
Αριθµός 434/2009  

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄   

 Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 13 Μαΐου 2008,  

µε την εξής σύνθεση: Α. Τσαµπάση, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε 
αναπλήρωση του Προέδρου του Τµήµατος, που είχε κώλυµα, Ε. Σαρπ, 
Α. Χριστοφορίδου, Σύµβουλοι, Μ. Αθανασοπούλου, Σ. Λαµπροπούλου, 
Πάρεδροι. Γραµµατέας η Α. Ρίπη.   

 Για να δικάσει την από 19 Νοεµβρίου 2003 αίτηση: του .. ........- ...... 
του ........, κατοίκου .. ......... ....), ο οποίος παρέστη µε το δικηγόρο 
Σπυρ. Κουλοχέρη (Α.Μ. 13867 ΔΣΑ), που τον διόρισε µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο,   κατά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, 
ο οποίος παρέστη µε τον Περικλή Αγγέλου, Πάρεδρο του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους.   

 Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: 1) η από 
4/147576 από 9/9/2003 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, µε την οποία δεν ενεκρίθη η για 
ανθρωπιστικούς λόγους παραµονή του στην Ελλάδα και κάθε άλλη 
σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως και 2) το υπ΄ αριθµ. 
801246/20.9.2003 υπηρεσιακό σηµείωµα της Δ/νσης Ασφαλείας 
Αττικής του Τµήµατος Αλλοδαπών Αθηνών.   

 Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, 
Παρέδρου Μ. Αθανασοπούλου.   Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον 
πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους 
προβαλλόµενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η 
αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την 
απόρριψή της.   Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε 
σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και    

Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα   

 Σκέφθηκε κατά το Νόµο   

 1. Επειδή, για την υπό κρίση αίτηση έχει καταβληθεί το νόµιµο 
παράβολο (1402358, 1159613/2003 ειδικά έντυπα παραβόλου).   2. 
Επειδή, ζητείται, καθ` ερµηνεία του δικογράφου, η ακύρωση της από 
1.9.2003 αποφάσεως του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Δηµόσιας 
Τάξης, µε την οποία, κατ` αποδοχή του 4/147576/21.8.2003 
εισηγητικού σηµειώµατος της Διευθύνσεως Αλλοδαπών (Τµήµα 3ο – 
Γραφείο 1ο), απερρίφθη το υποβληθέν από τον αιτούντα, αλλοδαπό, 
αίτηµα ανανεώσεως της αδείας παραµονής του στη χώρα για 
ανθρωπιστικούς λόγους.   3. Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1 
του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ Α΄184), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 2 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ Α΄ 283) και διατηρήθηκε σε 
ισχύ µε το άρθρο 72 περ. α` του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α΄ 91), «ο 
αλλοδαπός που βρίσκεται καθ` οιονδήποτε τρόπο στο Ελληνικό 
έδαφος, αναγνωρίζεται ύστερα από αίτησή του ως πρόσφυγας και του 
παρέχεται άσυλο, εφόσον στο πρόσωπό του συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1Α της από 28.7.1951 Διεθνούς Συµβάσεως 



της Γενεύης "περί της νοµικής καταστάσεως των προσφύγων" (ν.δ. 
3989/1959, ΦΕΚ 209 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το από 31.1.1967 
Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄)». Τη 
διαδικασία αναγνωρίσεως αλλοδαπού ως πρόσφυγος θεσπίζει το π.δ 
61/1999 (ΦΕΚ Α΄ 63/6.4.1999), εκδοθέν κατ` εφαρµογήν της 
εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 1975/1991, 
όπως το τελευταίο αυτό άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 
2452/1996. Περαιτέρω, στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 
1975/1991, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του 
ν. 2452/1996, ορίζεται ότι : «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται ο 
Υπουργός Δηµόσιας Τάξης, ιδίως για ανθρωπιστικούς λόγους, να 
εγκρίνει την προσωρινή διαµονή αλλοδαπού, του οποίου έχει 
απορριφθεί αίτηση για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, µέχρις ότου 
καταστεί δυνατή η αναχώρησή του από τη χώρα». Συναφώς 
προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 8 του π.δ/τος 61/1999 ότι στην 
απορριπτική του αιτήµατος παροχής ασύλου απόφαση του Υπουργού, η 
οποία εκδίδεται επί προσφυγής του ενδιαφεροµένου αλλοδαπού, 
«αναφέρονται και η υποχρέωση του αιτούντα σε ό,τι αφορά τη διαµονή 
του στην ελληνική επικράτεια, ή την αναχώρησή του από τη χώρα 
εντός ορισµένης προθεσµίας ή η δυνατότητα παραµονής του κατ` 
εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος διατάγµατος». 
Εξ άλλου, το άρθρο 8 του ιδίου π.δ/τος ορίζει τα ακόλουθα: «1. 
Αλλοδαπός, του οποίου έχει απορριφθεί οριστικά η αίτηση για 
αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, πλην όµως του έχει εγκριθεί 
για ανθρωπιστικούς ιδίως λόγους η προσωρινή παραµονή στη χώρα 
µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 25 του Ν. 
1975/1991 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2451/1996, 
εφοδιάζεται από την κατά τόπο αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, ατελώς, µε 
ειδικό δελτίο παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ετήσιας διάρκειας. 
Παρόµοιο δελτίο χορηγείται και στα µέλη της οικογενείας του. Ο 
κάτοχος του δελτίου αυτού οφείλει να αναχωρήσει χωρίς άλλη 
ειδοποίηση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του, εκτός και αν 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν την εκπνοή της προθεσµίας 
υποβάλει στην καθ` ύλην αρµόδια Αστυνοµική Αρχή του τόπου 
κατοικίας του, αίτηση για ισόχρονη παράταση της ισχύος του, επί της 
οποίας αποφαίνεται ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Δηµόσιας 
Τάξης. 2. Για την έγκριση παραµονής αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς 
λόγους λαµβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειµενική αδυναµία 
αποµάκρυνσης ή επιστροφής του αλλοδαπού στη χώρα καταγωγής ή 
συνήθους διαµονής του για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σοβαροί λόγοι 
υγείας του ιδίου ή µέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισµός 
της χώρας του, εµφύλιες συρράξεις συνοδευόµενες από µαζικές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων), ή η συνδροµή στο πρόσωπο 
του ενδιαφεροµένου της ρήτρας µη επαναπροώθησης (non 
refoulement) του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης της Ρώµης του 
1950 περί προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου (Ν.Δ. 53/74, 
Α΄256) ή του αντίστοιχου άρθρου της Σύµβασης της Ν. Υόρκης της 
10ης Δεκεµβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων 
σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας (Ν. 
1782/1988)».   4. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, η 
άδεια παραµονής που χορηγείται σε αλλοδαπό, του οποίου έχει 
απορριφθεί οριστικά το αίτηµα για αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, 



µέχρις ότου καταστεί δυνατή η αναχώρησή του στο εξωτερικό, έχει 
χαρακτήρα προσωρινό. Προβλέπεται, όµως, η παράταση της ισχύος της 
αδείας αυτής εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που ανάγονται στην 
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα προελεύσεως του αλλοδαπού ή και 
στην προσωπική του κατάσταση (όπως είναι οι σοβαροί λόγοι υγείας 
του ιδίου ή µέλους της οικογενείας του) και δικαιολογούν τη συνέχιση 
της προσωρινής διαµονής του στην Ελλάδα (βλ. και ΣτΕ 401-3, 465-7, 
2147/2007). Συνεπώς, όταν υποβάλλεται αίτηµα παρατάσεως αδείας 
παραµονής, εκδοθείσης κατ` εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων για 
ανθρωπιστικούς λόγους, η Διοίκηση οφείλει να εξετάσει τους τυχόν 
προβαλλοµένους εξαιρετικούς, κατά τα προεκτεθέντα, λόγους, η δε 
παράταση της αδείας είναι καταρχήν υποχρεωτική εάν ο 
ενδιαφερόµενος αλλοδαπός διατρέχει, σε περίπτωση επαναπροωθήσεως 
του στη χώρα καταγωγής ή προελεύσεώς του, κίνδυνο να υποβληθεί σε 
βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση ή ποινή 
κατά παράβαση του άρθρου 3 της Σύµβασης της Ρώµης για την 
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών ή του αντίστοιχου άρθρου 3 της Διεθνούς Συµβάσεως κατά 
των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής µεταχείρισης που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 
10.12.1984 και κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.1782/1988, Α΄116 
(ΣτΕ 1241/2007).   5. Επειδή, εν προκειµένω, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του φακέλου, ο αιτών, Αφγανός πολίτης, υπέβαλε αίτηµα 
χορηγήσεως σ`αυτόν ασύλου, το οποίο απερρίφθη οριστικά µε την υπ` 
αριθ. 4/147576/20.5.2002 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, του επετράπη όµως η παραµονή στη χώρα 
για ανθρωπιστικούς λόγους. Σχετική ευχή είχε εκφράσει κατά 
πλειοψηφία και η Γνωµοδοτική Επιτροπή Ασύλου (αρθ.3 παρ.5 π.δ. 
61/1999), επικαλούµενη τη «ρευστή κατάσταση που επικρατεί στο 
Αφγανιστάν». Κατόπιν αυτού, χορηγήθηκε στον αιτούντα «ειδικό 
δελτίο διαµονής υπό ανοχή για ανθρωπιστικούς λόγους», ισχύος µέχρι 
της 20.5.2003. Στις 5.5.2003 ο εν λόγω ζήτησε παράταση της αδείας 
αυτής, προβάλλοντας ότι υπήρξε θύµα βασανιστηρίων στη χώρα του 
ότι κινδυνεύει σε περίπτωση επιστροφής του, καθώς επίσης και ότι έχει 
ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία. Με την από 1.9.2003 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης το αίτηµα 
απερρίφθη µε την εξής αιτιολογία, «ο εν θέµατι αποσκοπεί σε µόνιµη 
εγκατάσταση στη χώρα µας και δεν µπορεί να υπαχθεί στις 
προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 π.δ.61/1999 καθόσον 
δεν προέβαλε λόγους ανωτέρας βίας για τη µη επιστροφή του στη χώρα 
του, όπως σοβαρά προβλήµατα υγείας ή δεν εξέθεσε στοιχεία της 
γενικότερης κατάστασης στη χώρα του που να δικαιολογούν έκθεσή 
του σε κίνδυνο. Ωστόσο αξίζει να σηµειωθεί ότι στο Αφγανιστάν µετά 
την επίτευξη της Συµφωνίας της Βόννης (Νοέµβριος 2001) µπήκαν τα 
θεµέλια για τη δηµιουργία ενός νέου κράτους µε την προσπάθεια 
εξάλειψης των εναποµεινάντων θυλάκων Taliban και Al Qaida, 
προκειµένου να δηµιουργηθεί Εθνικός στρατός και Αστυνοµία. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι µε την ίδια συµφωνία, επαναπατρίσθηκαν 2,5 
εκατοµµύρια πρόσφυγες (πηγή πληροφοριών ΥΠΕΞ)». Με το 
4/147576/9.9.2003 έγγραφο της Δ/νσεως Αλλοδαπών η απόρριψη του 
αιτήµατος γνωστοποιήθηκε στο Γραφείο Πολιτικού Ασύλου και, 
ακολούθως, στον αιτούντα (υπηρεσιακό σηµείωµα από 20.9.2003).   6. 



Επειδή, η κοινοποίηση της προσβαλλοµένης πράξεως δεν αποτελεί, 
κατά τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε, στοιχείο του υποστατού 
της, ώστε να επηρεάζει το κύρος της, αλλά απλό µέσο γνωστοποιήσεώς 
της. Συνεπώς, η παράλειψη κοινοποιήσεως ή η εσφαλµένη κοινοποίηση 
δεν συνιστά πληµµέλεια της αποφάσεως αυτής, όπως αβασίµως 
προβάλλεται, και δεν επιδρά επί του κύρους της, αλλά µόνον επί της 
ενάρξεως της προθεσµίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατ` 
αυτής, όµως, εν προκειµένω δεν τίθεται ζήτηµα εκπροθέσµου (ΣτΕ 
465-7, 2147/2007).   7. Επειδή, η πρόσκληση του ενδιαφεροµένου σε 
ακρόαση πριν από την έκδοση δυσµενούς γι` αυτόν διοικητικής 
πράξεως που επιβάλλει το άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγµατος, µπορεί να 
παραλείπεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαδικασία εκδόσεως 
της πράξεως κινείται µετά από σχετική αίτηση του ιδίου του 
ενδιαφεροµένου, µε την οποία έχει την ευχέρεια να εκθέσει τις απόψεις 
του και να προσκοµίσει τα απαιτούµενα για την υποστήριξή τους 
στοιχεία. Συνεπώς, εφ` όσον η προσβαλλοµένη πράξη εκδόθηκε 
ύστερα από σχετική αίτηση του ιδίου αιτούντος, δεν επεβάλλετο η 
τήρηση του τύπου της προηγουµένης ακροάσεως (ΣτΕ 467, 
2147/2007, 452/2004 , 1469/1995 , 867/1993 κ.ά).   8. Επειδή, µε 
την από 5.5.2003 αίτησή του, ο αιτών ισχυρίσθηκε ότι υπήρξε θύµα 
βασανιστηρίων στη χώρα του και ότι κινδυνεύει να διωχθεί εάν 
επιστρέψει σ` αυτή, αναφέρει δε ότι επισυνάπτονται στην αίτηση 
φωτογραφίες που αποδεικνύουν τα βασανιστήρια που υπέστη. 
Ισχυρίσθηκε ακόµη ότι εργάζεται νόµιµα στην Ελλάδα και ότι έχει 
ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία. Οι ισχυρισµοί, όµως, αυτοί του 
αιτούντος σχετικά µε ατοµικό κίνδυνο διώξεώς του, προεβλήθησαν 
όλως αορίστως, χωρίς να γίνεται επίκληση συγκεκριµένων 
πραγµατικών περιστατικών, στα οποία να µπορούν να θεµελιωθούν, οι 
δε αναφερόµενες ως συνηµµένες στην αίτηση για την απόδειξη των 
πραγµατικών περιστατικών φωτογραφίες δεν ανευρίσκονται στο 
φάκελο της Διοικήσεως ούτε προσκοµίσθηκαν από τον αιτούντα. Ούτε, 
εξ άλλου, η εξεύρεση εργασίας στην Ελλάδα και η ένταξη στην 
ελληνική κοινωνία αποτελούν αυτοτελώς λόγο χορηγήσεως αδείας 
προσωρινής παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Συνεπώς, η 
απόρριψη των ισχυρισµών αυτών δεν έχρηζε ειδικότερης 
αιτιολογήσεως από τη Διοίκηση, αβασίµως δε προβάλλεται ότι η 
προσβαλλοµένη αρνητική πράξη δεν αιτιολογείται νοµίµως και επαρκώς 
από της απόψεως αυτής. Περαιτέρω, όµως, ενόψει του ότι η αρχική 
άδεια παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους είχε χορηγηθεί λόγω της 
γενικής κατάστασης που επικρατούσε στο Αφγανιστάν, προδήλως διότι 
θεωρήθηκε ότι, παρά την απόρριψη του αιτήµατος ασύλου του 
ενδιαφεροµένου, η κατάσταση στη χώρα του δεν επέτρεπε την 
επιστροφή του, µόνη η επίκληση, µετά δύο περίπου έτη, ενός µη 
προσδιοριζοµένου ειδικότερα εγγράφου του Υπουργείου Εξωτερικών, 
καθώς και οι γενικές και αόριστες εκτιµήσεις σχετικά µε την 
εξοµάλυνση των συνθηκών στο Αφγανιστάν κατόπιν της αναφερόµενης 
στο ως άνω έγγραφο, Συµφωνίας της Βόννης, η οποία, σηµειωτέον, 
υφίστατο κατά το χρόνο χορηγήσεως της αρχικής αδείας παραµονής, 
δεν συνιστούν επαρκή αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήµατος 
ανανεώσεως της αδείας παραµονής του αιτούντος για ανθρωπιστικούς 
λόγους (βλ.ΣτΕ 1241/2007). Κατά την άποψη όµως της Συµβούλου 
Α.Χριστοφορίδου, εφόσον ο αιτών δεν προέβαλε, µε την αίτησή του, 



ειδικούς ισχυρισµούς σχετικά είτε µε την προσωπική του κατάσταση 
είτε µε τις γενικότερες συνθήκες στη χώρα καταγωγής του, η 
προσβαλλοµένη αιτιολογείται νοµίµως δεν έχρηζε ειδικότερης 
αιτιολογίας, η δε υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.   9. Επειδή, 
για τον αναφερόµενο στην προηγούµενη σκέψη λόγο, βασίµως 
προβαλλόµενο, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να 
ακυρωθεί η προσβαλλόµενη πράξη, η δε υπόθεση να αναπεµφθεί στη 
Διοίκηση για νέα νόµιµη κρίση του αιτήµατος ανανεώσεως της αδείας 
παραµονής του αιτούντος.   Διά ταύτα   Δέχεται την υπό κρίση αίτηση. 
  Ακυρώνει την προσβαλλόµενη από 1.9.2003 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέως του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, µε την οποία έγινε 
αποδεκτό το 4/147576/21.8.32003 εισηγητικό σηµείωµα της 
Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
  Αναπέµπει την υπόθεση στη Διοίκηση κατά τα οριζόµενα στο 
σκεπτικό.   Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου, και.   Επιβάλλει στο 
Δηµόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος που ανέρχεται στο ποσό 
των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.  

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου 2008    

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος                                  Η Γραµµατέας   
Α. Τσαµπάση                  Α. Ρίπη    

και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 10ης 
Φεβρουαρίου 2009.   

 Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος            Η Γραµµατέας του Δ΄ Τµήµατος   
Π. Πικραµµένος                               Δ. Μουζάκη   Π.Β.  

 	  


