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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

∆ιαδοχικές απελάσεις µε «κενό νόµου». 

Ενέργειες του ΣτΠ για να σταµατήσουν οι διαδοχικές απελάσεις αλλοδαπών.  

 

 

Tην ανάγκη να εκλείψει το ιδιότυπο καθεστώς «οµηρείας» στην οποία υποβάλλονται 

αλλοδαποί σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί περισσότερες αποφάσεις απέλασης  ζήτησε ο 

Συνήγορος του Πολίτη από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. Πιο συγκεκριµένα, µε πόρισµα του 

διεπίστωνε ήδη από τα τέλη του 2006 ότι πολλοί αλλοδαποί αφού κρατούνταν επί τρίµηνο, 

προκειµένου να απελαθούν, αφήνονταν ελεύθεροι επειδή η απέλαση ήταν ανέφικτη. Αµέσως 

µετά όµως συλλαµβανόταν και κρατούνταν και πάλι επί τρίµηνο, στη βάση «νέας» απόφασης 

απέλασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκδοση δεύτερης ή και τρίτης απόφασης απέλασης 

χρησιµοποιούνταν καταχρηστικά για να «νοµιµοποιηθεί» η συνέχιση της κράτησης. Άλλωστε 

για τη στάση αυτή της Ελληνικής Αστυνοµίας η χώρα καταδικάστηκε, εν τω µεταξύ, από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου για µία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο πόρισµα (βλ. John κατά Ελλάδος, 10.5.2007). 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση απέλασης διαθέτει διαρκή ισχύ, η έκδοση νέας 

απόφασης  (απέλασης) σε βάρος του ίδιου αλλοδαπού, ενόσω παραµένει σε ισχύ παλαιότερη 

απόφαση δεν είναι θεµιτή και συνεπώς η συνέχιση της κράτησης (µετά τη συµπλήρωση του 

τριµήνου) δεν είναι νόµιµη.  

Στο κρίσιµο αυτό ζήτηµα της µεταχείρισης των κρατουµένων αλλοδαπών, ο ΣτΠ 

πρότεινε την κατ’ εξαίρεση µόνο σύλληψη και νέα κράτηση, προς εκτέλεση παλαιότερης 

απόφασης απέλασης, εφόσον είναι απολύτως διασφαλισµένο ότι η αποµάκρυνση του 

αλλοδαπού από τη χώρα είναι εφικτή. 

Μετά την επαναφορά του θέµατος από την Αρχή, η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) 

φαίνεται να επανεξέτασε το ζήτηµα, υποστηρίζοντας ότι το θέµα της κράτησης των 

αλλοδαπών µετά τη συµπλήρωση του τριµήνου παραµένει αρρύθµιστο διαδικαστικά, και 

συνεπώς θα πρέπει να χορηγείται εύλογο χρονικό διάστηµα ενός µηνός για αναχώρηση από τη 

χώρα. Ωστόσο, εάν ο αλλοδαπός δεν τηρήσει αυτή την υποχρέωση «θα εφαρµόζεται 

αναλογικά το άρθρο 205 του ΠΚ (παραβίαση δικαστικής απέλασης)».  

Ο ΣτΠ εποµένως κρίνει απαραίτητη την επανεξέταση της συγκεκριµένης πρακτικής, 

προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση της νοµιµότητας κατά τη µεταχείριση των 

κρατούµενων αλλοδαπών. Είναι προφανές, βέβαια, ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανεπαρκούς 

νοµικού ερείσµατος ή  αµφιβολίας, οι θιγόµενοι αλλοδαποί θα πρέπει να αφήνονται άµεσα 

ελεύθεροι. 



 


