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Θέµα: «Κοινοποίηση στοιχείων αναγνωρισμένου πρόσφυγα σε αντιπροσώπους της 
προξενικής αρχής της χώρας καταγωγής του» 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά αλλοδαπού υπηκόου, 
αναγνωρισμένου πρόσφυγα στην χώρα μας, ήδη από το 1982, µε την οποία κατήγγειλε 
ότι δέχθηκε επίσκεψη στο Σωφρονιστικό κατάστημα όπου βρισκόταν, από εκπρόσωπο 
του Προξενείου της χώρας του,  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 οικογένειάς του σε κίνδυνο.   

 
Ενέργειες – Προτάσεις της Αρχής 
 

Για την διερεύνηση των ανωτέρω, η Αρχή μας επικοινώνησε  καταρχήν με το 
Σωφρονιστικό κατάστημα στο οποίο κρατείτο ο ενδιαφερόμενος, αποστέλλοντας  την υπ. 
αρ. πρωτ: 17526.1/07/16.11.07 επιστολή προκειμένου να λάβει ενημέρωση σχετικά με το 
συμβάν. Κατόπιν της απάντησης ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εκ  νέου με την 
υπ. αρ. πρωτ: 17526.2/07/11.2.2008 επιστολή σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και 
συγκεκριμένα στην αρμόδια Αστυνομική Δ/νση, στη Δ/νση Μεταγωγών οι οποίες θα 
όφειλαν να ενημερώσουν σχετικά τη Διοίκηση του Σωφρονιστικού καταστήματος. καθώς 
και στην Δ/νση Σωφρονιστικής Αγωγής του Υπ. Δικαιοσύνης και τη Δ/νση Αλλοδαπών 
του Υπ. Εσωτερικών προκειμένου σε συνεργασία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προς 
αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων.   

Στις ανωτέρω επιστολές τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της χορήγησης ασύλου 
ως ειδικής μορφής προστασίας στο άτομο στο οποίο έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του 
πρόσφυγα. Η δε διάρρηξη του νομικού δεσμού με τη χώρα του, με την οποία δεν έχει 
ασφαλή πλέον σχέση, επιβάλει στην Διοίκηση την αντιμετώπισή του με ιδιαίτερη 
προσοχή.   

 
Ανταπόκριση της Διοίκησης 
  
Σε συνέχεια της παρέμβασής μας η Δ/νση Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων μας 

πληροφόρησε ότι η υπηρεσία έχει ενημερώσει ήδη με τις υπ. αρ. 6730/23.9.1997 και 
99073/20.6.2003 εγκυκλίους τους Διευθυντές καταστημάτων κράτησης σχετικά με τη 
υποχρέωσή τους να ενημερώνουν τις ξένες Διπλωματικές Αρχές για την κράτηση 
υπηκόων τους. Προϋπόθεση για την ενημέρωση των Προξενικών Αρχών είναι η 
ενυπόγραφη συγκατάθεση ή μη των ενδιαφερομένων αλλοδαπών κρατουμένων, βάσει 
του άρθρου 36 της Σύμβασης της Βιέννης, με εξαίρεση τα κράτη που αναφέρονται στην 
εγκύκλιο 7/30.5.2003, όπου πληροφορίες δίνονται ασχέτως της επιθυμίας των 
κρατουμένων. Ωστόσο κατόπιν και του συγκεκριμένου περιστατικού, η ανωτέρω 
υπηρεσία απέστειλε νεότερο υπομνηστικό των ανωτέρω εγκυκλίων, για αποφυγή 
παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον.  

 
 
  

http://www.synigoros.gr/allodapoi/pdfs/25_02_koinopoiisi_stoixeion.pdf


 


