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∆ικαιώµατα του ανθρώπου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ

Η χρονιά του 2008 σηµαδεύτηκε από µια σειρά γεγονότων

κρίσιµων για τα δικαιώµατα του ανθρώπου (ο πρώτος γά-

µος οµοφύλων, η απαλλαγή από το µάθηµα των θρη-

σκευτικών, η διάσταση απόψεων για την ύπαρξη µειονο-

τήτων κ.ά.). Συνολικά ξεχώρισαν όµως τα προβλήµατα

εκείνα που εδώ και χρόνια φαίνονταν να σοβούν και σή-

µερα φθάνουν πλέον να ξεσπούν µε σοβαρές συνέπειες

σε περισσότερα µέτωπα: 

� Πρόκειται κατ’ αρχήν για το χρόνιο ζήτηµα των φυλα-

κών. Εκεί οι παρωχηµένες δοµές διαχείρισης της καθη-

µερινής λειτουργίας του εγκλεισµού κατέρρευσαν κάτω

από το βάρος των µεσαιωνικών συνθηκών κράτησης ενός

ιδιαίτερα αυξηµένου αριθµού κρατουµένων. Η ενδηµική

αυθαιρεσία και η αδιαφάνεια των αποφάσεων των σω-

φρονιστικών µηχανισµών και των οργάνων της φυλακής

συγκάλυπταν προσωρινά το ζήτηµα, αλλά επίσπευσαν τε-

λικά την έκρηξή του. Την κρισιµότητα της κατάστασης

υπογράµµισε µε καθοριστικό τρόπο η συντονισµένη ει-

ρηνική κινητοποίηση της µεγάλης πλειοψηφίας των κρα-

τουµένων της χώρας για τη βελτίωση της κατάστασης. Ο

Συνήγορος του Πολίτη, σε συνεργασία κατά περίπτωση

και µε άλλες αρχές ή κοινωνικούς φορείς, συµµετείχε

στον δηµόσιο προβληµατισµό και στην πίεση για µια θε-

τική έκβαση της αντιπαράθεσης µε µια σειρά ενεργειών

του. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η εκπόνηση ειδι-

κής έκθεσης για τις τακτικές άδειες των κρατουµένων.*

Ένα από τα αιτήµατα των κρατουµένων που ο αρµόδιος

Υπουργός ∆ικαιοσύνης έκανε εν τέλει πλήρως δεκτό (αν

και αυτό µένει να αποδειχθεί στην πράξη) ήταν να απο-

κατασταθεί η απρόσκοπτη είσοδος των στελεχών του ΣτΠ,

που κατά παράβαση του νόµου απέτρεπαν έως τώρα οι

σωφρονιστικές αρχές. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την αι-

σιόδοξη προσδοκία ότι το απόλυτο κοινωνικό στεγανό

της φυλακής θα πάψει να αποκρύπτει τα πραγµατικά προ-

βλήµατα της άκριτης επιβολής του εγκλεισµού, της δια-

φθοράς και των αδιέξοδων πολιτικών στα ναρκωτικά, στη

µετανάστευση κ.ά. Από µια ευρύτερη δε σκοπιά, τα προ-

βλήµατα του σωφρονιστικού συστήµατος διαπλέκονται

στενά µε αυτά της αξιοπιστίας του συστήµατος λογοδοσίας

των δηµόσιων και κρατικών λειτουργών, αλλά και της

ποινικής δικαιοσύνης γενικότερα.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΑΚHΣ
Βοηθός Συνήγορος



�Αντίστοιχα όµως ξεσπούν κατά κύµατα και µε αντιφατικό

τρόπο οι αντιδράσεις για την εφαρµογή του κοινοτικού θε-

σµικού πλαισίου για τη διασφάλιση των επαγγελµατικών

δικαιωµάτων των κατόχων πανεπιστηµιακών τίτλων της ΕΕ

σε όλες τις χώρες-µέλη και στην Ελλάδα. Οι δοµικές α γκυ-

λώσεις των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµά-

των και η αντίδραση από οµάδες συµφερόντων που έχουν

εποικίσει συντεχνιακά τους θεσµούς της τριτοβάθµιας εκ-

παίδευσης φαίνεται να έχουν αναστείλει στην πράξη την

εφαρµογή της κοινοτικής νοµιµότητας. Αυτή όµως τελεί εν

προκειµένω σε συνάρτηση µε την προστασία θεµελιω-

δών δικαιωµάτων της ελεύθερης διακίνησης και της επαγ-

γελµατικής ελευθερίας. Με αλλεπάλληλες παρεµβάσεις

του ο ΣτΠ επιχείρησε να συµβάλει ώστε να απεµπλακούν

οι διαδικασίες αναγνώρισης δικαιωµάτων για συγκεκρι-

µένες κατηγορίες και να επιταχυνθεί η έκδοση ρυθµιστι-

κών πράξεων εξειδίκευσης του κοινοτικού πλαισίου. Βα-

σικός άλλωστε λόγος εκκαθάρισης της θεσµικής αυτής

υποχρέωσης της χώρας µας δεν είναι µόνον η εγγύηση

ατοµικών ελευθεριών, αλλά η απελευθέρωση της επι-

δίωξης του δηµόσιου συµφέροντος και της πραγµατικής

ισότητας από την ιδεοληπτική καθήλωση στο οργανωτικό

σχήµα της κρατικής ιδιοκτησίας. 

� Τρίτο ζήτηµα που κατέκλυσε µέσα στο 2008 το προ-

σκήνιο του (διεθνούς µάλιστα) προβληµατισµού για την

προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου στην Ελλάδα

είναι η µεταχείριση των αλλοδαπών χωρίς χαρτιά. Με δε-

δοµένη την πρακτική αδυναµία απέλασης του µεγαλύ-

τερου µέρους των εισερχοµένων, πίσω στις εµπόλεµες

χώρες τους, η αύξηση της ροής απλώς οδήγησε στη δη-

µιουργία ενός ραγδαία αυξανόµενου πληθυσµού «πα-

ράνοµων» αλλοδαπών – ήδη περί τους 220.000 µε τις

επίσηµες παραδοχές. Οι θεσµοί του πολιτικού ασύλου

και της επικουρικής προστασίας µοιραία εισπράττουν

την εξαιρετική πίεση που ασκούν δεκάδες χιλιάδες αι-

τήµατα από πρόσωπα που στις περισσότερες περιπτώσεις

δεν πληρούν πραγµατικά τις στενές προϋποθέσεις προ-

στασίας. Με υποτυπώδη µηχανισµό και υποδοµή, οι υπη-

ρεσίες ασύλου και τα όργανα που αποφασίζουν στην

πραγµατικότητα αποτελούν τµήµατα ενός αστυνοµικού

µηχανισµού δια χείρισης ενός πληθυσµού εισβολέων.*
Οι προσπάθειες πολλών, ίσως των περισσότερων από

αυτούς, να καταφύγουν σε άλλες χώρες της ΕΕ παρε µπο-

 δίζονται από την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας µε

αποτέλεσµα οι αλλοδαποί αυτοί να «εγκλωβίζο νται» ως

θύλακες ακραίας ετερότητας αλλά και εξα  θλίωσης στην

καρδιά του πολεοδοµικού ιστού µεγάλων αστικών κέ -

 ντρων, υποκινώντας έτσι τις φοβικές αντιδράσεις του

το πικού πληθυσµού (περιοχές Αγίου Παντελεήµονα και

Πέτρου Ράλλη στην Αθήνα, Πάτρα, Ηγουµενίτσα). Τα πρό-

 σωπα αυτά, στερούµενα εν προκειµένω σχεδόν κάθε εγ-

γύη σης ασφάλειας, αποµένουν έκθετα στις αυταρχικές

πρα κτικές των κρατικών οργάνων (συλλήψεις «σκού -

πα», πολλαπλές απελάσεις, αδικαιολόγητες κρατήσεις,

επανα προωθήσεις και βιαιοπραγίες) και, κυρίως, στην

ακραία εκµετάλλευση της λαθραίας απασχόλησης από

δίκτυα διακίνησης (πρβλ. αγροτικές περιοχές Ηλείας,

Αχαΐας, Ηπείρου).*
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Ο ΣτΠ έχει παρέµβει ποικιλοτρόπως σε µεγάλο αριθµό ατο-

µικών περιπτώσεων για τη διασφάλιση της σύµφωνης µε τον

νόµο µεταχείρισης συγκεκριµένων αλλοδαπών, ιδίως αι-

τούντων άσυλο. Επίσης, µε τις αλλεπάλληλες επισκέψεις του

σε χώρους κράτησης και καταυλισµούς αλλοδαπών «χωρίς

χαρτιά», αλλά και µε τη συνεχή επαφή του τόσο µε την ηγε-

σία των αρµόδιων αρχών όσο και µε τους πλέον ενεργούς

κοινωνικούς φορείς του πεδίου, έχει προσπαθήσει να συµ-

βάλει σε ρεαλιστικές και βιώσιµες λύσεις, στις οποίες λαµ-

βάνεται υπόψη εξίσου το δηµόσιο συµφέρον όσο και το

αδιαπραγµάτευτο των δικαιωµάτων του ανθρώπου.

Η συστηµατική ενασχόληση του ΣτΠ µε τα προαναφερ-

θέντα προβλήµατα έχει καταστήσει σαφή την καθορι-

στική σηµασία που προσλαµβάνει για την προστασία των

δικαιωµάτων η ετοιµότητα του ευρέος κοινού, των ίδιων

των πολιτών, να αντιληφθούν ότι παραβιάσεις κείµενων

διατάξεων και κακές πρακτικές της διοίκησης σχετικές µε

δικαιώµατα τους αφορούν ακόµη και αν δεν θίγονται οι

ίδιοι προσωπικά. Με δεδοµένο ότι η παρέµβαση του ΣτΠ

δεν έχει εξαναγκαστό χαρακτήρα, η δηµόσια υποστή-

ριξη των θέσεών του από το κοινό αποτελεί το βασικό

πρόσφορο µέσον που διαθέτει η Αρχή για να πετύχει τη

συµ  µόρφωση της διοίκησης, αλλά και την εν γένει εν-

δυνάµωση της προστασίας των δικαιωµάτων. ∆εδοµέ-

νου ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατα είναι καθολικά, ενδε-

χόµενες παραβιάσεις τους πλήττουν κατά µια έννοια τον

καθένα, και όχι µόνο τον ατοµικό δικαιούχο τους. Η συ-

νειδητοποίηση αυτού του κινδύνου όµως κάµπτεται από

την υποκειµενική δυσκολία πολλών από εµάς να έρ-

θουµε στη θέση του προσώπου που πράγµατι πλήττεται

και να δούµε τα πράγµατα από µια τέτοια σκοπιά. Υπάρ-

χει µια φυσική σχεδόν δυσκολία να «ταυτιστείς» µε κά-

ποιον στη θέση του οποίου δεν είχες φανταστεί ή δεν πιθα -

νολογείς ότι θα βρεθείς, όπως χαρακτηριστικά συµ   βαίνει

στην περίπτωση των κρατουµένων. 

Η δυσκολία «ταύτισης» φαίνεται µερικές φορές ανυπέρ-

βλητη εκεί όπου τα πρόσωπα των οποίων τα δικαιώµατα

φέρονται να προσβάλλονται δεν τυχαίνει να τελούν απλώς

υπό διαφορετικές και εξαιρετικές κοινωνικές περιστάσεις

απ’ ό,τι οι υπόλοιποι, αλλά επιπλέον προσ διορίζονται (ή και

αυτοπροσδιορίζονται) ως ιδιαίτερη κα τηγορία πληθυσµού

µε βάση φυσικά και κοινωνικά χα ρακτηριστικά που διαφο-

ροποιούν δραστικά τους φορείς τους από τους υπόλοιπους

πολίτες και κατοίκους της χώρας. Κοινωνικά ορατές δια-

φορές, όπως η ιθαγένεια, η εθνική ή η φυλετική καταγωγή,

η ένταξη σε µια µειοψηφική θρησκευτική κοινότητα κ.λπ.,

έχουν την τάση να αµβλύνουν την ευαισθησία απέναντι

στις προσβολές δικαιω µάτων που υφίστανται ενδεχοµέ-

νως οι «δια φορετικοί», καθώς δεν πιθανολογείται ότι αυ-

τές θα µπορούσαν να πλήξουν και τους υπολοίπους. Τέ-

τοιες προσβολές µπορεί να παρακάµπτονται σιωπηλά ως

αδιάφορες, ενίοτε δε και ως δικαιολογηµένες. Παραµένει

βέβαια αναµφισβήτητο ότι η διαφορετική µεταχείριση που

επιφυλάσσει το ελληνικό κράτος στους αλλοδαπούς που

κατοικούν ή διαµένουν στη χώρα είναι σε πολλές περι-

πτώσεις δικαιολογηµένη λόγω των ιδιαίτερων δικαιωµά-

των, πολιτικών και κοινωνικών, που συνδέονται µε την

ιδιότητα του έλληνα πολίτη. Εξίσου αναµφισβήτητο όµως

είναι το ότι όλοι όσοι τελούν υπό τη δικαιοδοσία των ελλη-

νικών αρχών θα πρέπει να απολαµβάνουν την πλήρη προ-

στασία των δικαιωµάτων που απορρέουν από το γεγονός ότι

είναι πρόσωπα. Η µειωµένη ευαισθησία απέναντι στα θε-
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µελιώδη δικαιώµατα των «ριζικά» διαφορετικών τα καθι-

στά µοιραία πιο «µαλακά» και ευάλωτα στις παραβιάσεις

τους και ευνοεί τον κερµατισµό του κοινωνικού σώµατος,

της ενότητας δηλαδή των φορέων των ατοµικών δικαιω-

µάτων, ως προσώπων που συµβιώνουν επί ίσοις όροις υπό

την προστασία του νόµου, σε µια πλειάδα ιδιαίτερων πλη-

θυσµιακών κατηγοριών καθηλωµένων σε ιδιαίτερα καθε-

στώτα διαφορετικού βαθµού έννοµης προστασίας.

Παρακάτω θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθεί πώς οι πρα-

κτικές της ελληνικής διοίκησης αντανακλούν σε πολλές

περιπτώσεις την τάση να εκλαµβάνεται η ριζική ετερότητα

ως κάτι που αµβλύνει την υποχρέωση µέριµνας για τα δι-

καιώµατα του ανθρώπου ή ακόµη και ως λόγος που επι-

τρέπει, άνευ άλλου, τη διαφορετική µεταχείριση. Εκτός

όµως από τις σοβαρότατες µακροπρόθεσµες (αν και ήδη

ορατές) συνέπειες για την κοινωνική συνοχή µέσα σε ένα

διεθνοποιηµένο και πολυπολιτισµικό περιβάλλον, η τάση

αυτή φαίνεται επιπλέον να προσφέρει πολύ µεγαλύτερα

περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στην κρατική διοίκηση να

διαχειρίζεται το στοιχείο της ετερότητας, κρίνοντας η ίδια

κατά βούληση την υπαγωγή κάποιου στη µια ή την άλλη

κατηγορία ή καθεστώς, προσδιορίζοντας έτσι, συχνά µε ευ-

καιριακό και ανέλεγκτο τρόπο, και τον βαθµό προστασίας

των δικαιωµάτων του. 

Ενώ συµπληρώνεται σχεδόν δεύτερη δεκαετία µε ισχυρή

παρουσία µεταναστών στην επικράτειά της, η χώρα µας

φαίνεται να εξοικειώνεται αργά µε το γεγονός ότι σηµαντι-

κός, ίσως ο µεγαλύτερος, αριθµός των προσώπων αυτών

πρόκειται να παραµείνει εδώ. Ύστερα από πολλές προ-

σπάθειες της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών και αρκετών υπηρεσιών περιφερειακών διοικήσεων,

µε χαρακτηριστικότερη αυτή των ∆ιευθύνσεων Αλλοδαπών

Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, και παρά τα σοβαρά προ-

βλήµατα καθυστερήσεων και οργάνωσης και στελέχωσης

που εξακολουθούν, φαίνεται να έχει πλέον οµαλοποποιηθεί

σε γενικές γραµµές η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης

των τακτικών αδειών διαµονής αλλοδαπών. Παρά την έν-

δειξη εδραίωσης όµως του διαφορετικού στην κοινωνική και

πολιτική καθηµερινότητά µας, το ζήτηµα της πραγµατικής

κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών που βρίσκονται εδώ

και χρόνια στη χώρα έχει µετατραπεί από αφηρηµένη (και

επιβεβληµένη από το κοινοτικό δίκαιο) διακήρυξη της εθνι-

κής νοµοθεσίας σε αντικείµενο έντονου δηµόσιου προ-

βληµατισµού µε άµεσες πρακτικές προεκτάσεις. Ωστόσο, οι

σοβαρότατες δυσχέρειες στην ενεργοποίηση του νοµικού

πλαισίου που αναµένεται να διασφαλίσει πλήρως την κοι-

KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ TΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ



νωνική συµµετοχή όσων αλλοδαπών έχουν ισχυρούς πλέον

δεσµούς µε την Ελλάδα φαίνεται να θέτουν σε κίνδυνο τόσο

την προοπτική της πλήρους ένταξης ενός δυναµικού και ιδι-

αίτερα κρίσιµου για την ανάπτυξη της χώρας στοιχείου όσο

και την ίδια την κοινωνική συνοχή.

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ
Μια σειρά υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τον ΣτΠ κα-

ταδεικνύουν ότι τόσο το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο όσο

και η διοικητική πρακτική που το εξειδικεύει δεν διευκο-

λύνουν τη διατήρηση του καθεστώτος νόµιµης παραµο-

νής ακόµη και σε µακροχρόνια διαµένοντες αλλοδαπούς.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

∆εν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις µεταναστών αυτής της

κατηγορίας οι οποίοι κινδυνεύουν να εκπέσουν από το κα-

θεστώς νοµιµότητας λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης σε

δεδοµένη χρονική στιγµή των προϋποθέσεων που θέτει

ο νόµος για την ανανέωση της άδειας διαµονής τους. Εί-

ναι ενδεικτική η περίπτωση νεαρού αλλοδαπού, ηλικίας

22 ετών σήµερα, ο οποίος διαµένει νόµιµα στη χώρα από

το 1991 µε την οικογένειά του, έχει ολοκληρώσει τις σπου-

δές του στην Ελλάδα και σήµερα αδυνατεί να παραµείνει

σε νόµιµο καθεστώς διαµονής επειδή δεν κατάφερε να

συµπληρώσει τα απαιτούµενα εκ του νόµου ένσηµα κατά

τον χρόνο ανανέωσης της άδειας διαµονής του. Το παρά-

δειγµα δεν είναι µεµονωµένο, καθώς το ίδιο πρόβληµα

αντιµετωπίζουν πολλοί νεαροί αλλοδαποί (µετανάστες

δεύτερης γενιάς) που έχουν γεννηθεί ή ενηλικιωθεί στην

Ελλάδα. Εν προκειµένω, µολονότι η κοινωνική ένταξη

έχει ήδη ουσιαστικά επιτευχθεί, η απουσία ρυθµίσεων

για τακτοποίηση της διαµονής τους, χωρίς αυστηρές προϋ -

ποθέσεις, οδηγεί όχι µόνο στον κοινωνικό τους αποκλει-

σµό, αλλά και στην εν γένει µη νόµιµη παραµονή τους στη

χώρα (υπόθεση 13136/2008). 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

Σηµαντικός αριθµός αλλοδαπών από την Αλβανία, οι

οποίοι διαµένουν µακροχρόνια στην Ελλάδα µε καθε-

στώς οµογενούς και έχουν ενταχθεί οµαλά στην ελληνική

κοι νωνία, εκπίπτουν της νοµιµότητας, όταν τα αιτήµατα χο-

ρήγησης ή ανανέωσης του ειδικού δελτίου ταυτότητας

οµογενούς (Ε∆ΤΟ) απορρίπτονται, µε την αιτιολογία ότι δεν

συντρέχει στο πρόσωπό τους η ιδιότητα του οµογενούς. Η

αιφνίδια αυτή αλλαγή της στάσης της διοίκησης δεν επι-

φυλάσσει δυνατότητα υπαγωγής σε άλλο καθεστώς νο-

µιµότητας. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση οµογενούς,

κατόχου Ε∆ΤΟ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και

µια δεκαετία τουλάχιστον µε τη σύζυγο και τα δύο ανήλικα

τέκνα του, τα οποία µάλιστα γεννήθηκαν στη χώρα µας.

Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα η διαµονή του ίδιου και της

οικογένειάς του ήταν νόµιµη, αλλά κατά την πρόσφατη

ανανέωση του Ε∆ΤΟ η άρνηση της διοίκησης να αναγνω-

ρίσει σε αυτόν την ιδιότητα του οµογενούς ήταν αρκετή για

να περιέλθει όλη η οικογένεια σε καθεστώς παράνοµης

διαµονής (υπόθεση 4035/2008). Πρέπει πάντως να ση-

µειωθεί ότι το παραπάνω πρόβληµα επιχειρείται να αντι-

µε τωπιστεί µε ειδική ρύθµιση στον Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ

263 Ά /23.12.2008). 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

Η αδυναµία υπαγωγής σε εναλλακτικό καθεστώς νόµιµης

διαµονής, για τους µετανάστες που έχουν µακροχρόνια

δια  µονή, αποτελεί εγγενές πρόβληµα του υφιστάµενου

θεσµικού πλαισίου. Έτσι, ενδεχόµενη µετάβαση από µια κα-

τη γορία άδειας διαµονής (πρόσφυγες, οµογενείς–αλλογε -

νείς αλλοδαποί) σε µια άλλη δεν είναι επιτρεπτή. Ενδεικτι-

κή του προβλήµατος είναι η περίπτωση αλλοδαπού, αιτού -

ντος άσυλο, ο οποίος διέµενε στη χώρα νόµιµα για µια πε -

ντα ετία και του οποίου το αίτηµα ασύλου τελικώς απορρίφθη -

κε, χωρίς να του παρέχεται καµία δυνατότητα µετάβασης σε

άλλο καθεστώς νόµιµης διαµονής (υπόθεση 12921/2008).*

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Την αδυναµία αυτή του θεσµικού πλαισίου δεν καθίστα-

ται δυνατόν να αντιµετωπίσουν ούτε οι κείµενες διατάξεις

περί αδειών διαµονής για εξαιρετικούς λόγους. Η αντι-
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κειµενική αδυναµία προσκόµισης των απαιτούµενων

σύµφωνα µε τον νόµο δικαιολογητικών, και µάλιστα η α παί-

 τηση προσκόµισής τους ως τυπικής προϋπόθεσης για την

περαιτέρω εξέταση του αιτήµατος, αποδεικνύει την έλ-

λειψη ευελιξίας των οικείων διατάξεων και καθιστά ανέ-

φικτη τη διατήρηση της νόµιµης διαµονής προσώπων

που συνδέονται µε ισχυρούς και µακροχρόνιους βιοτι-

κούς δεσµούς µε την Ελλάδα (υπόθεση 1476/2008). Χα-

ρακτηριστική είναι η περίπτωση αλλοδαπής, συζύγου

Έλληνα και µητέρας δύο ανήλικων τέκνων ελληνικής

ιθαγένειας, η οποία διαµένει στην Ελλάδα περισσότερο

από δέκα χρόνια και σήµερα αδυνατεί να υπαχθεί σε κα-

θεστώς νοµιµότητας επειδή δεν µπορεί να προσκοµίσει

ούτε θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα ούτε παλαιότερη

άδεια διαµονής (υπόθεση 19096/2007). 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Η σταθερότητα της νόµιµης διαµονής των αλλοδαπών

διασφαλίζεται επαρκώς µόνο µε την απόκτηση άδειας

µακράς διάρκειας. Οι κάτοχοι των τίτλων αυτών δεν δια-

τρέχουν τον, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, κίνδυνο έκ-

πτωσης από τη νοµιµότητα για τυπικούς λόγους και πα-

ράλληλα είναι φορείς συγκεκριµένων ατοµικών και

κοι νωνικών δικαιωµάτων που διασφαλίζουν και προ-

ωθούν την κοινωνική τους ένταξη. 

Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ 

Μολονότι ο τύπος της άδειας του επί µακρόν διαµένοντος

καθιερώθηκε ήδη από το 2005, ελάχιστες τέτοιες άδειες

έχουν εκδοθεί, για λόγους που σχετίζονται µε την προ-

βλεπόµενη διαδικασία χορήγησης και, ιδίως, µε την

προϋ πόθεση πιστοποίησης των όρων ένταξης (γνώση ελ-

ληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισµού). Είναι χα ρα -

κτηριστικό ότι το σύστηµα πιστοποίησης της «ελληνοµά-

θειας» άρχισε στην ουσία να λειτουργεί µόλις τον Οκτώ-

βριο του 2008. Οι αυστηρές προϋποθέσεις και οι δυσχέ-

ρειες της διοικητικής διαδικασίας καθιστούν ευχερέστε-

ρη, υπό τις παρούσες τουλάχιστον συνθήκες, την υποβο-

λή αιτηµάτων για απόκτηση άδειας αόριστης διάρκειας,

καθεστώς που επιλέγουν άλλωστε οι περισσότεροι αλ-

λοδαποί µε µακρόχρονη εγκατάσταση στη χώρα. Ενδεικτική

της αυστηρότητας του οικείου κανονιστικού πλαισίου εί-

ναι η περίπτωση σπουδαστή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύ-

µατος, ο οποίος διέµενε νόµιµα, ως προστατευόµενο µέ-

λος οικογένειας, επί εννέα χρόνια στη χώρα και µετά την

ενηλικίωσή του αδυνατεί να υποβάλει αίτηµα για άδεια δια-

µονής επί µακρόν διαµένοντος, καθώς δεν µπορεί να απο-

δείξει το προβλεπόµενο ελάχιστο ετήσιο εισόδηµα (υπό-

θεση 10584/ 2008). 

Το τοπίο, ωστόσο, αναµένεται να διαφοροποιηθεί µε τον

πρόσφατο Ν. 3731/2008 και την υιοθέτηση ευνοϊκότε-

ρων ρυθµίσεων για τους αλλοδαπούς που γεννήθηκαν

και ενηλικιώθηκαν στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώ-

σει την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

στη χώρα. 

Α∆ΕΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Ακόµη όµως και κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών

διαµονής αόριστης διάρκειας οι δυσχέρειες συχνά δεν

είναι λίγες. Η απαιτούµενη 10ετής νόµιµη διαµονή ως

απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης της εν λόγω άδειας

αποτέλεσε αµφιλεγόµενο ζήτηµα, στο σκέλος που

αφορά τον υπολογισµό του χρόνου έναρξής της. Μετά

την παρέµβαση του ΣτΠ προς το Υπουργείο Εσωτερικών

και τον ΟΑΕ∆ –φορέα διαχείρισης του προγράµµατος νο-

µιµοποίησης του 1998–, η διάρκεια της νόµιµης παρα-

µονής υπολογίστηκε µε αφετηρία την υποβολή των

οικείων αιτηµάτων και όχι την τελική χορήγηση της πρά-

σινης κάρτας, και παράλληλα η οικεία ρύθµιση εφαρµό -

στηκε και στα προστατευόµενα µέλη του κύριου κα τόχου

της κάρτας τα οποία αναγράφονται σε αυτή (υπό θεση

4501/2008).*

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Η νοµοθεσία αναγνωρίζει µια σειρά δικαιωµάτων στους νό-

µιµα διαµένοντες αλλοδαπούς, µε σκοπό την προώθηση
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της κοινωνικής τους ένταξης. Τα δικαιώµατα αυτά διαφο-

ροποιούνται ανάλογα µε το καθεστώς διαµονής των αλ-

λοδαπών και ενισχύονται σηµαντικά όταν αυτοί διαµένουν

µακροχρόνια ή επί µακρόν στη χώρα. Ωστόσο, περιορισµένος

αριθµός προσώπων έχει καταφέρει να εφοδιαστεί µε τις οι-

κείες άδειες, γεγονός που αντανακλά αντίστοιχα το πε-

ριορισµένο εύρος δικαιωµάτων που απολαµβάνει η πλει-

ονότητα των νόµιµα διαµενόντων αλλοδαπών στη χώρα. 

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Μολονότι η οικογενειακή επανένωση αποτελεί µέσον

κοινωνικής ένταξης και δικαίωµα του αλλοδαπού που

πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις, συχνά η πο-

λυπλοκότητα της διαδικασίας, η έλλειψη συντονισµού

των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και το γεγονός ότι η τελική

χορήγηση εξαρτάται από αξιολογικές κρίσεις της διοίκη-

σης οδηγούν σε υπέρµετρες καθυστερήσεις και απορρί-

ψεις αιτηµάτων, χωρίς επαρκή αιτιολογία. Το πρόβληµα

εστιάζεται ιδίως στην επιφυλακτική στάση των ελληνικών

προξενικών αρχών κατά τον έλεγχο ύπαρξης του οικο-

γενειακού δεσµού των αιτούντων.* Χαρακτηριστική είναι

η περίπτωση απόρριψης αιτήµατος για θεώρηση εισό-

δου, παρά την ύπαρξη προηγούµενης έγκρισης της Πε-

ριφέρειας, µε την αιτιολογία ότι δεν διαφυλασσόταν η

«ενότητα της οικογένειας», αφού ο αιτών δεν ζητούσε οι-

κογενειακή επανένωση µε όλα τα µέλη της οικογένειάς

του, αλλά µε ορισµένα από αυτά (υπόθεση 17948/2007).

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η διασφάλιση του δικαιώµατος στην εργασία αποτελεί

ίσως τον πρωταρχικό παράγοντα και το κοµβικό σηµείο κάθε

εγχειρήµατος κοινωνικής ένταξης των µεταναστών που έχουν

µακροχρόνια διαµονή. Ωστόσο, η στάση της διοίκησης δεν

φαίνεται να διευκολύνει πάντοτε την άσκηση του δικαιώµατος

αυτού. Είναι ενδεικτικό ότι για τη µετατροπή µιας άδειας δια-

µονής για εξαρτηµένη εργασία σε άδεια για ανεξάρτητη οι-

κονοµική δραστηριότητα ελέγχεται η σκοπιµότητα της εν

λόγω δραστηριότητας, γεγονός που καταλείπει ευρύτατο πε-

δίο διακριτικής ευχέρειας στην αρµόδια επιτροπή της Πε-

ριφέρειας. Χα ρακτηριστικό είναι το παράδειγµα απόρριψης

αιτήµατος για την εξαγορά ήδη υφιστάµενης επιχείρησης,

µε την αιτιολογία ότι δεν κρίνεται σκόπιµη η αιτούµενη µε-

τατροπή λόγω κορεσµού του οικείου επαγγελµατικού κλά-

δου (υπόθεση 14307/2008). Αντίστοιχα προβλήµατα κατά

την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας αντιµετωπί-

ζουν και αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι

µέλη οικογένειας ηµεδαπών ή πολιτών της ΕΕ. Στην περί-

πτωση, ωστόσο, αλλοδαπής υπηκόου τρίτης χώρας, συζύ-

γου Έλληνα, επιτράπηκε τελικώς η άσκηση υπηρεσίας ια-

τρού υπαίθρου και ιατρικής ειδικότητας, µετά την παρέµβαση

του ΣτΠ προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης (υποθέσεις 7906/2008, 18868/2007). 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η χορήγηση υπο-

τροφιών και βραβείων επιφυλάσσεται µόνο για όσους

έχουν ελληνική ιθαγένεια ή εθνικότητα. Για τον λόγο αυ-

τόν το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών αρνήθηκε να χορη-

γήσει υποτροφία επίδοσης σε αλλοδαπό σπουδαστή τρί-

της χώρας, ο οποίος διαµένει επί µακρόν στην Ελλάδα. Ο

ΣτΠ, επικαλούµενος την υποχρέωση να αναγνωριστεί η

δυνατότητα αυτή για τους επί µακρόν διαµένοντες αλλο-

δαπούς σπουδαστές, µε βάση την οικεία Οδηγία της ΕΕ,

πρότεινε στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων την εφαρµογή της και στους µακροχρόνια διαµέ-

νοντες πολίτες τρίτων χωρών, ως µέτρο για την επίτευξη

της κοινωνικής τους ένταξης (υπόθεση 17817/2005).*

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν παραπάνω και σχετί-

ζονται µε την απροθυµία της διοίκησης να εγγυηθεί τη νό-

µιµη παραµονή αλλοδαπών που διαµένουν µακροχρόνια

στη χώρα, ως προϋπόθεση για την κοινωνική τους ένταξη,

σχετίζονται αναµφίβολα µε τη συνολικότερη διαχείριση
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της µετανάστευσης και ιδίως της παράνοµης διαµονής ση-

µαντικού αριθµού αλλοδαπών στην Ελλάδα. Έτσι: 

• µετανάστες που, µολονότι διαµένουν επί µακρόν στη

χώρα, δεν κατάφεραν να ενταχθούν σε κάποιο πρό-

γραµµα νοµιµοποίησης ή εξέπεσαν της νοµιµότητας για

τυπικούς λόγους, 

• αιτούντες άσυλο που δεν έχουν υπαχθεί στο ειδικό κα-

θεστώς προστασίας προσφύγων, λόγω της αυστηρής

και περιοριστικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα

µας στο ζήτηµα, 

• αλλοδαποί για τους οποίους καθίσταται αντικειµενικά

ανέφικτη η εκτέλεση των αποφάσεων απέλασης, λόγω

της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες προέλευσής

τους (πολιτική κρίση, πόλεµος),

πλήττονται από τις παραλείψεις της διοίκησης να ρυθµίσει,

έστω και προσωρινά, τις ειδικές συνθήκες παραµονής

τους, γεγονός που δηµιουργεί τις προϋπο θέσεις για τον

κοινωνικό τους αποκλεισµό, την εκ µετάλλευση της ερ-

γασίας τους και τη διαβίωσή τους υπό συνθήκες εξευτε-

λιστικές της ανθρώπινης αξίας.

Οι παραλείψεις της διοίκησης που προαναφέρθηκαν και

οι συνακόλουθες συνέπειές τους επαναλαµβάνονται µε

πανοµοιότυπο τρόπο στα ζητήµατα διαχείρισης των προ-

βληµάτων που αντιµετωπίζουν οι Τσιγγάνοι. Τα σοβαρά

προβλήµατα διαβίωσης και οι ποικίλες εκδηλώσεις απο-

κλεισµού, τον οποίο εξακολουθούν να υφίστανται οι πε-

ρισσότεροι Έλληνες Τσιγγάνοι από την κοινωνική, οικο-

νο µική και πολιτική ζωή της χώρας, έχουν κατ’ ε πανάληψη

απασχολήσει τον ΣτΠ. Η εµπειρία αυτή καταδεικνύει ότι η

αµήχανη στάση της διοίκησης σε ένα επί µακρόν υφιστά-

µενο πρόβληµα όχι µόνον το διαιωνίζει, αλλά τροφοδο-

τεί παράλληλα την ένταση και την κοινωνική αντιπαράθεση

µεταξύ Τσιγγάνων και πολιτών που διαµένουν κοντά σε 

καταυλισµούς. 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΡΟΜΑ
Ο τρόπος µε τον οποίο περιγράφονται σε σχετικό έγγρα-

φο δηµάρχου της Αττικής οι συνθήκες διαβίωσης των Τσιγ-

γά νων είναι χαρακτηριστικός: «Οι Ροµά διαβιούν σε…τρα-

γικές συνθήκες…δίπλα από σκουπιδότοπους…σε παρά γκες,

χωρίς νερό και φως, χωρίς τους στοιχειώδεις κανόνες υγι-

εινής, ανάµεσα σε τρωκτικά και στο έλεος των ακραίων και-

ρικών συνθηκών και φαινοµένων… να πλήττονται από επι-

δηµίες, που εν πολλοίς προκαλούνται από τα σκουπίδια

τα οποία επ’ αµοιβή αναλαµβάνουν να αποµακρύνουν απ’

όλη την έκταση της Αττικής …» (υπόθεση 16048/2007). 

Η εικόνα αυτή δεν είναι ούτε µεµονωµένη ούτε σπάνια. Θα

µπορούσε εύκολα να περιγράφει τις συνθήκες διαβίωσης

των Τσιγγάνων στον Ασπρόπυργο, τον Βοτανικό, την Πά-

τρα και σε άλλες περιοχές της χώρας, αποτυπώνοντας µε

ακρίβεια την πραγµατικότητα. Από την άλλη πλευρά, η ει-

κόνα αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστη την ευρύτερη περιοχή,

στην οποία έχουν εγκατασταθεί αυθαιρέτως και διαβιούν

επί µακρόν Τσιγγάνοι. Οι επιπτώσεις στην υγεία των ίδιων

των εγκατεστηµένων στους καταυλισµούς, αλλά και στη

δηµόσια υγεία και την ποιότητα ζωής του υπόλοιπου πλη-

θυσµού (υποθέσεις 10960/2008, 10964/2008, 10969/

2008, 11004/2008), η ανοχή από τις δηµόσιες αρχές δρα-

στηριοτήτων βιοπορισµού των Τσιγγάνων, όπως είναι η καύ-

ση ελαστικών και απορριµµάτων και η επεξεργασία µε-

τάλλων στους καταυλισµούς (Ασπρόπυργος, Βοτανικός),

επιβαρύνει σοβαρά την ευρύτερη περιοχή όπου είναι εγκα-

τεστηµένοι (υποθέσεις 10961/2008, 10963/2008, 11003/

2008). Συχνά δε, περιστατικά κλοπών από επιχειρήσεις και

ιδιοκτησίες επαγγελµατιών που δραστηριοποιούνται στην

περιοχή και αποδίδονται σε µέλη της κοινότητας των Τσιγ-

γάνων δεν διερευνώνται επαρκώς από τις αρµόδιες αστυ-

νοµικές αρχές (υποθέσεις 10969/2008, 13896/2007). Το

γεγονός αυτό, µολονότι µεµονωµένο, τροφοδοτεί την εντύ -

πωση περί γενικευµένης εγκληµατικότητας των κοινοτήτων

των Τσιγγάνων, η οποία ενισχύεται από την ανέλεγκτη χρή-

ση και τη διακίνηση ναρκωτικών στους καταυλισµούς (υπό-

θεση 10969/2008). 

Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι εντάσεις και οργανωµένες

αντιδράσεις αγανάκτησης των περιοίκων. ∆εν είναι σπά-

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ EΥΠΑΘΕΙΣ OΜΑ∆ΕΣ



νιες οι κινητοποιήσεις κατοίκων από τους πληττόµενους

ή όµορους δήµους µε αποκλεισµούς τµηµάτων οδικών

δικτύων και πορείες διαµαρτυρίας προς τους αρµόδιους

φορείς. Η κεντρική και η περιφερειακή διοίκηση εµφα-

νίζονται διστακτικές να υιοθετήσουν δραστικές λύσεις και

να συντονίσουν αποφασιστικά τους άµεσα εµπλεκόµε-

νους δηµόσιους φορείς στο πεδίο αρµοδιότητας του κα-

θενός. Η τοπική αυτοδιοίκηση µεταθέτει τις ευθύνες στην

κεντρική διοίκηση, θεωρώντας ότι το ζήτηµα χρήζει συ-

νολικής και κεντρικής αντιµετώπισης, χωρίς να ανα-

λαµβάνει το µερίδιο ευθύνης ή αρµοδιότητας που της

αναλογεί. Στη γενική αµήχανη στάση της κεντρικής δι-

οίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης προστίθεται και

η εξίσου αµήχανη στάση των αστυνοµικών αρχών οι

οποίες αδυνατούν να ελέγξουν αποτελεσµατικά την πα-

ραβατική συµπεριφορά συ γκεκριµένων µελών της κοι-

νότητας των Τσιγγάνων, επιτείνοντας το κλίµα ανασφά-

λειας και έντασης. 

Ο ΣτΠ έχει επισηµάνει ότι, ανεξάρτητα από την επί µέρους

κατανοµή των αρµοδιοτήτων, οι εµπλεκόµενοι δηµόσιοι

φορείς υπέχουν το καθήκον επίλυσης του προβλήµατος,

σεβόµενοι τα συνταγµατικώς προστατευόµενα δικαιώµατα

των Τσιγγάνων, αλλά και των περιοίκων (υπόθεση Ασπρο-

πύργου 16048/2007, υπόθεση Βοτανικού 13986/2006, υπό-

θεση Πάτρας 2880/2005). Στο πλαίσιο αυτό, η υποχρέω-

ση κατάθεσης ρεαλιστικών και άµεσα εφαρµόσιµων προ-

τάσεων του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης

(ΟΤΑ) προσλαµβάνει καθοριστικό ρόλο, δεδοµένου ότι οι

ΟΤΑ διαθέτουν επαρκέστερη γνώση και ευρεία εποπτεία

τόσο του προβλήµατος και των ιδιαιτεροτήτων των Τσιγ-

γάνων της περιοχής τους όσο και των διαθέσιµων κατάλ-

ληλων χώρων για την εγκατάστασή τους µέσα στα διοι-

κητικά όριά τους. Ωστόσο, οι λύσεις σε τοπικό επίπεδο θα

αποβούν απολύτως αλυσιτελείς για τη συνολική αντιµε-

τώπιση του προβλήµατος, εάν δεν ενταχθούν στο πλαίσιο

κεντρικότερου σχεδιασµού και συστηµατικής εποπτείας και

ενίσχυσης των προτεινόµενων λύσεων. 

Στο σκέλος που αφορά τις ενέργειες των αστυνοµικών αρ-

χών, ο ΣτΠ έχει επισηµάνει επανειληµµένα ότι η βίαιη απο-

µάκρυνση των Τσιγγάνων από τον τόπο όπου έχουν εγκα -

τασταθεί επί µακρόν, χωρίς να τηρούνται οι νόµιµες δια-

δικασίες, όχι µόνο δεν είναι νόµιµη, αλλά αποδεικνύεται

στην πράξη και απολύτως απρόσφορη για την αντιµετώ-

πιση του προβλήµατος (υποθέσεις 13986/2006, 2880/

2005). Είναι χαρακτηριστικό ότι, µετά την έναρξη εργασιών

ανάπλασης στην περιοχή του Βοτανικού, η αποµάκρυνση

των διαβιούντων Τσιγγάνων της περιοχής το καλοκαίρι του

2007 προκάλεσε την αυθαίρετη κατάληψη και εγκατάσταση

σε δηµόσιες και σε ιδιωτικές εκτάσεις της ευρύτερης πε-

ριοχής (υπόθεση 12036/2007).* Σε κάθε περίπτωση πά -

ντως, ο ΣτΠ έχει επισηµάνει ότι η απαγόρευση της βίαιης απο-

µάκρυνσης των Τσιγγάνων από υφιστάµενους καταυ λι -

σµούς δεν απαλλάσσει τις αστυνοµικές αρχές από την υπο-

χρέωση να ασκούν τα προσδιοριζόµενα από την κείµενη

νοµοθεσία καθήκοντα γενικής αστυνόµευσης, διασφάλι-

σης της δηµόσιας τάξης και δίωξης του εγκλήµατος (υπό-

θεση 13986/2006). 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Οι εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης σε αυτοσχέδιους

καταυλισµούς και οι συνακόλουθες επιπτώσεις και αντι-

δράσεις της τοπικής κοινωνίας, ως συνέπεια των παρα-

λείψεων της διοίκησης να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά

ένα επί µακρόν υφιστάµενο πρόβληµα, αφορά και άλλες

ευπαθείς οµάδες. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που

επικρατεί στον αυτοσχέδιο καταυλισµό που έχει δηµιουρ-

γηθεί σε ιδιωτικό χώρο κοντά στο λιµάνι της Πάτρας. Στον

καταυλισµό αυτόν διαβιούν, υπό απάνθρωπες συνθήκες

και εξαθλίωση, εκατοντάδες παράνοµα διαµένοντες στη

χώρα αλλοδαποί. Η αποµάκρυνση των αλλοδαπών αυτών

από τη χώρα καθίσταται αντικειµενικά ανέφικτη για λόγους

που αφορούν την πολιτική κατάσταση στις χώρες προ-

έλευσής τους. Ωστόσο, η εκ των πραγµάτων αναγκαστική

παραµονή τους στην περιοχή υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς

ανοχής και η απουσία οποιασδήποτε κρατικής µέριµνας

τροφοδοτούν και αναπαράγουν ένα διαρκώς διογκούµενο

πρόβληµα, χωρίς η υφιστάµενη και επί µακρόν γνωστή

αυτή κατάσταση να καθίσταται ικανή να προκαλέσει την

παρέµβαση των αρµόδιων δηµόσιων αρχών (υποθέσεις

18364/2007, 8616/2008). 
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Η επίσκεψη του ΣτΠ στον καταυλισµό επιβεβαίωσε την 

εικό να εξαθλίωσης και παντελούς έλλειψης στοιχειω -

δών αγα θών και υπηρεσιών (υγειονοµική περίθαλψη,

ύδρευση, αποχέτευση, καθαριότητα), µε όλες τις συνέ-

πειες που αυτή συνεπάγεται για την υγεία των ίδιων των

αλλοδαπών, αλλά και για τη δηµόσια υγεία. Η απουσία

υγειονοµικών παροχών και ιατρικής φροντίδας, η αδυ-

ναµία αποτελεσµατικής διερεύνησης και δίωξης εγκλη-

µατικών πράξεων µεµονωµένων ατόµων που διαµένουν

στον καταυλισµό, αλλά και η εν γένει πληµµελής άσκηση

των καθηκόντων αστυνόµευσης για τη διασφάλιση της τά-

ξης και της κοινωνικής ειρήνης προκαλούν συχνά εντά-

σεις και αντιπαραθέσεις µε την τοπική κοινωνία (υποθέσεις

11259/2008, 8433/2008). Ο ΣτΠ, στη σχετική πα ρέµβασή

του προς τους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς, επι-

σήµανε την ανάγκη συνεργασίας για την άµεση λήψη µέ-

τρων και την πρόληψη έκρυθµων καταστάσεων. Στο πλαί-

σιο αυτό, πρότεινε την άµεση παροχή βασικών αγαθών

και υπηρεσιών στους διαβιούντες στον καταυλισµό και πα-

ράλληλα τον προγραµµατισµό της µετεγκατάστασής τους

σε κατάλληλο χώρο φιλοξενίας, ο οποίος δεν θα παρα-

πέµπει σε χώρο κράτησης ή εκτόπισης.*
Παρά την κοινή διαπίστωση ότι το πρόβληµα χρήζει άµε-

σης αντιµετώπισης, η κατάσταση εξακολουθεί να υφί-

σταται υπό τις ίδιες οξυµένες συνθήκες, προκαλώντας

µάλιστα κατά καιρούς εντάσεις και επεισόδια µε τις αστυ-

νοµικές και τις λιµενικές αρχές. Τον Οκτώβριο του 2008,

το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι στην περιοχή

του ∆ρέπανου, σε απόσταση 15 χλµ. από την πόλη της

Πάτρας, πρόκειται να δηµιουργηθεί «το νέο κέντρο υπο-

δοχής και φιλοξενίας παράνοµων µεταναστών», έκτασης

40 περίπου στρεµµάτων και ικανότητας να φιλοξενήσει

1000 περίπου άτοµα. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε

την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής του ∆ρέπανου,

οι οποίοι φοβούνται ότι το ήδη υφιστάµενο πρόβληµα

στην περιοχή της Πάτρας πρόκειται να µεταφερθεί στην

περιοχή τους. Είναι αµφίβολο εάν η όποια παρασχεθείσα

διαβεβαίωση από την πλευρά των αρµόδιων αρχών θα

καταστεί ικανή να αποκαταστήσει την ήδη κλονισµένη

αξιοπιστία της διοίκησης, και είναι ορατός ο κίνδυνος

της µετατροπής του σχεδιαζόµενου «κέντρου φιλοξε-

νίας» σε κέντρο ή, καλύτερα, σε στρατόπεδο µα κρόχρο-

νης κράτησης. 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
∆ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
Η διαβίωση µελών ευπαθών οµάδων σε πρόχειρους,

αυτοσχέδιους καταυλισµούς υπό συνθήκες εξαθλίωσης

σε συνδυασµό µε την αντικειµενική τους ανάγκη να δια-

σφαλίσουν στοιχειωδώς τον βιοπορισµό τους, καθιστούν

το ενδεχόµενο εκµετάλλευσης της εργασίας τους όχι

µόνον αναµενόµενο αλλά αναπόφευκτο. ∆εν είναι τυ-

χαία, αλλά ούτε και µοναδική η περίπτωση που απα-

σχόλησε έντονα την κοινή γνώµη και αφορούσε την εκ-
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µετάλλευση σε µεγάλο βαθµό πολλών αλλοδαπών ερ-

γαζοµένων σε θερµοκήπια παραγωγής φράουλας σε

περιοχή του νοµού Ηλείας. Μια σειρά από δηµοσιεύ-

µατα µερίδας του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου κα-

τήγγειλαν σοβαρές παραβιάσεις της εργατικής νοµοθε-

σίας που αφορούσαν ιδίως τους όρους αµοιβής,

ασφάλισης και παροχής εργασίας των αλλοδαπών ερ-

γαζοµένων. Για τον καλύτερο έλεγχο των προσώπων

αυτών, οι εργοδότες είχαν επινοήσει ένα ιδιότυπο καθε-

στώς παροχής τροφής και στέγης σε αυτοσχέδιους κα-

ταυλισµούς, υπό απάνθρωπες συνθήκες, µε την κατα-

κράτηση µέρους της πενιχρής αµοιβής τους. Έτσι, η

παραµονή και η εργασία των αλλοδαπών εργαζοµένων

ελέγχονταν απολύτως από τους εργοδότες και τελούσε

σε πλήρη εξάρτηση από αυτούς, γεγονός που παρα-

πέµπει στον τρόπο δράσης οργανωµένων κυκλωµάτων

παράνοµης διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων. 

Ο ΣτΠ, στη σχετική παρέµβασή του, κάλεσε τους αρµόδιους

φορείς, κατά λόγο αρµοδιότητας, να λάβουν τα κατάλληλα

µέτρα, προκειµένου να αποκατασταθεί η νοµιµότητα

(υπόθεση 1166/2008).* Από όλους τους εµπλεκόµε-

νους φορείς µόνο το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, έπει-

τα από σχετική εντολή της Υπουργού Απασχόλησης, διε-

νήργησε ελέγχους σε εργοδότες και επέβαλε περιορι-

σµένες κυρώσεις. Ωστόσο, οι έλεγχοι αυτοί αποδείχθηκαν

συγκυριακοί και πρόχειροι, δεδοµένου ότι δεν αναζητή-

θηκαν και, κυρίως, δεν αντιµετωπίστηκαν τα αίτια που επέ-

τρεψαν την προβληµατική αυτή κατάσταση. Αντίστοιχες

περιπτώσεις εκµετάλλευσης της εργασίας αλλοδαπών

που διαµένουν παράνοµα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν. Η

απουσία ρύθµισης των σχέσεων εργασίας που αφορούν

ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού και η άρνηση τακτο-

ποίησης του καθεστώτος παραµονής σηµαντικού τµήµατος

του αλλοδαπού πληθυσµού που διαµένει µεν παράνοµα

στη χώρα, αλλά δεν καθίσταται αντικειµενικά εφικτή η απο-

µάκρυνσή του, δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την εκ-

µετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας. Όσο δεν λαµβά-

νεται µέριµνα για την αποτροπή του φαινοµένου, είναι βέ-

βαιο ότι θα επαναληφθεί, ιδίως σε περιοχές των οποίων

η αγροτική οικονοµία στηρίζεται κατ’ εξοχήν στην εποχική

απασχόληση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα ενότητα αναδείχθηκαν φαινόµενα προϊ -

ούσας κοινωνικής εξαθλίωσης ολόκληρων πληθυσµια-

κών οµάδων. Κοινή συνιστώσα όλων αυτών των οµά-

δων είναι ότι µπορούν να προσδιοριστούν µε βάση

στοιχεία εθνοφυλετικής διαφοράς, ακόµη και όταν µέλη

των οµάδων αυτών, όπως λ.χ. οι Τσιγγάνοι στην πλει-

ονότητά τους, διαθέτουν την ελληνική ιθαγένεια. Ω στόσο,

η εστίαση σε αυτά τα στοιχεία ετερότητας φαίνεται να

υπονοµεύει σοβαρά την ικανότητα του υπόλοιπου πλη-

θυσµού να αντιληφθεί τα προβλήµατα που η κατά περί-

πτωση ευπαθής οµάδα αντιµετωπίζει ως προβλήµατα δι-

καιωµάτων του ανθρώπου, άρα ως ζήτηµα που αφορά εν

τέλει τον καθένα. Όµως, αυτό που φαίνεται να παίζει κα-

θοριστικό ρόλο στην κοινωνική περιθωριοποίηση των

πληθυσµών αυτών δεν είναι το στοιχείο της εθνοφυλε-

τικής ετερότητας. Αυτό απλώς αποτυπώνει συµβολικά

αλλά και σχηµατικά το πόσο πραγµατικά δύσκολη είναι

η κοινωνική συµβίωση ή η γειτονία µεταξύ πληθυσµών

µε δραστικά διαφορετικά ή ασύµβατα κοινωνικά χαρα-

κτηριστικά και πρακτικές (πρβλ. λ.χ. την επώδυνη συµ-

βίωση Τσιγγάνων και «Ελληνοποντίων» στον Ασπρό-

πυργο ή αστικού πληθυσµού της Πάτρας και Αφγανών

«οιονεί-προσφύγων»), όταν οι µηχανισµοί του κράτους

αδρανούν απέναντι στην αναπόφευκτη οριζόντια κοι-

νωνική ένταση. 

Οι προηγούµενες δύο ενότητες εστίασαν στις σοβαρές

συνέπειες που φαίνεται να έχει για τα δικαιώµατα του αν-

θρώπου, αλλά και για την κοινωνική συνοχή στη χώρα

µας η παθητικότητα ή και η απροθυµία µε την οποία η

ελληνική διοίκηση αντιµετωπίζει συχνά τα αιτήµατα κοι-

νωνικής στήριξης πληθυσµιακών οµάδων µε πρόσηµο

εθνοφυλετικής ετερότητας. Την ίδια στιγµή, όµως, το

στοιχείο της ετερότητας φαίνεται να απασχολεί ενεργά

διοικητικούς µηχανισµούς που διαδραµατίζουν ζωτικής

σηµασίας ρόλο στην απονοµή ή την αναγνώριση δι-

καιωµάτων στα πρόσωπα που διαµένουν στην ελληνική

επικράτεια. Έτσι, παρατηρείται η οργάνωση περισσότε-

ρων και διαφορετικών µεταξύ τους προσωπικών καθε-

στώτων που συνεπάγονται τελικά διαφορετικό βαθµό

απόλαυσης δικαιωµάτων µε βάση την εθνική καταγω -

γή. Ακόµη όµως και πέραν της κατ’ αρχήν θεµιτής δια-

φο ροποίησης στη µεταχείριση και στα αποδιδόµενα

δικαιώ µα τα των ελλήνων πολιτών έναντι των αλλοδα-

πών υπη κόων, µια σειρά επί µέρους διαβαθµίσεων πα-

ρατηρεί ται τόσο στη µια όσο και στην άλλη κατηγορία

προσώ πων. Έτσι, το κοινωνικό σώµα του συνόλου των

κα τοίκων της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και των ελ-

λήνων πολιτών, κερµατίζεται σε επί µέρους κατηγορίες,

η θεσµική αντιµετώπιση των οποίων µέσα στη δράση της

διοίκησης δεν µπορεί παρά να εγείρει απορίες σχετικά

µε την αρχή της ισότητας. 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ – ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Το εύρος των δικαιωµάτων και των παροχών που χορη-

γούνται σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που εί-

ναι αλλογενείς είναι σαφώς περιορισµένο έναντι εκεί-

νου που τυγχάνουν οι οµογενείς αλλοδαποί. Οι σοβαρές

δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία έκ-

δοσης και ανανέωσης των αδειών διαµονής των αλλο-

γενών αλλοδαπών (βλ. επανειληµµένες παρεµβάσεις

και διαπιστώσεις του ΣτΠ, όπως καταγράφονται σε όλες τις

ετήσιες εκθέσεις) είχε ως επακόλουθο οι εν λόγω αλ-

λοδαποί να στερηθούν µια σειρά από δικαιώµατα και πα-

ροχές που αναγνωρίζει η κείµενη νοµοθεσία. Αντ’ αυ-

τών, διευθετήσεις ή διευκολύνσεις, όπως π.χ. το δικαίωµα

ταξιδιού στις χώρες προέλευσης, εµφανίζονται να υπο-

καθιστούν, και µάλιστα χαριστικά, την απόλαυση δικαιω-

µάτων. Συνεχίζει να παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση

στην εµπέδωση ενός συστήµατος αδειοδότησης λει-

τουργικού και ταχέος που δεν θα δηµιουργεί ιδιαίτερα

προβλήµατα στον συναλλασσόµενο. Τούτο εµφανίζει και

τη διοίκηση και τον νοµοθέτη απρόθυµους να αντιµετω-

πίσουν αποτελεσµατικά δυσλειτουργίες που για άλλες

κατηγορίες πολιτών θα ήταν ανεπίτρεπτες. Μολονότι η

διαδικασία διεκπεραίωσης των οικείων αιτηµάτων φαί-

νεται να έχει αισθητά βελτιωθεί, µετά την παρέλευση

10ετίας περίπου από την έναρξη των προγραµµάτων νο-

µιµοποίησης, τα προβλήµατα µετατοπίζονται σε πεδία

που δεν αφορούν οργανωτικές, αλλά ουσιαστικές παρα-

λείψεις της διοίκησης και σχετίζονται µε την απόλαυση δι-

καιωµάτων (βλ. «∆ιασφάλιση νόµιµης διαµονής»). 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
Σε αντίθεση µε άλλες εθνικές νοµοθεσίες, η ελληνική

επιφυλάσσει µια σειρά από δικαιώµατα και πολιτικές

πρόνοιας σε εκείνη την κατηγορία των αλλοδαπών τρίτων

χωρών οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως οµογενείς.

Ακόµη και εκείνοι οι αλλοδαποί που έχουν γεννηθεί ή/και

µεγαλώσει στην Ελλάδα δεν είναι δικαιούχοι των ευνοϊ-

κών ρυθµίσεων που απολαµβάνουν οι οµογενείς. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η άρνηση χορήγησης

υποτροφίας σε αριστεύσαντα φοιτητή, µολονότι είχε µε-

γαλώσει και ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ελλάδα

(υπόθεση 17817/2005).

Ακόµη όµως και η απόδοση της οµογενειακής ιδιότητας

και τα τυχόν ευεργετήµατα που απορρέουν από αυτή φαί-

νεται να υπόκεινται περισσότερο σε συγκυριακά µετα-

βαλλόµενες πρακτικές που προσδιορίζονται από ευρύ-

τερες γεωπολιτικές εκτιµήσεις, παρά στην υλοποίηση

της συνταγµατικής επιταγής για την προστασία του από-

δηµου ελληνισµού. Η πρόσφατη άρνηση της διοίκησης να

ανανεώσει το Ε∆ΤΟ σε υπηκόους της Αλβανίας, παρά την

αναγνωρισµένη στο παρελθόν από τις ελληνικές αρχές

οµογενειακή τους ιδιότητα αποτελεί χαρακτηριστικό πα-

ράδειγµα (υποθέσεις 13870/2007, 210/2008, 4035/2008).

Η αλλαγή στάσης στο προκείµενο ζήτηµα φαίνεται να

συνδέεται µε το γεγονός ότι, εδώ και περίπου δύο χρόνια,

καθίσταται πλέον εφικτή η απόκτηση της ελληνικής ιθα-

γένειας µε πολιτογράφηση για όσους έχουν χαρακτηρι-

στεί ως οµογενείς από την Αλβανία. Το ενδεχόµενο µαζι-

κών πολιτογραφήσεων αυτής της κατηγορίας οµογενών

και οι συνέπειές της προκάλεσαν την επιφυλακτικότητα

της διοίκησης ως προς την εγκυρότητα των δικαιολογη-

τικών, µε βάση τα οποία τους είχε αναγνωριστεί η ιδιότητα

του οµογενούς. Αυτή η αιφνίδια αλλαγή στάσης ευλό-

γως κλονίζει τη δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των προ-

σώπων αυτών στην ελληνική διοίκηση, αφού κατά τη δε-

καετή τουλάχιστον νόµιµη διαµονή τους στη χώρα

ου δέποτε είχε αµφισβητηθεί η εγκυρότητα των δικαιο-

λογητικών που είχαν προσκοµίσει στο παρελθόν. 

Ο ΣτΠ επισήµανε στις αστυνοµικές αρχές την ανάγκη ει-

δικής και επαρκούς αιτιολόγησης των οικείων αποφά-

σεων, επικαλούµενος την ανάγκη προστασίας της δι-

καιολογηµένης εµπιστοσύνης των ενδιαφεροµένων και

της ασφάλειας δικαίου. Παράλληλα, η Αρχή πρότεινε να

θεσπιστεί ρύθµιση για τη διασφάλιση της νόµιµης διαµο-

νής σε περιπτώσεις απόρριψης αιτηµάτων για ανανέωση

Ε∆ΤΟ, σε αντιστοιχία µε τα ισχύοντα για οµογενείς που

προέρχονται από χώρες της πρώην Ένωσης Σοβιετικών

Σοσιαλιστικών ∆η µοκρατιών. 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 
Στο ελληνικό σύστηµα απόδοσης της ελληνικής ιθαγένει-

ας η απόκτησή της δεν αποτελεί το φυσικό επακόλουθο της

δηµιουργίας ισχυρών δεσµών µε τον τόπο και τους αν-

θρώπους, αλλά κυρίως (ή σε ορισµένες περιπτώσεις απο-

κλειστικά) βασίζεται σε πολιτικές εκτιµήσεις που σχετίζονται

µε την αναγνώριση της «ικανότητας» του αιτούντος την πο-

λιτογράφηση να ανήκει στο εθνικό σύνολο (βλ. Ετήσια έκ-

θεση 2007, σ. 68–75). Μολονότι η παροχή της προανα-

φερθείσας ευρείας διακριτικής ευχέρειας προβλέπεται

στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, η διοικητική πρακτική

που την εξειδικεύει συστηµατικά αποκλείει κατηγορίες αλ-

λογενών αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελλάδα (ακό-

µη και µετά την πάροδο δύο γενεών) από την κτήση της ελ-

ληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση. Ειδικά µάλιστα

αλλογενείς υπήκοοι ορισµένων κρατών, συνή θως γειτο-

νικών, δεν πολιτογραφούνται, µολονότι οι δεσµοί τους µε

τη χώρα είναι σε αρκετές περιπτώσεις αναµφισβή τητοι, όπως

για παράδειγµα αλλοδαποί σύζυγοι Ελλήνων και γονείς ηµε-

δαπών (υποθέσεις 6994/2007, 13752/2007, 15116/2007,

9886/2008 κ.ά.). 
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Η επιφυλακτικότητα των αρχών να αποδώσουν την ιθαγέ-

νεια σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια της «ελληνικότη-

τας» καθίσταται ιδιαίτερα εµφανής, ακόµη και σε περι-

πτώσεις που η οµογενειακή ιδιότητα έχει αναγνωριστεί (υπό-

θεση 10896/2008). Η διάκριση άλλωστε µεταξύ αλλογε-

νούς και οµογενούς σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτε-

ρα επισφαλής, γεγονός που καθιστά αντίστοιχα επισφαλή

την αξιοποίησή της ως κριτηρίου απόδοσης της ελληνικής

ιθαγένειας. Ενδεικτική περίπτωση αποτελούν οι απόγονοι

Αρµενίων που ήρθαν στη χώρα µετά τη Μικρασιατική κα-

ταστροφή, οι οποίοι δεν αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

ή για να την αποκτήσουν συναντούν ισχυρά προσκόµµατα,

παρά την ιδιαίτερη σχέση τους µε την Ελλάδα επί γενεές.

Αν και στην πραγµατικότητα οι παραπάνω είναι ανιθαγενείς

και θα έπρεπε να αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια από τη

γέννησή τους, όπως έχει υποστηρίξει ο ΣτΠ στη σχετική πα-

ρέµβασή του, οι αστυνοµικές αρχές τούς θεωρούν τούρκους

υπηκόους και αλλογενείς, µε αποτέλεσµα να υφίστανται

τόσο την ταλαιπωρία της πολιτογράφησης όσο και την αµ-

φίβολης έκβασης διακριτική ευχέρεια του υπουργού που

αυτή συνεπάγεται (υπόθεση 12884/2007). 

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι Αρµένιοι ή οι απόγονοι

Αρµενίων που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µετά το

1922 και µετακινήθηκαν στην τότε σοβιετική Αρµενία το

1947–1948. Αν και πολλοί από αυτούς ήταν αναγνωρι-

σµένοι ως ανιθαγενείς από τις ελληνικές αρχές, µέχρι σή-

µερα το Υπουργείο Εσωτερικών αµφισβητούσε την πα-

ραδεδεγµένη στο παρελθόν ανιθαγένειά τους µε το

επιχείρηµα ότι στο µεταξύ είχαν αποκτήσει τη σοβιετική

ιθαγένεια * (υποθέσεις 3359/2007, 8088/2007). Στη συ -

γκεκριµένη περίπτωση, η παρέµβαση του ΣτΠ είχε θετική

έκβαση και οι ενδιαφερόµενοι απέκτησαν την ελληνική

ιθαγένεια ως ανιθαγενείς. Αντίστοιχη θετική έκβαση δεν

έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, η παρέµβαση του ΣτΠ

στις υποθέσεις αρρένων Κωνσταντινουπολιτών των

οποίων η ιθαγένεια είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από το

τουρκικό κράτος. Μολονότι οι συγκεκριµένοι θα έπρεπε

να αντιµετωπίζονται επίσης ως ανιθαγενείς, θεωρούνται

από την ελληνική διοίκηση ως τούρκοι υπήκοοι. Την ίδια

στάση τηρεί η διοίκηση και στην περίπτωση οµογενών, οι

γονείς των οποίων είχαν την αλβανική ιθαγένεια την

οποία στερήθηκαν από το αλβανικό κράτος µε την εγκα-

τάστασή τους στην Ελλάδα ήδη από τον Μεσοπόλεµο

αλλά και µετά. Και εν προκειµένω, οι αιτούντες εξακο-

λουθούν να θεωρούνται Αλβανοί και όχι, όπως θα έπρεπε,

ανιθαγενείς, ακόµη και εάν ορισµένοι από αυτούς απέ-

κτησαν την ελληνική ιθαγένεια επειδή γεννήθηκαν σε ελ-

ληνικό έδαφος (υπόθεση 14993/2008). 

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ 
Η επιφυλακτικότητα ή η αµήχανη στάση της ελληνικής δι-

οίκησης στην απόδοση δικαιωµάτων, εκεί όπου υπάρ-

χουν στοιχεία ετερότητας, δεν αφορά µόνον αλλοδαπούς

υπηκόους τρίτων χωρών, αλλά συχνά και πολίτες της ΕΕ.

Είναι χαρακτηριστικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν

αλλοδαποί υπήκοοι χωρών της ΕΕ οι οποίοι διαµένουν

πολλά χρόνια στην Ελλάδα και δεν απολαµβάνουν µια

σειρά από δικαιώµατα που σχετίζονται µε την ιδιότητα του

δηµότη. Εν προκειµένω, εµφανίζεται το παράδοξο πρό-

σωπα τα οποία έχουν δικαίωµα ψήφου στις δηµοτικές

εκλογές να µην απολαµβάνουν τα πλήρη δικαιώµατα των

δηµοτών. Ενδεικτική του προβλήµατος είναι η περίπτωση

κοινοτικού υπηκόου, µονίµου κατοίκου δήµου της Αττι-

κής και εγγεγραµµένου ενδεικτικά στο δηµοτολόγιο, ο

οποίος, κατά τη διαδικασία πρόσληψης ως εποχικού υπαλ-

λήλου στον δήµο, κατετάγη τελευταίος στον πίνακα κα-

τάταξης λόγω έλλειψης του απαιτούµενου «βαθµού εντο -

πιότητας». Ο ΣτΠ στη σχετική παρέµβασή του υποστήριξε

ότι η µακροχρόνια µόνιµη εγκατάσταση του ενδιαφερο-

µένου, σε συνδυασµό µε την ενδεικτική εγγραφή στο δη-

µοτολόγιο, ανταποκρίνεται κατ’ ουσίαν στις προβλέψεις
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των κείµενων διατάξεων που αφορούν την απασχόληση

της συγκεκριµένης κατηγορίας προσωπικού, άποψη η

οποία έγινε τελικώς αποδεκτή από τον δήµο (υπόθεση

11155/ 2006). 

Όµως, το κριτήριο της «δηµοτικότητας» προκαλεί αθέ-

µιτες ανισότητες ακόµη και µεταξύ των ίδιων των ελλή-

νων πολιτών. Με δεδοµένη την αρµοδιότητα των δήµων

στην ίδρυση, τη λειτουργία και τη διαχείριση των κοιµη-

τηρίων, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις

οι δήµοι επιφυλάσσουν σαφώς ευνοϊκότερη µεταχείριση

υπέρ των δηµοτών τους. Η κατ’ αρχήν θεµιτή αυτή διά-

κριση φθάνει κάποτε σε υπέρµετρες αποκλίσεις, µε κρι-

τήριο το εάν ο θανών υπήρξε δηµότης, ετεροδηµότης ή

αλλοδαπός, σε βαθµό που να καθιστά απαγορευτική τη

χρήση των δηµοτικών κοιµητηρίων από τους µη δηµότες,

ακόµη και εάν πρόκειται για µονίµους κατοίκους της πε-

ριοχής * (υπόθεση 11327/2008). Το πρόβληµα επιτείνε-

ται σε περιπτώσεις αλλοδαπών πολιτών, καθώς οι µεν έλ-

ληνες ετεροδηµότες έχουν πάντοτε τη δυνατότητα

ενταφιασµού µε ίσους όρους στον τόπο της δηµοτολογι-

κής τους εγγραφής, οι αλλοδαποί όµως, πολίτες της ΕΕ και

µη, δεν έχουν αντίστοιχη ευχέρεια.

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
Η µεροληπτική στάση της διοίκησης απέναντι σε κατηγορίες

πολιτών που εµφανίζουν στοιχεία πολιτισµικής ετερότη-

τας εµφανίζεται µε ιδιαίτερη ένταση στις περιπτώσεις των

Τσιγγάνων. Σε αρκετές περιπτώσεις η διοίκηση, αντί να δι-

ευκολύνει µε τη λήψη ειδικών µέτρων την κοινωνική τους

ένταξη, λαµβανοµένων υπόψη των πολιτισµικών και βιο-

τικών ιδιαιτεροτήτων που τους χαρακτηρίζουν, εµφανίζεται

να παρεµβάλλει προσκόµµατα και επιπλέον δυσχέρειες

στην ισότιµη ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Είναι εν-

δεικτική η στάση της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛΑΣ) κατά

την αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας Ροµά, όπως προ-

έκυψε από τη διερεύνηση σχετικής υπόθεσης. Καταγ-

γέλθηκε στον ΣτΠ ότι οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές απαι-

τούν την προσκόµιση βεβαίωσης από την οποία να προ-

κύπτει το επίπεδο των γραµµατικών γνώσεων του αιτούντος

την αντικατάσταση. Εάν δεν καθίσταται εφικτή η οικεία πι-

στοποίηση ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προσκοµίζεται

από τον αιτούντα η σχετική βεβαίωση, το δελτίο αστυνο-

µικής ταυτότητας εκδίδεται µε την ένδειξη «αδυναµία υπο-

γραφής», γεγονός που επιφέρει σοβαρές συνέπειες στις

βιοτικές σχέσεις και τις καθηµερινές συναλλαγές του αι-

τούντος. Ο ΣτΠ, στη σχετική παρέµβασή του, επισήµανε ότι

η πρακτική αυτή δεν προβλέπεται στην ισχύουσα νοµο-

θεσία, η δε εφαρµογή της µόνο σε έλληνες Ροµά είναι δυ-

νατόν να στοιχειοθετεί διακριτική µεταχείριση.* Τελικά, η

αρµόδια αστυνοµική διεύθυνση προέβη στην αντικατάσταση

του δελτίου ταυτότητας χωρίς να εµµείνει στην απαίτηση

προσκόµισης της οικείας βεβαίωσης (υπόθεση 18706/

2007). 

Ακόµη, σοβαρά προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι Τσιγγάνοι

όταν συναλλάσσονται µε τη διοίκηση για θέµατα αστικής–

δηµοτικής κατάστασης. Η άρνηση από δήµο να χορηγή-

σει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε δηµότες

Τσιγγάνους, µε την αιτιολογία ότι δεν έχουν δηλώσει το όνο-

µα των τέκνων τους, αποτελεί ένα ακόµη σύµπτωµα δυ-

σµενούς µεταχείρισης της συγκεκριµένης οµάδας πλη-

θυσµού (υπόθεση 11299/2008). Συχνά µάλιστα η άρνη-

ση χορήγησης πιστοποιητικών από τους δήµους συνε-

πάγεται αποκλεισµό µεγάλου αριθµού δικαιούχων από τις

ευεργετικές ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί για τη στεγα-

στική τους αποκατάσταση. Είναι χαρακτηριστική η περί-

πτωση απόρριψης αιτήµατος χορήγησης στεγαστικού δα-

νείου, λόγω αδυναµίας πιστοποίησης της µόνιµης κατοι-

κίας του αιτούντος στη διοικητική περιφέρεια του δήµου

εγγραφής του (υπόθεση 9817/2008). Αντίστοιχες συνέπειες

έχει και η άρνηση έκδοσης βεβαίωσης τέλους ακίνητης

περιουσίας από τους οικείους ΟΤΑ ή η άρνηση συνεργα-

σίας ορισµένων ΟΤΑ µε τράπεζες στο πλαίσιο του δανει-

οδοτικού προγράµµατος για τη στεγαστική αποκατάσταση

των Τσιγγάνων, όταν ο αγοραστής είναι Τσιγγάνος. Εκτός

από τα ζητήµατα νοµιµότητας που ανακύπτουν από την προ-

αναφερόµενη στάση του δήµου, ευλόγως εγείρονται ζη-

τήµατα διακριτικής µεταχείρισης λόγω φυλετικής κατα-

γωγής (υπόθεση 15366/2008). 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Όµως, ακόµη και έλληνες πολίτες µπορούν να κινητο-

ποιήσουν την καχύποπτη στάση της διοίκησης στον

βαθµό που αυτοί εµφανίζουν κάποια στοιχεία ετερότη-

τας. Έτσι, ο κάτοχος δελτίου ταυτότητας ο οποίος φέρει

ένα «µη ελληνικό» επώνυµο ή φυλετικά χαρακτηριστι -

κά που τον διαφοροποιούν από τον «µέσο Έλληνα» εν-

δέχεται να αντιµετωπίσει ιδιαίτερες δυσχέρειες κατά την

έκδοση του διαβατηρίου του. Αντί της προβλεπόµενης

από τον νόµο προθεσµίας των τριών ηµερών, έχει συµ-

βεί να χρειαστεί η πάροδος µηνών προκειµένου να εκ-

δοθεί το αιτούµενο διαβατήριο. Όπως έχει προκύψει µά-

λιστα από τη σχετική έρευνα του ΣτΠ, ο χρονοβόρος

αυτός έλεγχος δεν διενεργείται κατά τυχαία δειγµατο-

ληψία, αλλά στηρίζεται σε στοιχεία «αλλοδαπότητας»,

όπως είναι το ονοµατεπώνυµο µη ελληνικής προέλευ-

σης, µε αποτέλεσµα την ηθεληµένη και επιλεκτική επι-

βάρυνση αλ λογενών (ακόµη και αν απέκτησαν ελληνική

ιθαγένεια από γέννηση) πολιτογραφηθέντων (όποια και

αν είναι η εθνική τους καταγωγή) ή τέκνων αλλοδαπών
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(που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια από έναν από

τους γονείς τους). Παρεµβαίνοντας, ο ΣτΠ υπενθύµισε

ρητή διάταξη νόµου, σύµφωνα µε την οποία η δηµο -

τολογική εγγραφή πρέπει να γίνεται δεκτή ως τεκµήριο

ελληνικής ιθαγένειας χωρίς να υπάρχει ανάγκη και άλ-

λων αποδείξεων, και ρητή διάταξη υπουργικής απόφα-

σης, σύµφωνα µε την οποία τα διαβατήρια εκδίδονται

µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία από την κατάθεση

της σχετικής αίτησης. Παρά ταύτα, η ΕΛΑΣ, επικαλούµενη

την ανάγκη για εντοπισµό και εκκαθάριση των κρου-

σµάτων παράνοµων πολιτογραφήσεων, δεν φαίνεται µέ-

χρι στιγµής να εγκαταλείπει την επίµαχη πρακτική (υπο-

θέσεις 137/2008, 145/2008, 6354/2008, 6788/2008,

12812/2008).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τη συνοπτική παρουσίαση των ζητηµάτων που εκτέ-

θηκαν και σχετίζονται µε τη διαχείριση της ετερότητας,

ιδίως της εθνοφυλετικής, από την ελληνική δηµόσια δι-

οίκηση, αναδεικνύονται πρακτικές και πεδία στα οποία δο-

κιµάζεται µε ιδιαίτερη ένταση το επίπεδο προστασίας των

δικαιωµάτων του ανθρώπου. Εν προκειµένω, η εστίαση

στα όποια στοιχεία ετερότητας ενδέχεται να διαφοροποι-

ούν τον φορέα τους από συγκεκριµένα εθνοφυλετικά,

εθνογλωσσικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά τα οποία,

παραδοσιακά, είναι συνδεδεµένα µε την ιδιότητα του έλ-

ληνα πολίτη, αποδυναµώνει εν γένει την αξία της προ-

στασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και, ιδίως, την

καθολικότητά τους. Έτσι, ενώ θα ήταν αναµενόµενο η δι-

οικητική κρίση και πρακτική να εστιάσουν στα ζητήµατα

αυτά µε γνώµονα την αποτελεσµατική προστασία των θι-

γόµενων δικαιωµάτων και των φορέων τους, ανεξάρτητα

από χαρακτηριστικά που τους ετεροκαθορίζουν, συχνά

παρατηρείται να σταθµίζονται και εν τέλει να παρακά -

µπτονται τα δικαιώµατα αυτά µε την επίκληση ευκαιρια-

κών και εν δυνάµει ανέλεγκτων κρίσεων περί προστασίας

του δηµόσιου συµφέροντος, το οποίο εµφανίζεται ως έν-

νοια ανταγωνιστική της προστασίας των δικαιωµάτων. 

Η επίκληση λόγων δηµόσιας ασφάλειας, δηµόσιας τάξης ή

γενικότερα δηµόσιου συµφέροντος ως νοµιµοποιητικό επι-

χείρηµα για την περιστολή δικαιωµάτων ή την παράκαµψη

εγγυήσεων αποτελεί µια τρέχουσα διοικητική πρακτική,

την οποία συναντά ο ΣτΠ ήδη από τις πρώτες ηµέρες της λει-

τουργίας του. Η διοίκηση, και µάλιστα όχι µόνον εκείνοι οι

κλάδοι της που έχουν ως κύρια αρµοδιότητά τους τη δια-

φύλαξη της δηµόσιας ασφάλειας, συνηθίζει να χρησιµοποιεί

το επιχείρηµα αυτό ως λόγο περιορισµού δικαιωµάτων.

Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ασφαλώς, η επίκληση λόγων δηµόσιας ασφάλειας, στο

πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών, δεν είναι πάντοτε κατα -

χρηστική. Σε πολυάριθµες περιπτώσεις, όπως λ.χ. στη δια-

δικασία πολιτογράφησης ή χορήγησης άδειας εισόδου στη

χώρα, ο ίδιος ο νοµοθέτης έχει µεριµνήσει είτε να κατα-

στήσει ρητώς υποχρεωτική τη συνεκτίµηση λόγων δηµόσιας

ασφάλειας είτε να εφοδιάσει τη διοίκηση µε διακριτική ευ-

χέρεια, στο πλαίσιο της οποίας είναι κατ’ αρχήν θεµιτή η

αιτιολογηµένη επίκληση τέτοιων λόγων. Σε άλλες περι-

πτώσεις, ωστόσο, ο νοµοθέτης έχει καθιερώσει δέσµια αρ-

µοδιότητα, καθώς δεν έχει προβλέψει αντίστοιχη δυνα-

τότητα της διοίκησης: εδώ οι γενικές προϋποθέσεις άσκη-

σης των αντίστοιχων δικαιωµάτων ισχύουν χωρίς εξαίρε-

ση. Κάποιες, όµως, δηµόσιες υπηρεσίες, έχοντας εθιστεί

σε πρακτικές που προσιδιάζουν σε παλαιότερες µορφές

οργάνωσης της ελληνικής έννοµης τάξης, θεωρούν αυ-

τονόητο ότι η δράση τους επικαθορίζεται από το δηµόσιο

συµφέρον στις ποικίλες εκδοχές του. Στο πλαίσιο αυτό, η

δηµόσια ασφάλεια, ως ύψιστη προτεραιότητα, κάµπτει κάθε

διαδικαστική εγγύηση και αποδεσµεύει κάθε δέσµια αρ-

µοδιότητα, ενώ ο πολίτης βαρύνεται µε την υποχρέωση να

αποδείξει ο ίδιος ότι δεν την απειλεί.

ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Από τα πρόσφατα σχετικά κρούσµατα που έχει αντιµετω-

πίσει ο ΣτΠ, χαρακτηριστικότερο είναι εκείνο που αφορά τη

διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου.* Οι αστυνοµικές αρχές,

αναλαµβάνοντας από τον Ιανουάριο του 2006 ένα έργο το

οποίο έως τότε ανήκε στις νοµαρχίες, εξέλαβαν το γεγο-

νός ότι περιήλθε σε αυτές η σχετική αρµοδιότητα ως ευ-

καιρία για τη διευκόλυνση της κύριας αποστολής τους.

Το αποτέλεσµα ήταν ότι µια έως πρότινος άσχετη διαδι-

κασία προσέλαβε αστυνοµική φύση, εντάχθηκε στον γε-

νικότερο σχεδιασµό αστυνόµευσης της ΕΛΑΣ και προξέ-

νησε αλληλουχία προβληµάτων. 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Το σοβαρότερο από αυτά τα προβλήµατα ανακύπτει λό γω

της συστηµατικής διασταύρωσης στοιχείων όλων των προ-

σερχοµένων για έκδοση διαβατηρίου, προκειµένου να ερευ-

νηθεί µήπως τυχόν καταζητούνται. Το πρόβληµα έχει πα-

ρουσιαστεί εκτενώς σε προηγούµενες ετήσιες εκθέσεις

(2006, σ. 68–69· 2007, σ. 48), ιδίως µε την ευκαιρία της

επιδηµίας συλλήψεων λόγω ελλιπών ή ανενηµέρωτων εγ-

∆ΗΜΟΣΙΑ AΣΦΑΛΕΙΑ, ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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γραφών στα ηλεκτρονικά αρχεία καταζητουµένων. Ο ΣτΠ

έθεσε επανειληµµένα το ζήτηµα κατά πόσον η διασταύρωση

αυτή είναι καν θεµιτή: όλοι συλλήβδην οι πολίτες υφίστανται

προληπτικώς και αφηρηµένα έναν έλεγχο, ο οποίος κατ’

αρχήν προβλέπεται για περιπτώσεις ειδικών και εξατοµι-

κευµένων υπονοιών τέλε σης αδικήµατος.* Έτσι, όµως, όλοι

αντιµετωπίζονται ως κατ’ αρχήν ύποπτοι ή, έστω, αφηρη-

µένα επικίνδυνοι, κατά παράβαση του τεκµηρίου αθωότητας

και ελευθερίας. Υπεραµυνόµενη της πρακτικής της, η

ΕΛΑΣ επικαλείται τη θεσµική αποστολή της για προστασία

της δηµόσιας ασφάλειας. Εφόσον, ωστόσο, οι µέχρι πρό-

τινος αρµόδιες υπηρεσίες διαβατηρίων των νοµαρχιών δεν

είχαν πρόσβαση στα αρχεία καταζητουµένων, που απο-

τελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα, είναι αµφίβολο

εάν η µεταβίβαση αρµοδιότητας αρκεί για να επιτρέψει την

πρόσβαση αυτή (υποθέσεις 871/2007, 2968/2007, 3647/

2007, 4904/2007 κ.ά.). 

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Ακόµη περισσότερο συχνή είναι η διαπίστωση των συνε-

πειών της επίµαχης αστυνοµικής αντίληψης σε αυτή κα-

θαυτή τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου. Στην πλέον

ακραία περίπτωση, η οποία µνηµονεύθηκε στην αµέσως

παραπάνω ενότητα ως χαρακτηριστικό παράδειγµα άνι-

σης µεταχείρισης µεταξύ ελλήνων πολιτών µε βάση το

κριτήριο της εθνοτικής καταγωγής, η ∆ιεύθυνση ∆ιαβατη-

ρίων του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ έχει παραγγείλει στις περι-

φερειακές της υπηρεσίες να ελέγχουν επιπροσθέτως και

παρεµπιπτόντως τη νοµιµότητα κτήσης της ελληνικής ιθα-

γένειας. Ο χρονοβόρος αυτός έλεγχος διενεργείται µάλιστα

όχι κατά τυχαία δειγµατοληψία, αλλά στις περιπτώσεις στις

οποίες εµφανίζονται στοιχεία «αλλοδαπότητας».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Ανάλογες καθυστερήσεις, κατά την έκδοση διαβατηρίου

ή δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, υφίστανται και όσοι πο-

λίτες προσκρούουν, όχι µε δική τους υπαιτιότητα, στην αστυ-

νοµική ετοιµότητα για επίλυση κάθε ασάφειας ή απόκλι-

σης των εγγραφών αστικής ή ποινικής κατάστασης: µε επί-

κληση της δήθεν υπέρτερης αρχής της «ασφάλειας των

διαβατηρίων» ή των δελτίων ταυτότητας, παραβιάζονται

κατά σύστηµα οι διατάξεις περί προθεσµιών και απαι-

τούµενων δικαιολογητικών για την έκδοση των εγγράφων

αυτών. Έτσι λ.χ., 

• Όταν εντοπίζεται ελαφρώς διαφορετική εκδοχή πατρω-

νύµου ή µητρωνύµου ανάµεσα στη δηµοτολογική εγ-

γραφή και στο παλαιό διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας,

ακόµη και αν είναι προφανές ότι πρόκειται για επουσιω-

δώς διαφορετικές εκδοχές ενός και του αυτού ονόµατος,

ο πολίτης παραπέµπεται στη χρονοβόρο και δαπανηρή

διαδικασία (δικαστική ή διοικητική) διόρθωσης ή µετα-

βολής, παραµένοντας έως τότε χωρίς διαβατήριο ή δελ-

τίο ταυτότητας (υποθέσεις 11071/2008, 11333/2008). 

• Όταν στα προσκοµιζόµενα πιστοποιητικά αναγράφεται ως

τόπος γέννησης µόνο µια πόλη του εξωτερικού χωρίς έν-

δειξη κράτους, όσο πασίδηλη και αν είναι η ελλείπουσα

υπαγωγή, ο πολίτης υποχρεώνεται να αναζητήσει βε-

βαίωση από την αντίστοιχη πρεσβεία (υποθέσεις 6238/

2007, 9436/2007, 13333/2007, 2671/2008). 

• Όταν εις βάρος του αιτούντος διενεργείται αστυνοµική

έρευνα για αδίκηµα σχετιζόµενο µε την έκδοση ή τη

χρήση του παλαιού του διαβατηρίου, η διαδικασία έκ-

δοσης νέου διαβατηρίου διακόπτεται επί µήνες, µολο-

νότι ο νόµος αναφέρει ότι κωλύεται η έκδοση µόνον αν

έχει ασκηθεί σχετική ποινική δίωξη (υποθέσεις 20138/

2007, 2349/2008). 

• Όταν διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες απώλειας του

παλαιού διαβατηρίου, η αίτηση έκδοσης νέου απορρί-

πτεται, ακόµη και αν η ευθύνη για την πολύµηνη καθυ-

στέρηση της έρευνας βα ρύνει την ίδια την ΕΛΑΣ (υπό-

θεση 11245/2008). 

Πληθώρα παρεµφερών περιπτώσεων, για τις οποίες κλή-

θηκε να παρέµβει ο ΣτΠ, επιτρέπει την υπόνοια ότι η δια-

δικασία έκδοσης διαβατηρίων δεν αντιµετωπίζεται πλέον

ως µια δέσµια αρµοδιότητα της διοίκησης που αντιστοιχεί

στο θεµελιώδες ατοµικό δικαίωµα αποδηµίας, αλλά σαν

κρατική παραχώρηση, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό

την επιφύλαξη µιας διαρκούς ρήτρας δηµόσιας ασφάλειας.

Τούτο δε συµβαίνει παρά τις ρητές διατάξεις που απαριθ-

µούν κατά τρόπο περιοριστικό τα κωλύµατα έκδοσης ή κα-

θορίζουν συγκεκριµένες προθεσµίες διεκπεραίωσης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ
Η καταχρηστική εκ µέρους των αστυνοµικών αρχών επί-

κληση της δηµόσιας ασφάλειας εντοπίζεται επανειληµ-

µένα στην προσπάθεια να αιτιολογηθεί κάθε επιλήψιµη

αστυνοµική πρακτική ως προς τις προϋποθέσεις σωµατικής

έρευνας ή έρευνας µεταφορικού µέσου, αλλά και σύλλη-

ψης, προσαγωγής και κράτησης προσώπων.* Το φαινό-

µενο αυτό, που έχει επισηµανθεί σε προηγούµενες ετήσιες

εκθέσεις (2002, σ. 119–120· 2003, σ. 84–87· 2004, σ. 78–

79· 2005, σ. 53–54· 2006, σ. 68· 2007, σ. 46–47), επανα-

λήφθηκε και το 2008 µε αµείωτη συχνότητα, παρά τις

σχετικές διευκρινιστικές εγκυκλίους της ΕΛΑΣ.* Κοινό χα-

 ρακτηριστικό των σχετικών ατοµικών περιπτώσεων απο-

τελεί η εδραιωµένη πεποίθηση των αξιωµατικών που διε-

νεργούν τις διοικητικές έρευνες ότι για την αιτιολόγηση

των επίµαχων αστυνοµικών ενεργειών δεν χρειάζεται καν
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αναγωγή στη συµπεριφορά του συλληφθέντος ή σε εξα-

τοµικευµένες υπόνοιες τέλεσης ποινικού αδικήµατος,

όπως ρητώς απαιτεί ο νόµος, αλλά αρκεί η αόριστη επί-

κληση υποκειµενικών εκτιµήσεων του εκάστοτε υπεύθυ-

νου αστυνοµικού ως προς τους κινδύνους για τη δηµόσια

τάξη και ασφάλεια.* Αντίστοιχα, τα σχετικά πορίσµατα προ-

σάπτουν κατά κανόνα στους ίδιους τους συλληφθέντες ότι

βρίσκονταν «ασκόπως» στον τόπο και χρόνο του περιστα-

τικού, ως εάν ο νόµος να επιβάλλει στους πολίτες να συν-

δέουν προς ορισµένο «νόµιµο» σκοπό τη φυσική τους πα-

ρουσία σε δηµόσιο χώρο (υποθέσεις 3422/2008, 18589/

2007, 13339/2007, 11374/2007 κ.ά.).

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ωστόσο, το φαινόµενο που αναλύεται στην παρούσα ενό-

τητα δεν περιορίζεται στις αστυνοµικές αρχές, αλλά

απαντά και σε άλλες υπηρεσίες µε παράδοση σχετικής

ευαισθησίας σε θέµατα ατοµικών δικαιωµάτων. 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Παρά την ύπαρξη ρητής διάταξης, σύµφωνα µε την οποία

η διοίκηση υποχρεούται να δέχεται χωρίς άλλο µεταφρά-

σεις εγγράφων από δικηγόρους, το Υπουργείο Εσωτερικών

παρενέβαλε, µε εγκύκλιό του, πρόσθετες προϋποθέσεις

αποδοχής τέτοιων µεταφράσεων, ειδικά για δικαιολογη-

τικά που κατατίθενται από οµογενείς από την Αλβανία στο

πλαίσιο αιτήσεων πολιτογράφησης. Απαντώντας σε σχε-

τική παρατήρηση του ΣτΠ, το υπουργείο παραδέχθηκε

µεν ότι η εγκύκλιός του αποκλίνει από τις ισχύουσες δια-

τάξεις, επικαλέστηκε όµως τη βούληση «προάσπισης του

δηµόσιου συµφέροντος», τη «µείζονα σηµασία» της πο-

λιτογράφησης και τους συνακόλουθους «λόγους ασφά-

λειας και δηµόσιας τάξης» (υπόθεση 15974/2007). 

ΕΚ∆ΟΧΕΣ ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάλογη είναι η επιχειρηµατολογία σε περιπτώσεις στις

οποίες το υπό διακινδύνευση φερόµενο αγαθό δεν είναι

η δηµόσια ασφάλεια µε τη στενή της έννοια, αλλά κάποια

άλλη, εξίσου άκαµπτη εκδοχή δηµόσιου συµφέροντος,

ενώπιον του οποίου, κατά την άποψη της διοίκησης, υπο-

χωρούν ρητές νοµοθετικές ή ακόµη και συνταγµατικές εγ-

γυήσεις. Έτσι, επικαλούµενο «πιθανώς αρνητικές, για τα

εθνικά συµφέροντα, συνέπειες», το Υπουργείο Εξωτερι-

κών εκτιµά ότι αιτιολογείται η αφαίρεση της ελληνικής

ιθαγένειας από αλλογενή αγιορείτη µοναχό, ακόµη και

χωρίς να έχει τηρηθεί η αποκλειστική απαρίθµηση λόγων

και διαδικασιών αφαίρεσης ιθαγένειας, όπως επιβάλλε-

ται από το Σύνταγµα (υπόθεση 18233/2006).* Σε άλλη πε-

ρίπτωση, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, επικαλούµενο το

«συµφέρον του στρατεύµατος», θεώρησε ότι αιτιολογεί-

ται επαρκώς ο εξαναγκασµός στρατευσίµων σε κατάταξη,
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* Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία (έγγραφα του ΣτΠ, απαντήσεις της διοίκησης κ.ά.) 
µπορείτε να βρείτε: 

Στην ιστοσελίδα του ΣτΠ www.synigoros.gr 
[Επιλέξτε: Εκθέσεις – Πορίσµατα, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου]

Στην υπο-ιστοσελίδα για τους µετανάστες, τους πρόσφυγες και τους οµογενείς 
www.synigoros.gr/allodapoi

Στην υπο-ιστοσελίδα για την ίση µεταχείριση www.synigoros.gr/diakriseis

ακόµη και χωρίς να έχει προηγηθεί η θετική και οριστική

κρίση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής για τη σω-

µατική τους καταλληλότητα, όπως προβλέπεται στον

νόµο (υποθέσεις 19464/2007, 11822/2008, 14346/2008,

15990/2008).* Αναγνωρίζοντας την απουσία σχετικής

απαγορευτικής διάταξης, αλλά επικαλούµενος την ασφά-

λεια των εγκαταστάσεων, ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων

Ελλάδος απαγόρευε, µέχρι πρότινος, τη φωτογράφηση

χώρων και συρµών προσιτών στην κοινή θέα (υποθέσεις

14417/2004, 18914/2004, 19054/2007).* Ο κατάλογος

αυτός θα µπορούσε να είναι ακόµη πιο µακρύς και µε ποι-

κιλία περιπτώσεων, αν συµπεριελάµβανε και αυτές για τις

οποίες ο ΣτΠ επιφυλάσσεται, µην έχοντας ακόµη πληρο-

φορηθεί επισήµως τις απόψεις της διοίκησης, όπως λ.χ.

για την περίπτωση µιας καταγγελίας για µη νόµιµες µε-

θόδους σωµατικής έρευνας εις βάρος γυναικών κρατου-

µένων κατά την επιστροφή τους στη φυλακή µετά τη λήξη

της άδειάς τους (υπόθεση 12568/2008).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παραπάνω παράθεση ενδεικτικών περιπτώσεων επι-

τρέπει τη γενίκευση ότι κριτήριο επίτευξης του κράτους δι-

καίου δεν είναι µόνον η θέσπιση εγγυητικού νοµοθετικού

πλαισίου, αλλά επιπλέον ο εθισµός της διοίκησης και

των διοικουµένων σε αντίστοιχους τρόπους σκέψης. Συ-

νοµιλώντας µε τη διοίκηση, ο ΣτΠ αποκοµίζει συχνά την

εντύπωση ότι έχει απέναντί του µια καλόπιστη πλην όµως

παρωχηµένη αντίληψη περί αυτονόητης παντοδυναµίας

του δηµόσιου συµφέροντος. Αντίληψη που µετουσιώνεται

σε ειλικρινή έκπληξη ή και αµηχανία, όταν η διοίκηση κα-

λείται να αιτιολογήσει πληρέστερα κάποιες πρακτικές

της, για τις οποίες άλλοτε θα αρκούσε η απλή επίκληση

πολιτειακών προτεραιοτήτων που δήθεν υπερτερούν

κάθε ατοµικού δικαιώµατος, πολλώ µάλλον της αρχής

της χρηστής διοίκησης. Ακόµη και όταν ο ΣτΠ κατανοεί τις

προτεραιότητες αυτές ως εύλογες, επισηµαίνει ότι δεν εί-

ναι δυνατόν να εξασφαλιστούν παρά µόνο µε αναγωγή σε

ρητές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι οποίες, εφόσον περιο-

ρίζουν δικαιώµατα, πρέπει επιπλέον να διέλθουν από

τη βάσανο του ελέγχου συµβατότητας προς τις οικείες

συνταγµατικές και διεθνείς διατάξεις.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Νομιμότητα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών [55,47%]

Ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση [9,79%]

Αστική κατάσταση [5,63%]

Ιθαγένεια [4,93%]

Προσωπική ελευθερία [3,90%]

Ακρόαση, αναφορά και άλλα δικαιώματα 
στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών [3,45%]

Δικαίωμα εργασίας [3,20%]

Δικαιώματα μελών μειονοτήτων [2,69%]

Ελευθερία θρησκείας, γνώμης και πεποιθήσεων [1,92%]

Προστασία ιδιοκτησίας [1,73%]

Προστασία προσωπικότητας [1,60%]

Δικαστική προστασία [1,28%]

Στράτευση [1,09%]

Προστασία του γάμου και της οικογένειας [0,58%]

Παραβίαση ιδιωτικής σφαίρας [0,51%]

Σωματεία – Ενώσεις [0,38%]

Προστασία των πολιτών από προσβολές 
δικαιωμάτων από ιδιώτες [0,38%]

Διακρίσεις εις βάρος αλλοδαπών [0,32%]

Ελευθερία Τύπου [0,26%]

Παραβίαση ισότητας φύλων κ.λπ. [0,13%]

Οικονομική ελευθερία [0,06%]

Δικαίωμα ψήφου [0,06%]

Ειδικά δικαιώματα πολιτών της ΕΕ [0,64%]
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