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Αξιότιµοι κυρίες, κύριοι,
Θα επιθυµούσα να σας ενηµερώσω δια του παρόντος ότι κλιµάκιο της
ανεξάρτητης αρχής µας διενέργησε στις 6.12.2005 επίσκεψη και αυτοψία στα
κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών. Αφορµή της εν λόγω
επίσκεψης απετέλεσε η υπ’ αριθµ. 4045/2005 αναφορά, η οποία υπεβλήθη στο
Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε τη σύλληψη δύο αλλοδαπών από το Τµήµα
Ασύλου, µετά από παραίτησή τους από την εξέτασή του αιτήµατος ασύλου, καθώς
και τη νοµιµότητα της εκδοθείσας εις βάρος τους απόφασης απέλασης αλλά και το
αξιοπρεπές των συνθηκών της εκεί κράτησής τους. Κατόπιν ακολούθησε στις
15.12.2005 επίσκεψη του υπογράφοντος Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη στην
Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αθηνών και συνάντηση µε τον Προϊστάµενο Αστυνοµικό
∆ιευθυντή, κ. Μπαλάκο, ώστε να τον ενηµερώσει για τις διαπιστώσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά µε τα ανωτέρω θέµατα και ειδικότερα την
πρακτική των υπηρεσιών της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης να προβαίνουν σε έλεγχο της
συνδροµής των προϋποθέσεων νοµιµοποίησης των µεταβατικών διατάξεων του N.
3386/2005. Επιπλέον δε οφείλουµε να σας επισηµάνουµε ότι συνέβαλε καθοριστικά
για τη διενέργεια της επίσκεψης η περιγραφή της εκεί επικρατούσας κατάστασης ως
προβληµατικής από απεσταλµένους του Συµβουλίου της Ευρώπης, που µόλις είχαν
και οι ίδιοι επισκεφθεί τον εν λόγω χώρο στο πλαίσιο επίσηµης σχετικής συνεργασίας
µας από κοινού µε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας µας.
Τόσο από την διενεργηθείσα αυτοψία, όσο και από την επίσκεψη του Βοηθού
Συνηγόρου του Πολίτη προέκυψε ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης
Αλλοδαπών Αθηνών και συγκεκριµένα τόσο το Τµήµα Αλλοδαπών, όσο και το
Τµήµα Ασύλου, προέβαιναν σε έλεγχο της δυνατότητας υπαγωγής των αλλοδαπών
στο πρόγραµµα νοµιµοποίησης της διαµονής των µεταβατικών διατάξεων του Ν.
3386/2005. Ο έλεγχος αυτός διενεργείτο κατ’ εξοχήν στους αλλοδαπούς εκείνους, οι
οποίοι υπέβαλλαν παραίτηση από αίτηση ασύλου ή για την παραλαβή στοιχείων του
ατοµικού τους φακέλου (λ.χ. διαβατηρίων, απορριπτικών αποφάσεων ασύλου,
σχετικών βεβαιώσεων κ.α.), προκειµένου ακριβώς να επιδιώξουν εν συνεχεία την
υπαγωγή τους στη διαδικασία νοµιµοποίησης του Ν. 3386/2005. Εφ’όσον δε, κατόπιν

προαναφερόµενου ελέγχου, που διενεργούσαν οι αστυνοµικοί, διαπιστωνόταν η µη
συνδροµή –κατά την κρίση των αστυνοµικών- των σχετικών προϋποθέσεων
νοµιµοποίησής, οι αλλοδαποί συλλαµβάνονταν επί τόπου και κρατούνταν προσωρινά
µέχρι την έκδοση της σε βάρος τους απόφασης απέλασης και στη συνέχεια
απολύονταν, προκειµένου να αποχωρήσουν µε ίδια µέσα από τη χώρα εντός
προθεσµίας.
Κατά την συνάντηση
του Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη µε τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών επισηµάνθηκε από την πλευρά
του Συνηγόρου του Πολίτη ότι είναι αυτονόητο ότι οι αστυνοµικές αρχές της
δικαιούνται και οφείλουν να προβαίνουν στον έλεγχο της νοµιµότητας της παραµονής
των αλλοδαπών στη χώρα. Τονίστηκε, όµως, ιδιαιτέρως ότι ο έλεγχος της
νοµιµότητας της παραµονής ή του τίτλου παραµονής που φέρει ο κάθε αλλοδαπός
είναι ζήτηµα όλως διάφορο από τον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων υπό
τις οποίες ο αλλοδαπός δικαιούται να λάβει τίτλο παραµονής. Την αρµοδιότητα για
αυτό το τελευταίο στο πλαίσιο της διαδικασίας νοµιµοποίησης των παρανόµων
αλλοδαπών σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν. 3386/2005 ο νόµος την
αναθέτει σε συγκεκριµένα κρατικά όργανα, άλλα από τις αστυνοµικές αρχές. Στην
προκειµένη περίπτωση ο νόµος έχει αναθέσει την κρίση περί νοµιµοποίησής τους
σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, καθώς και τον έλεγχο των σχετικών
δικαιολογητικών, αποκλειστικά και µόνο σε άλλες υπηρεσίες, και συγκεκριµένα
στους ∆ήµους, µέσω των οποίων υποβάλλονται τα σχετικά αιτήµατα και ελέγχεται η
πληρότητα των δικαιολογητικών, και στις Περιφέρειες, όπου διαβιβάζονται οι
αιτήσεις για την ουσιαστική κρίση και την έκδοση της άδειας διαµονής. Ο
προληπτικός αστυνοµικός έλεγχος θα αποτελούσε εµπόδιο για ένα σηµαντικό αριθµό
αλλοδαπών στην υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδεια διαµονής .
Κατόπιν αυτών ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής, κ. Μπαλάκος, µε πνεύµα άριστης
συνεργασίας, δήλωσε ρητώς ότι στο εξής θα παύσει να διενεργείται έλεγχος
υπαγωγής στις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 3386/2005, το οποίο µας επιβεβαίωσε
και η αρµόδια υπηρεσία σε µεταγενέστερη επικοινωνία, που είχαµε µε το Τµήµα
Ασύλου τις προηγούµενες ηµέρες.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η συµπεριφορά των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών
εναρµονίζεται µε την προβλεπόµενη από το νόµο κατανοµή των αρµοδιοτήτων
µεταξύ δηµοσίων αρχών, η οποία άπτεται θεµελιωδώς της στοιχειώδους σε ένα
κράτος δικαίου αρχής της νοµιµότητας. Αντιθέτως, η οποιαδήποτε παράκαµψη της
κατανοµής αυτής, όπως αυτή παρατηρήθηκε στο παρελθόν, δεν θα ήταν επιτρεπτή,
έστω και αν ακόµη αυτή θεωρούταν από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές
αποδοτικότερη από τη σκοπιά της οικονοµίας της διοικητικής δράσης.
Τέλος, θα ήθελα να επισηµάνω ότι µέχρι τώρα η πρακτική των συλλήψεων
των αλλοδαπών, µεσούσης της διαδικασίας νοµιµοποίησης, φαίνεται να είχε µια
επιπλέον, διόλου αµελητέα για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στη
χώρα µας, συνέπεια: συγκεκριµένα, την δραστική υποβάθµιση της ποιότητας των
συνθηκών κράτησης των υπό απέλαση αλλοδαπών στα οικεία καταστήµατα. Ήδη,
όπως διαπιστώθηκε, ο πληθυσµός των κρατουµένων υπό απέλαση ειδικά στα νέα
κρατητήρια της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών έχει αυξηθεί εντυπωσιακά, εξαιτίας της
µεταγωγής από τα σωφρονιστικά καταστήµατα της χώρας αλλοδαπών απολυθέντων
ποινικών κρατουµένων, σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί το µέτρο της δικαστικής
απέλασης. Η πρακτική των προληπτικών ελέγχων είχε ως αποτέλεσµα την
υπερδιόγκωση του πληθυσµού των εκεί κρατουµένων, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνει
σηµαντικά την προσπάθεια της αναβάθµισης των συνθηκών κράτησης των υπό

απέλαση αλλοδαπών, βασικό πυλώνα της οποίας αποτελούν οι νέες εγκαταστάσεις
της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών.
∆εδοµένου ότι η διαδικασία νοµιµοποίησης των µεταβατικών διατάξεων του
Ν. 3386/2005 βρίσκεται ακόµα εν εξελίξει, αλλά και του γεγονότος ότι η
διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη και η πρόθυµη συνεργασία της
Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αθηνών κατέληξε επιτυχώς στην διακοπή µιας
πολλαπλώς προβληµατικής πρακτικής, που παρενέβαλλε εµπόδια στην υπαγωγή του
αλλοδαπού πληθυσµού στην διαδικασία αυτή, σας ενηµερώνουµε σχετικά,
προκειµένου η νέα πρακτική της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης να αποτελέσει χρήσιµο
οδηγό για τη διαχείριση της επίµαχης διαδικασίας από τις κατά το νόµο αρµόδιες
αστυνοµικές αρχές της χώρας.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραµένουµε στη
διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Με τιµή,
Ανδρέας Τάκης
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