 202 επ.
344
Χρ. Π. Δετσαρίδης, ό.π., σελ. 220 επ.
342
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ότι είναι το Δικαστήριο, στο οποίο εδρεύει η αρχή που εκδίδει κάθε φορά την πράξη
απέλασης345.

2.4

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ

Οι αλλοδαποί, πέραν των άλλων, είναι φορείς ουσιωδών δικαστικών δικαιωμάτων, τα
οποία συμπληρώνουν το δικαίωμα της προσωπικής ασφάλειας, του σεβασμού της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελευθερίας.
Ενδεικτικά, αναφέρεται το δικαίωμα της προστασίας από αυθαίρετες καταδιώξεις,
συλλήψεις και φυλακίσεις (άρθρο 6 Συντάγματος), σύμφωνα με το οποίο πρέπει να
τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εγγυήσεις που προβλέπει ο Νόμος, ως προς τις
προϋποθέσεις και τα όρια, πάντα σε συνάρτηση με την αρχή της αναλογικότητας.
Περαιτέρω, γίνεται μια προσπάθεια ακριβούς προσδιορισμού του ποινικού φαινομένου
(άρθρο 7 Συντάγματος), με την ορισμένη αναφορά των απαιτούμενων προϋποθέσεων για
να χαρακτηριστεί μια πράξη ως ποινικά κολάσιμη. Απαιτείται η πρόβλεψη νόμου, ο οποίος
προβλέπει την αξιόποινη πράξη, ενώ ως βασική προϋπόθεση ορίζεται η τέλεση του
αδικήματος, σε χρόνο μεταγενέστερο της διαμόρφωσης της συγκεκριμένης νομοθετικής
ρύθμισης (αρχή μη αναδρομικότητας των νόμων) και η μη με οποιονδήποτε τρόπο
προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι και το δικαίωμα
αίτησης πληροφοριών, σύμφωνα με το οποίο η Διοίκηση υποχρεούται να απαντά σε
ορισμένη προθεσμία (άρθρο 10 Συντάγματος) σε αυτά. Στο πλαίσιο των εγγυήσεων του
δικαιώματος αυτού, σε συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 20
του Συντάγματος στηρίζεται και το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, το οποίο
στην περίπτωση των αλλοδαπών έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, δύο ακόμη ατομικά
δικαιώματα, τα οποία εντάσσονται στο πεδίο των δικαστικών δικαιωμάτων των ανθρώπων
και ειδικότερα των αλλοδαπών είναι το δικαίωμα παροχής δικαστικής προστασίας και το
δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως (άρθρο 20 παρ.1, 2 Συντάγματος).
Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας αποτελεί θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα, το οποίο
κατοχυρώνεται τόσο από το εθνικό νομικό μας πλαίσιο, όσο από διεθνείς διακηρύξεις των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα
Ατομικά και Κοινωνικά δικαιώματα.
345

Χρ. Π. Δετσαρίδης, ό.π., σελ. 226 επ.
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου: «Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως,
δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου,
νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση, είτε επί των αμφισβητήσεων επί των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον
του κατηγορίας ποινικής φύσεως.», ενώ στο άρθρο 13 της ίδιας Σύμβασης αναφέρεται ότι
«Παν πρόσωπον του οποίου τα αναγνωριζόμενα εν τη παρούση Συμβάσει δικαιώματα και
ελευθερίαι παρεβιάσθησαν, έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον εθνικής
αρχής, έστω και αν η παραβίασις διεπράχθη υπό προσώπων ενεργούντων εν τη εκτελέσει
των δημοσίων καθηκόντων των.».
Στην εθνική νομοθεσία της Ελλάδας, το υπό κρίση δικαίωμα κατοχυρώνεται στο άρθρο 20
παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ότι «Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή
έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του
για τα δικαιώματα ή συμφέροντα του, όπως ο νόμος ορίζει.». Κατά την ερμηνευτική
προσέγγιση, συνεπώς, του ως άνω άρθρου, προκύπτει ότι αντικείμενο προστασίας είναι
δικαιώματα και συμφέροντα εκείνου που αιτείται την παροχή δικαστικής προστασίας, με
σκοπό την κατοχύρωση ή αποκατάσταση του θιγόμενου δικαιώματος ή συμφέροντος. Η
εκπλήρωση δε της εγγύησης του Συντάγματος επέρχεται μόνο μέσω της παροχής έννομης
προστασίας από τα κρατικά ελληνικά Δικαστήρια346.
Ωστόσο, για να μη στερείται νοήματος η δικαστική προστασία, πέραν της
αποτελεσματικότητας, πρέπει να παρέχεται σε χρόνο και με τρόπο, που να καθίσταται
ασφαλής η απονομή της δικαιοσύνης. Γεννάται, επομένως το ερώτημα εάν και σε ποια
έκταση στις μέρες μας επιτυγχάνεται ο σκοπός του δικαιώματος της δικαστικής
προστασίας. Καθημερινά νέοι νόμοι έρχονται στο προσκήνιο με στόχο την επιτάχυνση της
δικαιοσύνης και την κατ’ επέκταση εκπλήρωση του σκοπού του δικαιώματος αυτού.
Δυστυχώς, όμως, πρακτικά αποδεικνύεται ότι οι νόμοι αυτοί θεσπίζονται με τρόπο γρήγορο
και επιπόλαιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλήθος άλλων προβλημάτων, με τα οποία
και πάλι η δικαστική και νομοθετική εξουσία βρίσκεται αντιμέτωπη.
Περαιτέρω, εξίσου σημαντικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα της προηγούμενης δικαστικής
ακροάσεως το οποίο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος «ισχύει και
για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή
συμφερόντων του.».

346

Π.Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Τόμος Β’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα,2005 σελ. 1425
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Σκοπός του εν λόγω δικαιώματος είναι αφενός η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να
υποστηρίξει τα δικαιώματα ή συμφέροντά του και να αντιτάξει εύλογες λύσεις, πριν την
επιβολή από τη Διοίκηση της επιβαρυντικής γι’ αυτόν ενέργεια ή μέτρο και αφετέρου η
διασφάλιση της καλύτερης ενημέρωσης της διοίκησης και κατ’ επέκταση η βελτίωση της
λειτουργίας της.
Περιεχόμενό του είναι η προηγούμενη ακρόαση, υπό την έννοια της παροχής δυνατότητας
στον ενδιαφερόμενο να αναπτύξει γραπτά ή προφορικά τις απόψεις του για τα δικαιώματα
ή τα συμφέροντά του ενώπιον του αρμόδιου οργάνου. Δεν απαιτείται να έχει λάβει
πράγματι χώρα η ακρόαση. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκληθεί347 εντός ευλόγου
χρόνου για τη δυνατότητά του αυτή και πάντως πριν τη λήψη του διοικητικού μέτρου ή της
ενέργειας, σε χρόνο που είναι δυνατός ο επηρεασμός της αποφάσεως της διοικήσεως από
την ακρόαση του ενδιαφερομένου.
Πρέπει δε να σημειωθεί ότι υπό περιπτώσεις η αρχή της προηγούμενης ακροάσεως μπορεί
να αποκλειστεί. Κύρια εξαίρεση, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 6 ΚΔΔ, είναι η
θεμελίωση δημοσίου συμφέροντος και η συνδρομή λόγου κατεπείγοντος. Άλλες δε
περιπτώσεις είναι η αναγκαιότητα του αιφνιδιασμού, λόγω της διοικητικής φύσεως του
μέτρου ή αν πρόκειται για μέτρα διοικητικής εκτελέσεως348.
2.5 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Στα πλαίσια της εκπόνησης μιας διπλωματικής εργασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερές να
αναφερθεί και ιδιαίτερα να αναλυθεί το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
αλλοδαπών. Ως εκ τούτου αναφέρονται επιπρόσθετα ακόμη κάποια δικαιώματα, τα οποία
δεν στερούνται σημασίας ως προς τα υπόλοιπα, με δεδομένο δε ότι αφορούν την
καθημερινή ζωή των αλλοδαπών. Τα δικαιώματα αυτά, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με τα
ως άνω αναλυθέντα ατομικά δικαιώματα, είναι τα δικαιώματα, που εντάσσονται στην
Άρθρο 6 ΚΔΔ, «2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της
ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον
ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος
έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η
τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου,
πρέπει να προκύπτουν από την Αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να
λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου.»
348
Άρθρο 6 ΚΔΔ, «3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή
λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι, κατ` εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του
ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή,
μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.», βλ. Π.Δ.
Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα, Τόμος Β’, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 1394 – 1395.
347
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κοινωνική ζωή του αλλοδαπού και αφορούν τη ζωή, την υγεία και εν γένει το περιβάλλον
μέσα στο οποίο διαβιεί. Περαιτέρω, άλλα δικαιώματα είναι εκείνα που εντάσσονται στο
πλαίσιο της πνευματικής υπόστασης του ανθρώπου και σχετίζονται με την ελευθερία της
έκφρασης, την παιδεία και τη θρησκεία349, ενώ άλλα στο πλαίσιο της ιδιωτικής σφαίρας
και σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Η θρησκευτική ελευθερία αποτέλεσε ένα από τα πρώτα ατομικά δικαιώματα, τα οποία διεκδικήθηκαν στον
ευρωπαϊκό χώρο ήδη από τον 16ο αιώνα, βλ. Κονιδάρη Ι., Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ.
Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2000, σελ. 45. Το νομικό της πλαίσιο καθορίζεται τόσο από το Σύνταγμα
(άρθρο 13), όσο και από Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα. Φορείς ασκήσεως του
δικαιώματος αυτού είναι τόσο οι Έλληνες, όσο και οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως
αν βρίσκονται νομίμως ή όχι.
349
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Από την επισκόπηση της παρούσας εργασίας γίνεται αντιληπτό ότι το νομικό καθεστώς των
αλλοδαπών στην Ελλάδα ρυθμίζεται από ένα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο
διαμορφώνεται σύμφωνα με την ειδικότερη ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων και των
εντολών, που απορρέουν από αυτές, καθώς και από ένα σύνολο ειδικότερων νόμων, οι
οποίοι διαμορφώνουν το λεγόμενο Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών. Παράλληλα, τη σχέση
μεταξύ της διοίκησης και των αλλοδαπών, σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής και
οικονομικής ζωής ρυθμίζουν μηχανισμοί των Διεθνών Οργανισμών, μέσω των Διεθνών
Συμβάσεων, οι οποίες επικυρώνονται από την Ελλάδα και έχουν υπερνομοθετική ισχύ, του
διεθνούς εθιμικού δικαίου και των γενικά αναγνωρισμένων αρχών. Αυξημένη δε ισχύ
εμφανίζουν και οι θεσμικές παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εν λόγω πεδίο.
Η Ελλάδα αρχικά αντιμετώπισε με καχυποψία την νομική αντιμετώπιση του μεγάλου
ρεύματος εισροής των αλλοδαπών στον ελληνικό χώρο. Επεδίωξε νομοθετικά να ρυθμίσει
ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων τους, καθώς και των
υποχρεώσεών τους, όμως αυτές δεν ήταν πάντοτε επιτυχημένες. Η συνεχώς αυξανόμενη
εισροή μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, καθώς και τα νομικά

προβλήματα που

δημιουργούνταν από αυτήν, απαιτούσαν την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του
φαινομένου αυτού. Συνεπώς, αφενός επιτακτική ήταν η ανάγκη αντιμετώπισης της
παράνομης μετανάστευσης και αφετέρου προσαρμογής της εθνικής πολιτικής και
νομοθεσίας στις τρέχουσες κονωνικοπολιτικές συγκυρίες, οι οποίες δεν έμειναν
ανεπηρέαστες από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές συγκυρίες.
Οι τελευταίες αναθεωρήσεις του Συντάγματος, προσδίδουν ιδιαίτερη έμφαση στην
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να
διαμορφώνεται η σύγχρονη νομοθεσία, προσαρμοσμένη πάντα στις σύγχρονες πολιτικές,
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Κατά κανόνα, τα υποκείμενα των δικαιωμάτων είναι
όλοι οι άνθρωποι, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την παρούσα εργασία, εκ της οποίας
προκύπτει ότι τα περισσότερα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα χαρακτηρίζονται
πανανθρώπινα.
Ειδικότερα, υψίστης σημασίας χαρακτηρίζονται τα δικαιώματα του σεβασμού της αξίας και
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς και η αρχή της ελευθερίας και της ισότητας μεταξύ
ημεδαπών και αλλοδαπών. Η συνταγματική προστασία της αξίας του ανθρώπου, ειδικότερα,
είναι η βάση για την προστασία των περισσοτέρων συνταγματικών θεμελιωδών
δικαιωμάτων, καθώς και για τον περιορισμό αυτών. Ακόμη δε και οι ειδικότεροι νόμοι, που
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αφορούν δικαιώματα των αλλοδαπών στηρίζονται στις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και
περιορίζονται από αυτές, με ενδεχόμενη την επιβολή κυρώσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο,
όσο και σε υπερεθνικό, καθότι διεθνώς προβλέπεται το ελάχιστο τουλάχιστον επίπεδο
προστασίας.
Ωστόσο οι παρούσες συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές, είναι ιδιαίτερα δύσκολες, με
αποτέλεσμα να διακυβεύεται ιδιαίτερα η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έστω
και το ελάχιστο αυτό επίπεδο προστασίας. Όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί και μάλιστα
αρκετά χρόνια νωρίτερα, πλέον «ερχόμαστε αντιμέτωποι και με έναν άλλο καινούργιο
κίνδυνο: να περάσουμε από την «εποχή των δικαιωμάτων» στην εποχή της εποχή «έκλειψης
των δικαιωμάτων»350.
Η Ελλάδα πάντοτε αντιμετώπιζε προβλήματα μη εύκολα προσπελάσιμα, όπως είναι η
γραφειοκρατία. Ειδικότερα για τους αλλοδαπούς η γραφειοκρατία αποτελούσε πάντοτε ένα
εμπόδιο στην διαδικασία νομιμοποίησης και υποβολής αιτήσεως για χορήγηση άδειας, τόσο
για τους ίδιους όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκόμενων διοικητικών
υπηρεσιών. Δίκαιο κρίνεται να αναφερθεί βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μια
πρόοδος ως προς το ζήτημα αυτό, όμως, δυστυχώς, το πρόβλημα δεν έχει ξεπεραστεί
εντελώς.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο χρήζει άμεσης βελτίωσης και ενίσχυσης,
είναι αυτό της εποπτείας και του ελέγχου. Δεν είναι εφικτό ούτε να προβλεφθούν, ούτε και
να εκτιμηθούν τα μεταναστευτικά κύματα που εισέρχονται στη χώρα μας, προκειμένου η
νομοθεσία να δρα προληπτικά και όχι κατασταλτικά. Οι μαζικές διεθνείς κινήσεις
πληθυσμών θέτουν υπό αμφισβήτηση ακόμη και τη μορφή του σύγχρονου κράτους, καθώς
και των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτού, όπως αυτό της εδαφικής κυριαρχίας. Το
πρόβλημα δε αυτό δεν αφορά γενικά μόνον στην είσοδο αλλοδαπών στον ελληνικό χώρο
αλλά έγκειται και σε ειδικότερους τομείς, όπως αυτός της παράνομης εργασίας.
Τέλος το πιο επίκαιρο παράδειγμα που θα μπορούσε να αναφερθεί και επιβεβαιώνει χωρίς
καμία αμφισβήτηση την αδυναμία άμεσης δράσης και αντιμετώπισης των μεταναστευτικών
ροών και των προβλημάτων, που προκύπτουν εξ αυτών είναι αυτό της μεταχείρισης των
προσφύγων από τη Συρία. Οι εικόνες που κατακλύζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
καθώς και η σχετική φρασεολογία γι’ αυτούς, κάθε άλλο παρά ένα σύγχρονο δημοκρατικό
κράτος χαρακτηρίζουν. Γεννάται επομένως το ερώτημα, με αφορμή τη συγκεκριμένη

350

Απ. Παπακωνσταντίνου, ό.π., σελ. 13
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περίπτωση ποια από τα εθνικώς αλλά και υπερθνικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα τελικά
προστατεύονται.
Προκύπτει, συνεπώς, αβίαστα το συμπέρασμα ότι πέραν της θεωρητικής ανάλυσης των
θεμελιωδών δικαιωμάτων απαιτείται η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την
άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, καθώς και την επίτευξη της πλήρους
και πραγματικής προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

- 146
-

Βιβλιογραφία
 Αλιπράντης Νικ. (επιμ.), (2005) Για μια διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων,
Ένα πρότυπο: ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Εκδόσεις Παπαζήση
 Αμίτσης Γ., Λαζαρίδη Γ., (2001) Νομικές και Κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της
Μετανάστευσης στην Ελλάδα, εκδόσεις Παπαζήση
 Ανδρουλάκης Ν., (1994) Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης, Β’ Έκδοση,
Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα
 Βεγλερής Φ., 1977, «Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το
Σύνταγμα»
 Βερνίκος Ν., Δασκαλοπούλου Σ., Ζώρας Κ., Γρηγορίου Π., Σεβαστάκης Ν., (2004),
Ζητήματα Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και Προστασίας των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου μέσα από το «συνταγματικό κείμενο» και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις,
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή
 Βούλγαρης I., (1980), «Η συνταγματική προστασία του αλλοδαπού», ΕΕΝ
 Βρέλλη Σπ. Βλ., (2003), Δίκαιο Αλλοδαπών, Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, Β’
Έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη
 Γεωργιάδη Απ. Σ., Σταθόπουλου Π. Μ., (2009), Αστικός Κώδικας. Ερμηνεία κατ’
άρθρο, Π.Ν. Σάκκουλας / Δίκαιο και Οικονομία
 Γεωργιάδης Απ. Σ., (2007), Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (Συντετμημένη έκδοση
προς χρήση των φοιτητών), εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
 Dale J. R., HABEAS CORPUS, THE MOST EXTRAORDINARY WRIT, Dallin H.
Oaks, HABEAS CORPUS IN THE STATES-1776-1865, : The University of
Chicago Law Review, pp. 243-288, Vol. 32, No. 2 (Winter, 1965)
 Δαγτόγλου Π. Δ., (2005), Ατομικά Δικαιώματα, τόμοι Α’ και Β’, δεύτερη
αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σακκουλα
 Δετσαρίδης Χρ. Παν., (2011), Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη
Διοικητική Απέλαση και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης,
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονικη
 Δετσαρίδης Χρ. Παν., (2015), Ο Κώδικας Μετανάστευσης και ο Κώδικας
Ιθαγένειας, Νομική Βιβλιοθήκη
 Δημητρόπουλος Α., (2001), «Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου» Θ’ Έκδοση,
Αθήνα
 Δημητρόπουλος Α.Γ, (2008), Συνταγματικά δικαιώματα - Σύστημα συνταγματικού
δικαίου τόμος Γ’, Εκδοσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη
 Εμκε – Πουλοπούλου Ή., (2001), Η μεταναστευτική πρόκληση, Εκδόσεις
Παπαζήση
 Gomien D., Harris D., Zwaak L., Εκδόσεις Παπαζήση (2001), Η ευρωπαϊκή
σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης:
δίκαιο και πρακτική, Θεσμικά Κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκδόσεις
Παπαζήση, Μετάφραση Τσατσαρέλη Έφη
 Hegel G., (1986), Grundinien der Philosophie des Rechts

- 147
-


























Ιωάννου Κ., Οικονομίδης Κ., Ροζάκης Χ., Φατούρος Α., (1990), «Δημόσιο Διεθνές
Δίκαιο, Σχέσεις Διεθνούς και Εσωτερικού Δικαίου», Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα,
Αθήνα – Κομοτηνή
Janis M., Kay R., Bradley A., (2008), European Human Rights Law, Text and
Materials, Oxford, Second Edition
Κανελλόπουλος Π. Ι., (2003), Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή
Κατρούγκαλος Γ. Π., (2009), Θεσμοί Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασία των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο, Νομική Βιβλιοθήκη
Κονιδάρη Ι., (2000), Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν.
Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή
Κοντιάδης Ξ. Ι., (2008), Εισαγωγή στην Κοινωνική Διοίκηση και τους Θεσμούς
Κοινωνικής Ασφάλειας, Εκδόσεις Παπαζήση
Κοντιάδης Ξ. Ι., (2001), Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της
Παγκοσμιοποίησης», Εκδόσεις Παπαζήση
Κοντιάδης Ξ. Ι., 2002, Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα του
2001, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή
Κουλούρης Ν. «Δραστηριότητες για τα 50 χρόνια της Οικουμενικής Διακήρυξης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» ΠοινΔικ 1/1999
Κρεμαλής Κ., (1996), Απλοποίηση και Συστηματοποίηση των Κανόνων Κοινωνικής
Προστασίας, 1α, Εκδόσεις Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή
Λιούσης N., Γαϊτάνη Τρ., Εγχειρίδιο εφαρμογής Κώδικα Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης, Περιπτώσεις, Προϋποθέσεις και Διαδικασία χορήγησης
Εθνικών Θεωρήσεων, Ειδικές Περιπτώσεις Θεωρήσεων Schengen, ΥΠΕΞ, 2015
Μαγγανάς Αντ. Δ., Καρατζά Λίλα Χ., (2005), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου, Αποφάσεις και πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Β’ Έκδοση,
Νομική Βιβλιοθήκη
Maddicott J. R., (1984), Magna Carta and the Local Community 1215-1259, Past and
Present Journal
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Νάσκου – Περράκη Π., (2009), Μηχανισμοί Προστασίας Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, Διεθνείς Πράξεις, θεωρία και πρακτική, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
Παπακωνσταντίνου Απ., 2008, Η συνταγματική αρχή του «Κοσμοπολιτισμού» των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες – Πολιτικές –
Προοπτικές, Τόμος Β’, Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ
Παπαθεοδώρου Θ.Π., (2007), Νομικό καθεστώς Αλλοδαπών, Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,
Παπαθεοδώρου Θ.Π., Κουλούρης Ν.Κ., (2000), Οδηγός του Μετανάσταση,
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διακινδύνευσης, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή

Άρθρα - Μελέτες
 Απλοποίηση και Συστηματοποίηση των Κανόνων Κοινωνικής Προστασίας, 1α,
Εκδόσεις Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υγείας και Πρόνοιας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 1996
 Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών 2011 (www.statistics.gr)
 Βάπτισαν την κράτηση των αλλοδαπών περιοριστικό όρο για να μην ομολογήσουν
ότι
ο
Ξένιος
Δίας
ήταν
φιάσκο
(ΝΣΚ
–
Δελτίο
τύπου)
(http://www.hlhr.gr/?MDL=pages&SiteID=1029)
 Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.kathestosprostasias)
 Εισαγωγή στην ανιθαγένεια (http://www.unhcr.gr/prostasia/anithageneis.html)
 Επ’ αόριστον κράτηση: μια ευθεία προσβολή του εθνικού ευρωπαϊκού και διεθνούς
δικαίου
(http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releasesannouncements/item/352-ep-aoriston-kratisi-mia-eftheia-prosvoli-tou-ethnikoyevropaikoy-kai-diethnoys-dikaiou)
 Επετηρίδα Δικαίου Προσφύγων και Αλλοδαπών 2007
 «Η ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης ότι θα θέσει τέλος στην πολιτική της επ’
αόριστον κράτησης ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» Δελτίο τύπου Διεθνούς
Αμνηστίας
και
Ελληνικού
Συμβουλίου
για
τους
πρόσφυγες
(http://www.amnesty.org.gr/end_to_indefinite_detention_11022015)
 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Έκδοση και τη Διεθνή Προστασία των Προσφύγων,
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
και Νομικών Γνωμοδοτήσεων Διεύθυνση Υπηρεσιών Διεθνούς Προστασίας Γενεύη,
Απρίλιος 2008
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Μανωλάδα:
Χρονικό
μιας
δικαστικής
αποτυχίας
(http://www.gcr.gr/index.php/el/news/press-releases-announcements/item/414manwlada-dikastiki-apotuxia)
«Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Μια νομική εκτροπή», Ανακοίνωση ομάδας
δικηγόρων (http://omadadikigorwn.blogspot.gr/2014/03/blog-post_21.html)
Παράνομη η επ’ αόριστον διοικητική κράτηση (http://gcr.gr/index.php/el/news/pressreleases-announcements/item/357-deltio-typou-28-5-2014)
Σύντομη ιστορία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, Η Μάγκνα Κάρτα,
(http://gr.humanrights.com/what-are-human-rights/brief-history/magna-carta.html)

Ηλεκτρονικές πηγές
 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)
 http://dikaiomata-ktistakis.blogspot.gr/2012_10_15_archive.html
 www.coe.int
 www.constitutionalism.gr
 www.dpa.gr
 http://eur-lex.europa.eu/
 www.europarl.europa.eu
 www.greeklaws.com
 www.mfa.gr
 www.nis.gr
 www.nomikaxronika.gr
 www.nsk.gov.gr
 www.ohchr.org
 www.refworld.org
 www.statistics.gr
 www.synigoros.gr
 www.unric.org
 www.un.org
Έγγραφα- Εγκύκλιοι –Εγχειρίδια – Εκθέσεις –- Πορίσματα
 Αριθμ. οικ. 30825 (ΦΕΚ Β’ 1528/2014) «Καθορισμός απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την
χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4251/2014»
 Αριθ. πρωτ. 7017/4/14652 και με ημερομηνία 23.07.2011 έγγραφο του Γραφείου του
Κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση
Κοινοβουλευτικού ελέγχου, τμήμα αναφορών, με θέμα: διάρκεια κράτησης
αλλοδαπών. Νομολογία
 Αριθ. Πρωτ. Φ.1100.2/48668/2013 έγγραφο «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου
για την Κύρωση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης»
 37/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης
 εγκύκλιος 33/ 29 Μαΐου 2014 με θέμα «Εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου»
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Εγκύκλιος 38/2005
Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, (2010),
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της
Ευρώπης
Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των
προσφύγων σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967 Για το
Καθεστώς των Προσφύγων, ΣΤ’ Έκδοση
Ειδική Έκθεση, Διοικητική κράτηση και απέλαση αλλοδαπών ανηλίκων, Οκτώβριος
2005
Έκθεση διοικητικής κράτησης & πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου», Καμπάνια για
την πρόσβαση στο άσυλο
Έκθεση Κοινής Αρχή Ελέγχου Σένγκεν – Έκθεση δραστηριοτήτων – Δεκέμβριος
2005 – Δεκέμβριος 2008
Έκθεση διοικητικής κράτησης & πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου», Καμπάνια για
την πρόσβαση στο άσυλο
Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, Μάρτιος 2012
Έκθεση τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
(1η Νοεμβρίου 2014 – 30η Απριλίου 2015).
Πόρισµα 1382/2000, Έγγραφο Αυτοψίας στη Δ/ση Αλλοδαπών Αττικής 25.1.2011,
Έγγραφο Αυτοψίας στη Δ/ση Αλλοδαπών Αττικής 25.1.2011

Συμβάσεις, Σύμφωνα, Κώδικες (ενδεικτικά)
 Αμερικανική Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1978)
 Διακήρυξη Ανεξαρτησίας Ηνωμένων Εθνών
 Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών
(https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26233&
Itemid=33).
 Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος του Apartheid
(file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/%CE%A4%CE%B1%20%CE%A
D%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AC%20%CE%BC%CE%
BF%CF%85/Downloads/CONVENTIONSINTERNATIONALCRIMINALLAW.pd)
 Διεθνής Σύμβαση για την Εξάλειψη των Ρατσιστικών Διακρίσεων
 Διεθνής σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων
μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους
 Διεθνής Σύμβαση για την Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων
(http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c2aff2b2)
 Διεθνές σύμφωνο του ΟΗΕ για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα
(http://www.nis.gr/npimages/docs/2462-97.pdf)
 Διεθνές σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά
δικαιώματα
(https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26231&
Itemid=33)
 Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (3991/2011)
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη συμμετοχή των αλλοδαπών στη δημόσια ζωή σε τοπικό
επίπεδο
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των
θεμελιωδών ελευθεριών και τα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης
Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης
Καταστατικό Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης
Οικουμενική
Διακήρυξη
των
Δικαιωμάτων
του
Ανθρώπου
(http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf)
Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Schengen
Σύμβαση πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων
Σύμβαση της Γενεύης περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων
(http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=
4ba87af22)
Σύμβαση
κατά
των
διακρίσεων
στην
εκπαίδευση
(http://afroditi.uom.gr/chaireunesco/index.php/basic-text/85-basic-text.html)
Σύμβαση (Χάρτη) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των λαών
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων
Συνθηκη Amsterdam
Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ
Συνθήκη Maastricht
Σύνταγμα
Σωφρονιστικός Κώδικας, Υπουργική απόφαση 58819/2003 με θέμα «Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α’ και Β’».
Χάρτης
των
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
(http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf)

Γνωμοδοτήσεις
 Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 2/1993
 Γνωμοδότηση ΕισΕφΠειρ 522/2000
 Γνωμοδότηση ΕισΑΠ 3/2006
 Γνωμοδότηση ΝΣΚ (Γ’ Τμήμα) 184/2006
 Γνωμοδότηση ΝΣΚ (Δ’ Τμήμα) 44/2014
Αιτιολογικές εκθέσεις νόμων
 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη των
υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»
 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής
πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
 Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός διαδικασιών και
επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις»
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Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διαταξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη
μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και
λοιπές διατάξεις»
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων,
κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ Τύπου και άλλες διατάξεις»
Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας - Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ
σχετικά µε ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες
τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαµονής και εργασίας στην Επικράτεια κράτους µέλους και σχετικά µε κοινό σύνολο δικαιωµάτων για τους εργαζοµένους από τρίτες
χώρες που διαµένουν νοµίµως σε κράτος - µέλος και 2014/36/EE σχετικά µε τις
προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών µε σκοπό την εποχιακή
εργασία και άλλες διατάξεις»).πρωτοκόλλου 2899/05/4 από 30.09.2006 Πόρισμα του
Συνηγόρου του Πολίτη.
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