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Ι. Αντικείµενο και σύνοψη υπόθεσης
Μετά από σχετική αναφορά ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε το ζήτηµα της
άρνησης βεβαίωσης από τα ΚΕΠ και τις αστυνοµικές αρχές του γνησίου της
υπογραφής αλλοδαπού υπό καθεστώς ανέφικτης απέλασης (κατόχου υπηρεσιακού
σηµειώµατος εκδιδόµενου από τις αρµόδιες για την απέλαση αστυνοµικές αρχές) σε
εξουσιοδότηση προς δικηγόρο προκειµένου να τον εκπροσωπήσει νόµιµα και µε
επάρκεια ενώπιον των αρµόδιων εθνικών αρχών για τα ζητήµατα που άπτονται του
καθεστώτος διαµονής του στη Χώρα. Την άποψή του ο Συνήγορος του Πολίτη τη
διατύπωσε µε έγγραφό του προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
Σύµφωνα µε αυτή, η επίµαχη πρακτική των δηµόσιων υπηρεσιών δεν είναι η νοµικώς
ορθή και µπορεί να επιφέρει προσκόµµατα στην απόλαυση των συνταγµατικά
κατοχυρωµένων θεµελιωδών δικαιωµάτων περί αναφοράς στις αρχές και αναζήτησης
και παροχής έννοµης προστασίας, τα οποία αναγνωρίζονται κατά καθολικό τρόπο στον
οποιοδήποτε διαµένει στη Χώρα και υπάγεται στους κανόνες της ελληνικής έννοµης
τάξης.
Την ανωτέρω άποψη της Αρχής αποδέχτηκε η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης, η οποία σε σχετικό έγγραφό της προς όλες τις υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνοµίας επισηµαίνει την υποχρέωσή τους να προβαίνουν στη θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόµενου αλλοδαπού σε παροχή
εξουσιοδότησης προς το δικηγόρο που τον εκπροσωπεί. Εκκρεµής παραµένει επί
του παρόντος η σχετική άποψη των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης.
ΙΙ. Η άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη
Με το υπ` αριθµ. πρωτ. 8524/5.2.1/23-06-2005 έγγραφό του προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης
(ΥΠΕΣ∆∆Α) και του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε
αρχικά ότι από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (άρθρο 11
παρ.1 του Κ∆ιοικ∆ιαδ) προκύπτει ότι, υπό την προϋπόθεση της απόδειξης της
ταυτότητας του ενδιαφερόµενου, το σύνολο των διοικητικών αρχών της Χώρας είναι
υποχρεωµένες να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής του, είτε είναι Έλληνας
πολίτης είτε αλλοδαπός. Προς απόδειξη, εξάλλου, της ταυτότητας του ενδιαφερόµενου
αλλοδαπού, και ειδικότερα του µη κοινοτικού, απαραίτητη, σύµφωνα µε το άρθρο 3
παρ.4 του Κ∆ιοικ∆ιαδ, είναι η εκ µέρους του προσκόµιση διαβατηρίου ή άλλου
εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή εγγράφου
εκδοθέντος από αρµόδιες ελληνικές αρχές.
Ειδικά για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των υπό ανέφικτη
απέλαση αλλοδαπών ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε την άποψη ότι µεταξύ των
εγγράφων που εµπίπτουν στην έννοια του κατά το άρθρο 3 παρ.4 εγγράφου
περιλαµβάνεται και το υπηρεσιακό σηµείωµα περί του καθεστώτος διαµονής τους στην
Ελλάδα, το οποίο εκδίδεται από τις αρµόδιες για την απέλασή τους αστυνοµικές αρχές
και χορηγείται στους αλλοδαπούς που αφήνονται ελεύθεροι µετά την παρέλευση
τριµήνου από την κράτησή τους λόγω έκδοσης απόφασης διοικητικής απέλασης, της
οποίας όµως η εκτέλεση είναι ανέφικτη. Το εν λόγω έγγραφο, κατά την άποψη της
Αρχής, και εφόσον έχει εκδοθεί κατά τις νόµιµες διατυπώσεις από την αρµόδια
ελληνική αρχή, αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητας του κατόχου του, καθώς
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περιέχει εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τις ελληνικές αρχές προκειµένου
να εξακριβώσουν την ταυτοπροσωπία αυτού.
Σηµειώνεται ότι το ως άνω υπηρεσιακό σηµείωµα φέρει φωτογραφία του
αλλοδαπού και αναγράφει την προσωρινή διεύθυνση κατοικίας του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε επίσης την άποψη ότι η επίµαχη στάση των
ΚΕΠ και των αστυνοµικών αρχών στις περιπτώσεις των υπό ανέφικτη απέλαση
αλλοδαπών µε επίκληση της εκ του νόµου υποχρέωσής τους να µη συναλλάσσονται µε
αλλοδαπούς που διαβιούν παράνοµα στην Ελλάδα δεν είναι ορθή. Και τούτο διότι,
ανεξάρτητα του αµφισβητούµενου ζητήµατος σχετικά µε τη νοµιµότητα ή µη της
παραµονής στην Ελλάδα των προσώπων που η απέλασή τους είναι ανέφικτη, στη
συγκεκριµένη περίπτωση η άρνηση βεβαίωσης της υπογραφής του αλλοδαπού έχει ως
συνέπεια την άρνηση του δικαιώµατος παροχής εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωπο, και
µάλιστα σε δικηγόρο, προκειµένου να τον εκπροσωπήσει νοµίµως και µε επάρκεια
ενώπιον των αρµόδιων εθνικών αρχών για τα ζητήµατα που άπτονται του καθεστώτος
διαµονής του στη χώρα. Λαµβάνοντας υπόψη δε, τα νοµικά προβλήµατα που ο εν λόγω
αλλοδαπός αντιµετωπίζει ως προς το ζήτηµα της διαµονής του στη χώρα η Αρχή
επισήµανε ότι η άρνηση βεβαίωσης της υπογραφής του δύναται να επιφέρει
προσκόµµατα στην απόλαυση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων θεµελιωδών
δικαιωµάτων του περί αναφοράς στις αρχές και αναζήτησης και παροχής έννοµης
προστασίας, τα οποία αναγνωρίζονται κατά καθολικό τρόπο στον οποιοδήποτε
διαµένει στη Χώρα και υπάγεται στους κανόνες της ελληνικής έννοµης τάξης.
Ενόψει των ανωτέρω ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΣ∆∆Α και του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης να επανεξετάσουν τη
στάση το θέµα υπό το πρίσµα των παρατηρήσεών του.
ΙΙΙ. Η θέση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
Σε απάντηση του από 23/06/2005 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, η
∆ιεύθυνση Οργάνωσης-Νοµοθεσίας του Κλάδου ∆ιοικητικού του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, µε το υπ` αριθµ. πρωτ.
7011/10/71κα από 1 ∆εκεµβρίου 2005 έγγραφο, γνωστοποίησε στο Συνήγορο του
Πολίτη ότι «[…] η Υπηρεσία µας συµφωνεί απόλυτα µε τις απόψεις που διαλαµβάνονται
σ` αυτό». Κοινοποίησε, µάλιστα, στην Αρχή την υπ` αριθµ. 7011/10/71κ από
30/11/2005 εγκύκλιο διαταγή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ προς όλες τις υπηρεσίες της
ΕΛ.ΑΣ µε θέµα την έκδοση και διανοµή του Εγχειριδίου διοικητικών διαδικασιών: Η
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφου εγγράφου. Στο
εγχειρίδιο αυτό, και ειδικότερα στη σελίδα 12 υποσηµείωση 2, επισηµαίνεται ότι «Ο
Συνήγορος του Πολίτη, µε το 8524/5.2.1 από 23-6-2005 έγγραφό του προς το
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, εκφράζει την άποψη ότι στα
αποδεικτικά της ταυτότητας αλλοδαπού έγγραφα που εµπίπτουν στην έννοια της διάταξης
του άρθρου 3 παρ.4 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999), εντάσσεται
και το υπηρεσιακό σηµείωµα περί του καθεστώτος διαµονής του στην Ελλάδα, το οποίο
εκδίδεται από την αρµόδια για την απέλασή του Αστυνοµική Αρχή, σε περίπτωση που
αφήνεται ελεύθερος, αφού κρατήθηκε προσωρινά επί τρίµηνο, λόγω έκδοσης διοικητικής
απόφασης απέλασης, που δεν έγινε εφικτό να εκτελεστεί. Σύµφωνα µε την Αρχή, η
άρνηση παροχής της ζητούµενης από τον αλλοδαπό υπηρεσίας, δηλαδή η βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής του, ανεξάρτητα του αµφισβητούµενου ζητήµατος σχετικά µε τη
νοµιµότητα ή µη της παραµονής στην Ελλάδα των προσώπων που η απέλασή τους είναι
ανέφικτη, δεν συνιστά ορθή ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου, στην περίπτωση που
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αφορά παροχή εξουσιοδότησης προς δικηγόρο, προκειµένου να τον εκπροσωπήσει
νοµίµως και µε επάρκεια ενώπιον των αρµόδιων εθνικών αρχών για τα ζητήµατα που
άπτονται του καθεστώτος διαµονής του στη Χώρα. Λαµβάνοντας υπόψη τα νοµικά
προβλήµατα που ο αλλοδαπός αντιµετωπίζει ως προς το ζήτηµα της διαµονής του στη
Χώρα, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι η άρνηση βεβαίωσης της υπογραφής του,
δύναται να επιφέρει προσκόµµατα στην απόλαυση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων
θεµελιωδών δικαιωµάτων του, περί αναφοράς στις αρχές και αναζήτησης και παροχής
έννοµης προστασίας, τα οποία αναγνωρίζονται κατά καθολικό τρόπο στον οποιοδήποτε
διαµένει στη Χώρα και υπάγεται στους κανόνες της ελληνικής έννοµης τάξης. Με την
άποψη αυτή συµφωνούµε απόλυτα. Τα αρµόδια όργανα υποχρεούνται και στις
περιπτώσεις αυτές να προβαίνουν στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
ενδιαφερόµενου αλλοδαπού σε παροχή εξουσιοδότησης προς το δικηγόρο που τον
εκπροσωπεί, βάσει του υπηρεσιακού σηµειώµατος (που φέρει φωτογραφία) της
Αστυνοµικής Αρχής, η οποία είναι αρµόδια για θέµατα απέλασης αλλοδαπών».
Για την αντίδραση και θέση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης στις απόψεις που
διατύπωσε ο Συνήγορος του Πολίτη στο από 23/06/2005 έγγραφό του η Αρχή
ενηµέρωσε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και αναµένει τη σχετική
απάντηση.
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