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Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 746/1998

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 52 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ/τος 18/1989)

Συνεδρίασε σε Συμβούλιο στις 16 Νοεμβρίου 1998 με την εξής σύνθεση : Χρ. Γεραρής, Αντι -
πρόεδρος,  Πρόεδρος του Δ'  Τμήματος,  Μ. Βροντάκης,  Σύμβουλος,  Δ.  Γρατσίας,  Πάρεδρος.  Ως 
Γραμματέας έλαβε μέρος η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ' Τμήματος.

Γ ι α να αποφασίσει σχετικά με την από 30 Ιουλίου 1998 αίτηση : τ ο υ BREICH KASSΕM του 
MOHAMED και της KARIMA, Παλαιστινίου, κρατούμενου στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, κατοίκου Αθη-
νών, οδός Ρόδου αριθμός 43, κ α τ ά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Με  την  αίτηση  αυτή  ο  αιτών  επιδιώκει  να  ανασταλεί  η  εκτέλεση  :  α)  Της  υπ'  αριθμ. 
95/020619 - 6210/13.6.1998 πράξεως, υπογραφομένης, με εντολή Αρχηγού, από τον Προϊστάμε-
νο του Κλάδου Αστυνομίας, Ασφαλείας και Τάξεως της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία διε-
τάχθη η απέλαση του αιτούντος και η κράτησή του από την αστυνομική αρχή "μέχρις ότου κατα-
στεί δυνατή η απομάκρυνσή του από το ελληνικό έδαφος" β) Της από 20.7.1998 αποφάσεως του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, με την οποία απερρίφθη η από 20.6.1998 προσφυγή του αιτούντος 
κατά της προμνησθείσης πράξεως και κάθε άλλης συναφούς πράξεως της Διοικήσεως. Ο Πρόε-
δρος του Δ' Τμήματος για να κριθεί η πιο πάνω αίτηση συγκρότησε την Επιτροπή, σύμφωνα με το 
νόμο (άρθρο 52 παρ. 1, 2 και 3 του π.δ./τος 18/1989) και έστειλε αντίγραφο της αιτήσεως στον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης για να δώσει σχετικές πληροφορίες σε έξι (6) μέρες από τη λήψη του  
αντιγράφου. Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον Εισηγητή, Δ. Γρατσία, Πάρεδρο. 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη και το 
παράβολο  (9251661  -  2/1998  διπλότυπα  εισπράξεως  της  Δ.Ο.Υ.  Ενσήμων  και  Δικαστικών  Ει-
σπράξεων Αθηνών, 2557225 και 456339/1998 ειδικά έντυπα παραβόλου).

2. Επειδή με την υπό κρίση αίτηση, ορθώς ερμηνευόμενη, ζητείται η αναστολή εκτελέσεως : 
α) Της υπ' αριθμ. 95/020619 - 6210/13.6.1998 πράξεως, υπογραφομένης, με εντολή Αρχηγού,  
από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Αστυνομίας, Ασφαλείας και Τάξεως της Ελληνικής Αστυνομίας, 
με την οποία διετάχθη η απέλαση του αιτούντος και η κράτησή του από την αστυνομική αρχή 
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"μέχρις ότου καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή του από το ελληνικό έδαφος" β) Της από 20.7.1998 
αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, με την οποία απερρίφθη η από 20.6.1998 προσφυ-
γή του αιτούντος κατά της προμνησθείσης πράξεως.

3. Επειδή κατά των ανωτέρω πράξεων έχει ασκηθεί από τον αιτούντα αίτηση ακυρώσεως, 
για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος η 5.10.1999.

4. Επειδή ο αιτών, ο οποίος είναι παλαιστινιακής καταγωγής και αναφέρεται στα στοιχεία 
του φακέλου άλλοτε ως ανιθαγενής και άλλοτε ως υπήκοος Λιβάνου, εισήλθε στην Ελλάδα με τη 
σύζυγό του την 3.6.1991. Την 12.8.1991 υπέβαλε αίτημα χορηγήσεως πολιτικού ασύλου, το οποίο 
απερρίφθη τελικώς με την υπ' αριθμ. 9135/20619/17.12.1991 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως. Μεταγενεστέρως, σε χρονικό σημείο κατά το οποίο ο αιτών και η σύζυγός του τελούσαν 
υπό  την  προστασία  της  Υπάτης  Αρμοστείας  του  Ο.Η.Ε.  για  τους  Πρόσφυγες  (βλ.  τις  από 
29.11.1994 και 15.4.1994 βεβαιώσεις της αντιπροσωπείας της Υπάτης Αρμοστείας στην Ελλάδα), 
ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Υπουργείου  Δημοσίας  Τάξεως  ενέκρινε,  με  την  από  27.11.1994 
απόφασή του,  "την  υπό  ανοχή  για  ανθρωπιστικούς  λόγους  παραμονή  τους,  προκειμένου  να 
προετοιμάσουν την αναχώρησή τους" (βλ. και τα εκτιθέμενα σχετικώς στο υπ' αριθμ. 9135/20619 
- 613233/7.12.1994 έγγραφο της Διευθύνσεως Κρατικής Ασφαλείας προς το Τμήμα Αλλοδαπών 
Πειραιώς). Κατόπιν τούτου, χορηγήθηκε στον αιτούντα, την 7.12.1994, ειδικό δελτίο παραμονής, 
εξάμηνης διάρκειας,  η ισχύς του οποίου παρατάθηκε για δύο ακόμη εξάμηνα.  Την 11.7.1996 
υποβλήθηκε από τον αιτούντα αίτηση περαιτέρω παρατάσεως της ισχύος του ανωτέρω ειδικού 
δελτίου,  η  οποία  απερρίφθη  με  την  υπ'  αριθμ.  9135/20619/9.8.1996  απόφαση  του  Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Την 10.6.1998, ο αιτών συνελήφθη στην Αθήνα και 
διετάχθη, με την πρώτη των προσβαλλομένων πράξεων, η απέλασή του από τη χώρα καθώς και η 
κράτησή του "μέχρις ότου καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή του από το ελληνικό έδαφος". Κατά 
τα εκτιθέμενα στην εν λόγω πράξη, η απέλαση του αιτούντος διετάχθη επειδή "παραμένει στη 
χώρα  μας  παράνομα,  χωρίς  τις  υπό  του  Ν.  1975/1991  νόμιμες  διατυπώσεις,  δημιουργώντας 
σοβαρά προβλήματα δημόσιας  τάξης".  Κατά της  πράξεως αυτής υπεβλήθη από τον  αιτούντα 
προσφυγή,  η  οποία  απερρίφθη  από  τον  Υπουργό  Δημοσίας  Τάξεως,  με  τη  δεύτερη  των 
προσβαλλομένων  πράξεων.  Η  τελευταία  αυτή  πράξη  εκδόθηκε  βάσει  του  από  1.7.1998 
εισηγητικού σημειώματος, του οποίου ο συντάκτης εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφυγής του 
αιτούντος  "για  λόγους  εθνικής  και  δημόσιας  ασφάλειας",  επικαλούμενος  ότι,  σύμφωνα  με 
έγγραφα  του  Τμήματος  Β1  και  Γ1  της  Διευθύνσεως  Κρατικής  Ασφαλείας,  ο  αιτών 
"δραστηριοποιείται  έντονα στους εδώ ισλαμικούς  κύκλους και  φέρεται  να είναι  στέλεχος  της 
γνωστής ΗΑΜΑS".

5.  Επειδή η Επιτροπή Αναστολών,  ενώπιον της οποίας εισήχθη η υπό κρίση αίτηση την 
16.10.1998, έκρινε απαραίτητο να παρασχεθούν από τη Διοίκηση διευκρινίσεις επί των αναφερο-
μένων στο ανωτέρω εισηγητικό σημείωμα. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής της υποθέσεως απηύθη-
νε προς τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως το από 19.10.1998 
έγγραφο, στο σοποίο αναφέρονται τα εξής : " (1). Στο από 1.7.1998 εισηγητικό σημείωμα επί της  
από 20.6.1998 προσφυγής του αιτούντος κατά της πράξεως με την οποία διετάχθη η απέλασή 
του, αναφέρεται ότι ο αιτών "δραστηριοποιείται έντονα στους εδώ ισλαμικούς κύκλους". Επειδή 
ο αιτών ισχυρίζεται σε υπόμνημά του ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών ότι η πληροφορία αυτή 
αποδίδει το γεγονός ότι ασκεί καθήκοντα ιμάμη σε χώρο προσευχής ομοθρήσκων του, παρακα-
λούμε να μας γνωρίσετε αν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω εισηγητικό σημείωμα περί "δραστη-
ριοποιήσεως σε ισλαμικούς κύκλους" στηρίζονται  στην ιδιότητα του αιτούντος ως ιμάμη ή σε 
άλλα, πέραν της ιδιότητος αυτής, στοιχεία. (2).Στο ως άνω εισηγητικό σημείωμα αναφέρεται επί-
σης ότι ο αιτών "φέρεται να είναι στέλεχος της HAMAS". Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η  
πληροφορία αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, αναγόμενα σε συγκεκριμένες δραστη-
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ριότητες  του  αιτούντος,  ικανές  να  θέσουν,  δυνητικώς  έστω,  σε  κίνδυνο τη  δημόσια  τάξη και 
ασφάλεια".  Στο  ως  άνω  έγγραφο  απήντησε  η  Διοίκηση  με  το  υπ'  αριθμ.  6712/344  -  
366911/5.11.1998 έγγραφο του Προϊσταμένου του Κλάδου Αστυνομίας, Ασφαλείας και Τάξεως 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Το έγγραφο αυτό παραπέμπει στα εκτιθέμενα στην παράγραφο 5 του 
υπ' αριθμ. 95/20613 - 596366/ 26.8.1998 εγγράφου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως προς το  
Συμβούλιο της Επικρατείας (κατά την οποία "με ...... έγγραφα του Τμήματος Β1 και Γ1 της Διεύ-
θυνσης Κρατικής Ασφάλειας ...... διατάχθηκε να κινηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του αιτού-
ντος ή της απέλασής του, διότι διέμενε παράνομα στη χώρα") και προσθέτει ότι η παράγραφος 
αυτή "στηρίζεται  σε  στοιχεία και  πληροφορίες  προληπτικής αστυνομικής έρευνας για θέματα 
Κρατικής Ασφάλειας αρμοδίων υφισταμένων Υπηρεσιών μας, τα οποία είναι απόρρητα (μη ανα-
κοινώσιμα)".

6. Επειδή η Διοίκηση δεν παρέσχε, με το ανωτέρω έγΐγραφό της, τις ζητηθείσες διευκρινί-
σεις ως προς τους ακριβείς λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι η απέλαση του αιτούντος από τη 
χώρα επιβάλλεται "για λόγους εθνικής και δημόσιας ασφάλειας". Εν όψει τούτου, η Επιτροπή κρί-
νει ότι δεν υφίστανται στο φάκελο στοιχεία ικανά να δικαιολογήσουν την απόρριψη της κρινο-
μένης αιτήσεως για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Δεδομένου δε ότι : α) Ο αιτών ζει και εργάζε-
ται στην Ελλάδα από το έτος 1991 β) Στην Ελλάδα ζει, από το έτος 1991, και η σύζυγος του αιτού -
ντος (η οποία μάλιστα διήνυε κατά το χρόνο εκδόσεως των προσβαλλομένων πράξεων τον έκτο 
μήνα της κυήσεως) καθώς και τα τέσσερα ανήλικα τέκνα του, δύο εκ των οποίων φοιτούν ήδη σε 
δημοτικό σχολείο των Αθηνών, η Επιτροπή κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων 
πράξεων θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμή-
σεως της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως. Συνεπώς, συντρέχει νόμιμος λόγος να χορηγηθεί η αι-
τουμένη αναστολή εκτελέσεως μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Επισημαίνεται πάντως στη Διοίκηση ότι υφίσταται πάντοτε η δυνα-
τότητα, εάν θεωρήσει ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, αρκούντως εξειδικευμένοι, επιβάλλουν 
τυχόν την άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων, να ζητήσει, με αίτησή της, την ανάκλη-
ση της παρούσης αποφάσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α
-Δέχεται την υπό κρίση αίτηση.
-Αναστέλλει, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό, μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση του Συμ-

βουλίου της  Επικρατείας  επί  της  εκκρεμούς  αιτήσεως ακυρώσεως,  την  εκτέλεση :  α)  Της  υπ' 
αριθμ.  95/020619  -  6210/13.6.1998  πράξεως,  υπογραφομένης,  με  εντολή  Αρχηγού,  από  τον 
Προϊστάμενο του Κλάδου Αστυνομίας, Ασφαλείας και Τάξεως της Ελληνικής Αστυνομίας, με την 
οποία διετάχθη η απέλαση του αιτούντος και η κράτησή του από την αστυνομική αρχή "μέχρις  
ότου καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή του από το ελληνικό έδαφος" β) Της από 20.7.1998 απο-
φάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, με την οποία απερρίφθη η από 20.6.1998 προσφυγή 
του αιτούντος κατά της προμνησθείσης πράξεως.

- Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 1998 και εκδόθηκε στις 24 του 

ιδίου μήνα και έτους.
Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος                                                          Η Γραμματέας του Δ' Τμήματος
Χρ. Γεραρής                                                                                                                            Α. Τριάδη  
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