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Δελτίο Τύπου

Ανάκληση εγγραφής από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών 
(Ε.Κ.ΑΝ.Α), η οποία είχε επιβληθεί σε αλλοδαπό καταγωγής Ρομ  λόγω καταδίκης 

για επαιτεία

Μετά  από  διαμεσολάβηση  του  Συνηγόρου  του  Πολίτη  ανακλήθηκε  απόφαση 
εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α), η οποία είχε εκδοθεί 
λόγω προηγούμενης σύλληψής του και ποινικής καταδίκης του αναφερομένου αλλοδαπού, 
καταγωγής Ρομ, για επαιτεία . 

Ο αναφερόμενος  προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη, όταν ενημερώθηκε από την 
αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ότι απορρίφθηκε η αίτησή ανανέωσης της άδειας 
διαμονής του «για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας». Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσής 
του ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε  ότι είχε προηγηθεί και ανάκληση της προηγούμενης 
άδειας διαμονής του το έτος 2005 λόγω εγγραφής του στον Ε.Κ.ΑΝ.Α μέχρι το έτος 2010. 
Συγκεκριμένα,  η εγγραφή αυτή έγινε  εξαιτίας ποινικής του καταδίκης από το Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο Αθηνών το έτος 2001 για επαιτεία. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι η αρμόδια 
υπηρεσία  της  ΕΛ.ΑΣ είχε  απορρίψει  και  αίτηση  διαγραφής του από  τον  Ε.Κ.ΑΝ.Α με  την 
αιτιολογία ότι αυτός είχε επιπλέον συλληφθεί για επαιτεία κατά το παρελθόν (1997 και 1999). 

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφο του προς την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών της ΕΛ.ΑΣ επεσήμανε ότι από τα στοιχεία της  υπό διερεύνηση αναφοράς  η 
καταδίκη  του  αναφερομένου  για  επαιτεία,  καθώς  και  η  σύλληψη  του   δύο  φορές  στο 
παρελθόν  (σε  χρόνο  προγενέστερο  της  δεκαετίας)  για  την  ίδια  πράξη,  δεν  φαίνεται  να 
στοιχειοθετούν άνευ άλλου τινός επαρκή λόγο για την εγγραφή του στον σχετικό κατάλογο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, αναφορικά με τα πραγματικά περιστατικά 
της ανωτέρω πράξης προέκυψε ότι  ο αναφερόμενος είχε συλληφθεί να παίζει  μουσική σε 
πανηγύρια. Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ιδιαιτέρως ότι η καταχώριση του αναφερομένου 
στον ΕΚΑΝΑ πραγματοποιήθηκε το έτος 2005, δηλ. τέσσερα (4) χρόνια μετά την ποινική του 
καταδίκη,  όταν  αυτός  ήταν  είχε  ήδη  αποκτήσει  άδεια  διαμονής  στην  χώρα  και  δεν  είχε 
κατηγορηθεί  ή καταδικαστεί κατά τη διάρκεια της νόμιμης παραμονής του στην χώρα για 
οποιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη. Τέλος, η Αρχή μας τόνισε ότι η ανωτέρω εγγραφή του 
αναφερομένου στον ΕΚΑΝΑ είχε ως συνέπεια την ανάκληση της άδειας διαμονής του και της 
άδειας διαμονής των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του (συζύγου και τέκνων), και 
κάλεσε την αρμόδια υπηρεσία να επανεξετάσει την εγγραφή του στον Ε.Κ.ΑΝ.Α λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη . 

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Αρχή μας  ενημερώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της 
ΕΛ.ΑΣ ότι με απόφαση  του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών ανακλήθηκε η εγγραφή 
του  αναφερομένου από  τον  Ε.Κ.ΑΝ.Α.  Στο  ίδιο  έγγραφο η  αρμόδια  υπηρεσία  της  ΕΛ.ΑΣ 
ανέφερε  επίσης ότι  «κατόπιν αυτού δεν συντρέχουν σε βάρος του λόγοι δημόσιας τάξης και  
ασφάλειας που να δικαιολογούν την ανάκληση ή την μη χορήγηση άδειας διαμονής». 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  παρακαλούμε  να  απευθύνεστε  στην  κυρία 
Ρόη Τζαβάρα (210-7289610) και τον κύριο Πέτρο Παραγυιό (210-7289625).

 


