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 Αθήνα,  11 Φεβρουαρίου 2008                                                                                  

Αριθ. πρωτ: 17526.2/07 

Χειρίστρια:  

Ευαγγελία Μαρκάκη 

                                                                                               Τηλ. 210-7289720 

                         Φαξ: 210-7289643

    

 

Προς 

 

1. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

 ∆ιεύθυνση Σωφρονιστικής Αγωγής Ενηλίκων 

 Λεωφ. Μεσογείων 96 

115 27  ΑΘΗΝΑ 

 

2.Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ευβοίας  

Αρεθούσης 153 

341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 

 

3. ∆ιεύθυνση Μεταγωγών –∆ικαστηρίων Αττικής 

Π. Ράλλη 24 

177 78 Ταύρος 

 

 

Θέµα: «Κοινοποίηση στοιχείων αναγνωρισµένου πρόσφυγα σε αντιπροσώπους της 

προξενικής αρχής  της χώρας καταγωγής του»  

 

 
Αξιότιµοι κύριοι, 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 

103 παρ. 5 του Συντάγµατος και το ν. 3094/03, έλαβε και διερευνά τη µε αρ. πρωτ: 

17526/07 αναφορά  του κου. ……………, αναγνωρισµένου πρόσφυγα στη χώρα µας, 

µε καταγωγή από Τουρκία, σχετικά µε επίσκεψη που δέχθηκε από εκπρόσωπο του 

Προξενείου της Τουρκίας στις Φυλακές Κορυδαλλού,  χωρίς πρώτα να ενηµερωθεί 

σχετικά.   

 

Ιστορικό: 

Συγκεκριµένα η Αρχή µας δέχθηκε αναφορά από τον κο. ………….. στις 

29/10/07, ενώ ήταν κρατούµενος στις ∆.Φ Κορυδαλλού. Σύµφωνα µε τα 

διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω αναφορά, λίγες µέρες µετά την εκεί µεταφορά του και 

παρά το γεγονός ότι είναι αναγνωρισµένος πρόσφυγας ήδη από το 1982, δέχθηκε 

επίσκεψη υπαλλήλου του Προξενείου της Τουρκίας, χωρίς ο ίδιος ούτε να έχει ζητήσει 

κάτι τέτοιο, ούτε να έχει δώσει σχετική συναίνεση, γεγονός που έθεσε, όπως 

ισχυρίστηκε, την ασφάλεια την δική του όσο και της οικογενείας του σε κίνδυνο. 
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  Για την διερεύνηση της ανωτέρω υπόθεσης, η Αρχή µας, απέστειλε επιστολή 

προς την ∆ιεύθυνση της ∆.Φ. Κορυδαλλού, προκειµένου να ενηµερωθεί για το συµβάν  

και τους λόγους της επίσκεψης του εκπροσώπου της Προξενικής αρχής της Τουρκίας. 

Την ανωτέρω επιστολή, κοινοποίησε δε αρµοδίως -µεταξύ άλλων- και στο Α.Τ. 

Χαλκίδος, απ’ όπου έλαβε το υπ. αρ. πρωτ: 7100/19/1-α/30.11.2007 έγγραφο, µέσω του 

οποίου µας κοινοποιείται, ότι η ως άνω επιστολή υποβλήθηκε προς ενηµέρωση και 

περαιτέρω ενέργειες στην Αστυνοµική ∆/νση Ευβοίας.  

  Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής µας, λάβαµε το µε 

αρ.πρωτ:59642/10.12.2007 έγγραφο από τη ∆.Φ. Κορυδαλλού, µε το οποίο µας 

πληροφόρησε για τα ακόλουθα :  

 Πράγµατι, ο κος. ……………. εισήλθε στο Σωφρονιστικό Κατάστηµα στις 

4/10/2007 προς εκτέλεση της υπ. αρ. 23/20.2.07 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου 

Κακουργηµάτων Αθηνών.  Ωστόσο, ούτε στα έγγραφα που παραδόθηκαν από τους 

αστυνοµικούς συνοδούς της ∆/νσης Μεταγωγών ∆ικαστηρίων Αθηνών, κατά την 

υποδοχή του αναφερόµενου στο Κατάστηµα, συµπεριλαµβάνονταν έγγραφα 

νοµιµοποιητικά της  παραµονής του, αλλά ούτε και στην από 28.9.2007 έκθεση 

σύλληψής του από αστυνοµικούς του Α.Τ Αγ. Νικολάου Χαλκίδας γινόταν αναφορά 

στην ιδιότητά του ως πρόσφυγας.  

Ως εκ τούτου, µη έχοντας γνώση του ιδιαίτερου καθεστώτος του 

ενδιαφεροµένου, η αρµόδια υπηρεσία των φυλακών ενηµέρωσε -κατά το άρθρο 52 

παρ. 6 του Σωφρονιστικού Κώδικα- την προξενική αρχή, εκπρόσωπος της οποίας 

πραγµατοποίησε επίσκεψη στις 23.10.2007.  

 

2. ∆ιαπιστώσεις- Προτάσεις 

 

Όπως γνωρίζετε, η χορήγηση ασύλου αποτελεί ειδική µορφή προστασίας στο 

άτοµο στο οποίο έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα. Σύµφωνα δε µε τον 

γενικό ορισµό του πρόσφυγα (άρθρο 1 Α 2 της Σύµβασης της Γενεύης) προκύπτει ότι 

το άτοµο αυτό, µε την αίτηση ασύλου ουσιαστικά αρνείται την προστασία της χώρας 

της οποίας είναι πολίτης. Αναγκάζεται δηλαδή να διαρρήξει το νοµικό δεσµό µε τη 

χώρα του και να αναζητήσει σε άλλη χώρα προστασία. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση,  µε βάση τόσο τους ισχυρισµούς του ενδιαφερόµενου όσο και την 

απάντηση που λάβαµε από τη ∆.Φ Κορυδαλλού, γίνεται φανερό ότι η ελλιπής 

συνεργασία των εµπλεκόµενων υπηρεσιών όσο και η παράλειψη αυτών για πλήρη και 

έγκαιρη ενηµέρωση των στοιχείων και του ιδιαίτερου καθεστώτος του κρατουµένου, 

κατά την προσαγωγή του στις φυλακές, η οποία οδήγησε στην ενηµέρωση των αρχών 

της χώρας µε την οποία δεν έχει ασφαλή πλέον σχέση, αποτελεί   παραβίαση της 

προστασίας που χαίρει ως πολιτικός πρόσφυγας.   

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή µας θα παρακαλούσε τόσο την Αστυνοµική 

∆ιεύθυνση Ευβοίας όσο και τη ∆ιεύθυνση Μεταγωγών –∆ικαστηρίων Αττικής να µας 

ενηµερώσουν σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους τα νοµιµοποιητικά έγγραφα 

τα οποία πιστοποιούσαν το γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος είναι αναγνωρισµένος 

πρόσφυγας, δεν έγιναν γνωστά κατά την µεταφορά του κου ……….. στις φυλακές.   

 

Επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι προκειµένου να αποφευχθούν 

παρόµοια προβλήµατα, θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων 

∆ικαιοσύνης και Εσωτερικών (Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Τάξης) σε συνεργασία, 

να εκδώσουν σχετική οδηγία ούτως ώστε να υπάρχει η αρµόζουσα µέριµνα ατόµων 

που απολαµβάνουν της θεσµικής προστασίας του ασύλου. Μάλιστα, προς αυτή την 
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κατεύθυνση, κατόπιν και της παρέµβασης της Αρχής µας για την συγκεκριµένη 

περίπτωση, ενηµερωθήκαµε ότι κινήθηκε ήδη η ∆.Φ Κορυδαλλού, δίνοντας 

προφορική οδηγία στους αρµόδιους υπαλλήλους να ζητούν από όλους τους 

νεοεισερχόµενους να δηλώνουν τόσο εξαρχής, όσο και πριν από κάθε επίσκεψη 

εκπροσώπων διπλωµατικών /προξενικών αρχών, εάν επιθυµούν να ενηµερώνονται γι’ 

αυτούς οι αρµόδιες διπλωµατικές/προξενικές αρχές.   

  

Εν αναµονή των απόψεων και των ενεργειών σας, ευχαριστούµε εκ των 

προτέρων για τη συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

πληροφορία ή διευκρίνηση χρειαστείτε. 

                                                                                                                                                         

 

                                                               Με τιµή, 

                                                       

 

                                                                   Ανδρέας Τάκης  

                                                                                        Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 
Κοινοποίηση:  

1 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας  

Κλάδος Ασφάλειας & Τάξης 

∆ιεύθυνση Αλλοδαπών 

Π. Κανελλοπούλου 4 

101 77 Αθήνα 


