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Αριθμός 4600/2005 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ� 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Απριλίου 2004, με την εξής 

σύνθεση: Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ' Τμήματος, Γ. 

Παναγιωτόπουλος, Δ. Πετρούλιας, Χ. Ράμμος, Α. Χριστοφορίδου, Σύμβουλοι, Δ. 

Γρατσίας, Δ. Μακρής, Πάρεδροι. Γραμματέας η Α. Τριάδη, Γραμματέας του Δ’ 

Τμήματος. 

Για να δικάσει την από 30 Ιουλίου 1998 αίτηση: 

του B. M. K., κατοίκου Αθηνών (Ρ. *), ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος 

που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε στην α’ επ’ ακροατηρίου συζήτηση, 

κατά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ο οποίος παρέστη με τον Ιω. Χατζηνέκουρα, 

Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν : 1) η διαταγή του Υπουργού 

Δημόσιας Τάξης με την οποία διατάχθηκε η απέλασή του, 2) η απορριπτική απόφαση 

του ως άνω Υπουργού επί της από 20.6.1998 προσφυγής του, 3) η απόφαση με την 

οποία κρατείται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, από 10 Ιουνίου 1998 και κάθε άλλη 

σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Παρέδρου Δ. 

Γρατσία. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την 

απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως. 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του 

δικαστηρίου κ α ι 

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 (9251659-60/1998 διπλότυπα εισπράξεως της Δ.Ο.Υ. Ενσήμων 

και Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών, 82623/1998 ειδικό έντυπο παραβόλου). 

2. Επειδή η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς συμπληρωθείσα με το από 13.3.2001 

δικόγραφο προσθέτων λόγων, εισάγεται ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του 

Τμήματος, λόγω σπουδαιότητος των τιθεμένων ζητημάτων. 

3. Επειδή η κρινομένη αίτηση εισάγεται ήδη προς οριστική κρίση, κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 3631/2002 προδικαστικής αποφάσεως του Τμήματος. 

4. Επειδή, με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του Ν. 1975/1991 «Είσοδος – έξοδος, 

παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών κ.λπ.» (Α' 184), όπως ίσχυε κατά τον εν 

προκειμένω κρίσιμο χρόνο, προ της θεσπίσεως του νεωτέρου περί αλλοδαπών Ν. 

2910/2001 (Α' 91/2.5.2001), ορίσθηκαν τα εξής : «Η διοικητική απέλαση 

αλλοδαπού, με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, είναι δυνατή, αν 

: α. Καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση και εφ’ όσον η απέλασή του δεν 
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διατάχθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο. β. Παραβεί τις διατάξεις του παρόντος. γ. 

Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος κρίνεται επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή 

ασφάλεια της Χώρας ή τη δημόσια υγεία. δ. Εμφανίζεται ενώπιον των ελληνικών 

αρχών με διαφορετική κάθε φορά ιθαγένεια». Με το άρθρο 11 του αυτού ως άνω 

νόμου προβλέφθηκαν, εξ άλλου, τα εξής : «1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης καταρτίζει και τηρεί κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών. Τα 

κριτήρια και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής αλλοδαπών από τον κατάλογο 

αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης. 2. Αλλοδαπός ευρισκόμενος στο ελληνικό έδαφος, αφότου εγγραφεί 

στον κατάλογο ανεπιθυμήτων, υποχρεούται να εγκαταλείψει τη Χώρα, μέσα σε 

προθεσμία που ορίζεται κάθε φορά από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσής του, ο αλλοδαπός απελαύνεται». Βάσει της εξουσιοδοτήσεως που 

χορηγήθηκε με την παράγραφο 1 του παρατεθέντος ανωτέρω άρθρου, εκδόθηκε η υπ’ 

αριθμ. 4803/13/4κγ/18.6.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως, τιτλοφορούμενη «Καθορισμός των κριτηρίων και της 

διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή από τον κατάλογο ανεπιθύμητων 

αλλοδαπών» (Β' 407), με το άρθρο 1 της οποίας προβλέφθηκαν τα εξής : «1. 

Αρμόδια υπηρεσία για την εγγραφή αλλοδαπού στον κατάλογο ανεπιθυμήτων (…) είναι 

η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως. 2. Η εγγραφή 

στον κατάλογο γίνεται ύστερα από δικαστική απόφαση, που διατάσσει την απέλαση 

του αλλοδαπού ή ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση των διοικητικών αρχών προς την 

προαναφερόμενη υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται τελικά για την εγγραφή». Σύμφωνα 

δε με το άρθρο 2 της εν λόγω κοινής υπουργικής αποφάσεως : «Στον κατάλογο 

ανεπιθυμήτων εγγράφονται : 1. Αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων μπορεί να 

διαταχθεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης, για τους αναφερόμενους στην παρ. 1 

του άρθρου 27 του Ν. 1975/1991 λόγους. Για την εγγραφή των αλλοδαπών αυτών 

ερευνάται, ιδίως, αν η παρουσία τους στο ελληνικό έδαφος μπορεί να αποτελέσει 

απειλή για την εθνική και δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη και υγεία. 2. 

Αλλοδαποί, οι οποίοι παραβίασαν τις διατάξεις της σχετικής με την είσοδο και 

παραμονή των αλλοδαπών νομοθεσίας και για το λόγο αυτόν απομακρύνθηκαν από τη 

Χώρα». Περαιτέρω, με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν. 2434/1996 (Α' 188) 

χορηγήθηκε εξουσιοδότηση προς έκδοση προεδρικού διατάγματος, ρυθμίζοντoς τα 

εξής θέματα : «α. Τη μέθοδο και τα μέσα καταγραφής των αλλοδαπών που διαμένουν 

στην Ελλάδα. β. Τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις λοιπές αναγκαίες 

λεπτομέρειες για την έκδοση της “Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής 

Αλλοδαπών”. 

γ. Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για όσους αλλοδαπούς αρνούνται ή αμελούν να 

εφοδιαστούν με την “Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών”. δ. Τη 

χρονική 

διάρκεια ισχύος της “Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών”. ε. 

Τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την επανέκδοση ή ανανέωση της “Κάρτας Προσωρινής 

Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών”. στ. Το φορέα που θα αναλάβει το έργο της 

έκδοσης 

της “Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπών”. Κατ’ επίκληση της 

εξουσιοδοτήσεως αυτής εκδόθηκε το Π.Δ. 358/1997 (Α' 240/28.11.1997), το άρθρο 1 

του οποίου όρισε, στη μεν παράγραφο 1, ότι «σκοπός του παρόντος διατάγματος 

είναι η καταγραφή των αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στην Ελλάδα και είτε 

απασχολούνται είτε αναζητούν απασχόληση, καθώς και η έναρξη της διαδικασίας που 

θα οδηγήσει στη νομιμοποίησή τους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις», στη δε 

παράγραφο 2, αντικατασταθείσα, αφ’ ότου ίσχυσε, με το άρθρο 17 του Ν. 2713/1999 

(Α' 89), ότι «οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται σε κάθε 

αλλοδαπό, ο οποίος, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις είτε εισόδου, είτε 

παραμονής, είτε απασχόλησης στη Χώρα, βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια κατά 
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την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, εργαζόμενος ή με την επιθυμία να 

εργαστεί στην Ελλάδα σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 

ή αυτοαπασχολούμενος ή με την επιθυμία να αυτοαπασχοληθεί». Με το άρθρο 2 

παράγραφος 1 του αυτού διατάγματος προεβλέφθη, περαιτέρω, ότι κάθε αλλοδαπός 

που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του υποχρεούται να παρουσιασθεί, εντός 

ορισμένης προθεσμίας, στο πλησιέστερο προς τον τόπο της διαμονής του γραφείο 

του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και να ζητήσει, προς 

προσωρινή νομιμοποίηση της παραμονής και εργασίας του στην Ελλάδα, τη χορήγηση 

“Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού” (“λευκής κάρτας”, σύμφωνα 

με την 

ορολογία που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης στη μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 73 

παράγραφος 1 του Ν. 2676/1999, Α' 1), υποβάλλοντας τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 2 περιπτώσεις α' έως και ζ' του αυτού άρθρου δικαιολογητικά. Με την 

παράγραφο 3 του αυτού άρθρου 2 προβλέφθηκε ότι “στον αλλοδαπό, ο οποίος 

υποβάλλει την κατά την παράγραφο 1 δήλωση – αίτηση χορηγείται από τις υπηρεσίες 

του Ο.Α.Ε.Δ. έγγραφο πιστοποίησης της κατάθεσης αυτής, η οποία καλείται Κάρτα 

Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού και επέχει και θέση προσωρινής 

άδειας 

εργασίας”, ενώ με την αυτή διάταξη της παραγράφου 3, όπως ίσχυε προ της 

τροποποιήσεώς της με το άρθρο 73 παράγραφος 1 περίπτωση ζ' του Ν. 2676/1999, 

ορίσθηκε, επίσης, ότι “δεν χορηγείται Κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής 

Αλλοδαπού σε όσους έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα στην Ελλάδα για κακούργημα ή 

πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, εξαιρουμένων όσων 

καταδικάσθηκαν για παράνομη είσοδο και εργασία σε ελληνικό έδαφος προ της 

ενάρξεως ισχύος του παρόντος διατάγματος ή σε όσους αναφέρονται στον κατάλογο 

ανεπιθυμήτων αλλοδαπών του άρθρου 11 Ν. 1975/1991”. Τέλος, στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 4 του εν λόγω Π.Δ., όπως αρχικώς ίσχυσε, προ της αντικαταστάσεώς της με 

το άρθρο μόνο παράγραφος 3 του Π.Δ. 241.1998 (Α' 180/29.7.1998), ορίσθηκαν τα 

εξής : «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

Δημόσιας Τάξης, δύναται να μη χορηγηθεί ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η ισχύς 

της Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 

παρόντος σε αλλοδαπό εργαζόμενο, εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου 

συμφέροντος. Αν πρόκειται για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και δημόσιας 

υγείας αρκεί η απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης». 

5. Επειδή, από τις παρατεθείσες ανωτέρω διατάξεις του Ν. 1975/1991 και της υπ’ 

αριθ. 4803/13/4κγ/18.6.1992 κοινής υπουργικής αποφάσεως, συνάγεται ότι η 

εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών γίνεται, μεταξύ άλλων, και όταν 

συντρέχουν στο πρόσωπο του αλλοδαπού λόγοι που θα δικαιολογούσαν την απέλασή 

του, όταν, δηλαδή έχει παραβεί τη νομοθεσία περί εισόδου και παραμονής 

αλλοδαπών ή έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλακίσεως ή καθείρξεως ή εμφανίζεται με 

διαφορετική κατά καιρούς ιθαγένεια ή κρίνεται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη 

και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία. Προκειμένου, εν τούτοις, περί αλλοδαπού, ο 

οποίος, κατά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του Π.Δ. 358/1997, παρέμενε 

παρανόμως στη Χώρα, αλλά υπέβαλε, κατά τα προβλεπόμενα στο εν λόγω Π.Δ., αίτηση 

για τη χορήγηση της «λευκής κάρτας», εγγραφή του στον κατάλογο ανεπιθυμήτων, 

μετά την ανωτέρω ημερομηνία, είναι μεν, κατ’ αρχήν, δυνατή, δεν μπορεί, όμως, 

να εύρει νόμιμο αιτιολογικό έρεισμα στο γεγονός και μόνον ότι, κατά την 

ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του Π.Δ. 358/1997, ο ανωτέρω βρισκόταν παρανόμως στην 

Ελλάδα, δεδομένου ότι το τελευταίο αυτό Π.Δ., εκδόθηκε με σκοπό, ακριβώς, την 

τακτοποίηση των αλλοδαπών που ευρίσκοντο παρανόμως στη Χώρα την παραπάνω 

ημερομηνία. Εάν, αντιθέτως, η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθυμήτων ενός 

αλλοδαπού, ο οποίος ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία, γίνει κατ’ επίκληση ενός από 

τους άλλους λόγους που προβλέπονται στο νόμο (όπως, λόγου χάριν, κατ’ επίκληση 
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του ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια), 

τούτο μπορεί να αποτελέσει, περαιτέρω, έρεισμα για την έκδοση πράξεως περί μη 

χορηγήσεως στον ενδιαφερόμενο της «λευκής κάρτας» και, περαιτέρω, για την 

έκδοση πράξεως απελάσεώς του από τη Χώρα. Εξ άλλου, προκειμένου το Συμβούλιο 

της Επικρατείας να ασκήσει την κατά το άρθρο 95 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του 

Συντάγματος ακυρωτική του αρμοδιότητα και να παράσχει στους διοικουμένους 

(ημεδαπούς ή αλλοδαπούς) έννομη προστασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 

παράγραφος 1 του Συντάγματος (βλ. σχετικώς και άρθρο 6 παράγραφος 1 της 

Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, κυρωθείσης με το Ν.Δ. 53/1974, Α' 256), είναι αναγκαία η εξασφάλιση 

της απρόσκοπτης συλλογής όλων, ανεξαιρέτως, των πραγματικών στοιχείων, τα οποία 

είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των προβαλλομένων λόγων και την εν γένει 

κρίση επί του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος. Για τους λόγους, ακριβώς, αυτούς, 

το ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» 

(Α' 8) προβλέπει (βλ. άρθρα 22 παράγραφοι 1 και 3, 23 παράγραφοι 1 και 2, 24 

παράγραφος 1 και 33) ότι ο εισηγητής της υποθέσεως μεριμνά για τη συγκέντρωση 

κάθε στοιχείου κρίσιμου για τη διερεύνησή της και θεσπίζει αντίστοιχη υποχρέωση 

της Διοικήσεως προς έγκαιρη διαβίβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας όλων των 

στοιχείων, τα οποία ζητά ο εισηγητής ή το Δικαστήριο με προδικαστική απόφασή 

του. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και έγγραφα, τα οποία η Διοίκηση έχει 

χαρακτηρίσει απόρρητα, επικαλουμένη λόγους προστασίας της κρατικής ασφαλείας ή 

της δημοσίας τάξεως. Και τούτο, διότι λόγοι τέτοιας φύσεως μπορούν μεν, κατ’ 

αρχήν, να δικαιολογήσουν περιορισμό στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως του 

διαδίκου στα στοιχεία του διαβιβασθέντος στο Δικαστήριο φακέλου, δεν μπορούν, 

όμως, επ’ ουδενί να δικαιολογήσουν την μη διαβίβαση στο Δικαστήριο των 

στοιχείων που η Διοίκηση χαρακτηρίζει απόρρητα. Αντίθετη εκδοχή θα υπερακόντιζε 

τον σκοπό του χαρακτηρισμού ορισμένων στοιχείων ως απορρήτων, θα ισοδυναμούσε 

με πλήρη αποκλεισμό του δικαστικού ελέγχου σε σημαντικούς τομείς της 

διοικητικής δράσεως και θα συνιστούσε δραστικό περιορισμό, μη ανεκτό υπό το 

Σύνταγμα, του δικαιώματος παροχής εννόμου προστασίας. Επομένως, σε περίπτωση, 

κατά την οποία η αιτιολογία της προσβληθείσης με αίτηση ακυρώσεως διοικητικής 

πράξεως ερείδεται επί απορρήτων στοιχείων, η Διοίκηση δεν υποχρεούται μεν να 

αναφέρει στο σώμα της προσβαλλομένης πράξεως τα πραγματικά δεδομένα που 

προκύπτουν από τα ανωτέρω απόρρητα στοιχεία, υποχρεούται, όμως 

(περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων κατά τις οποίες η προσβαλλομένη πράξη 

αφορά εγγραφή αλλοδαπού στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών ή απέλαση 

αλλοδαπού από την Ελλάδα), να θέσει υπ’ όψη του Συμβουλίου της Επικρατείας τα 

εν λόγω απόρρητα στοιχεία, κατά τρόπο, βεβαίως, συμβατό με τον χαρακτηρισμό 

τους ως απορρήτων. Και εάν μεν το Δικαστήριο, εξετάζοντας τα στοιχεία αυτά εν 

συμβουλίω, κρίνει ότι ο χαρακτηρισμός των ως απορρήτων δικαιολογείται, εν όψει 

της φύσεώς των και των λόγων δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται συναφώς η 

Διοίκηση, χωρεί, περαιτέρω, σε κρίση περί της νομιμότητος της αιτιολογίας της 

προσβαλλομένης πράξεως χωρίς να θέσει τα στοιχεία αυτά υπ’ όψη του αιτούντος 

και χωρίς να εκθέσει, στην απόφασή του, το περιεχόμενό τους ? σε αντίθετη 

περίπτωση, αναβάλλει, με προδικαστική απόφασή του, την οριστική κρίση επί της 

υποθέσεως, προκειμένου ο αιτών να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών και να 

διατυπώσει τις επ’ αυτών απόψεις του (πρβλ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου, απόφαση της 10.7.1998, Tinnelly and Sons Ltd και λοιποί και 

McElduff και λοιποί κατά Ηνωμένου Β., R. 1998 – IV, σελ. 1634 επ., καθώς και 

απόφαση της 30.10.2001, D. κατά Ηνωμένου Β. ? πρβλ., επίσης, Ομοσπονδιακό 

Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας, απόφαση της 27.10.1999, BVerfGE 101, 106 

επ. ? πρβλ., τέλος, και ΣτΕ 2374/1969). Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Γ. 

Παναγιωτόπουλος και Δ. Πετρούλιας, διατυπώνοντας την εξής γνώμη, την οποία 

ακολούθησε και ο Πάρεδρος Δ. Μακρής : Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του 
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Ν. 1975/1991, όταν διατάσσεται η απέλαση αλλοδαπού ή όταν ο αλλοδαπός 

εγγράφεται στον κατάλογο ανεπιθυμήτων, με συνέπεια την υποχρέωσή του να 

εγκαταλείψει τη Χώρα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την απέλασή του, για το 

λόγο ότι η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος κρίνεται, από τα αρμόδια 

κυβερνητικά όργανα, επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια, αρκεί για την 

αιτιολόγηση των σχετικών πράξεων, η επίκληση γενικώς της συνδρομής λόγων 

εθνικής ασφάλειας, χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός των 

πραγματικών δεδομένων που δικαιολογούν την ανωτέρω εκτίμηση, ούτε επομένως 

ειδικότερη αναφορά των συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων που έχουν ληφθεί 

υπ’ όψη (βλ. ΣτΕ 1651/1996 επταμ.). Αντιθέτως, όταν αλλοδαπός απελαύνεται ή 

εγγράφεται στον κατάλογο ανεπιθυμήτων για έναν από τους λοιπούς λόγους, η 

σχετική πράξη πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, η δε αιτιολογία αυτή μπορεί να 

προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Και ναι μεν η μη γνωστοποίηση στον 

ενδιαφερόμενο αλλοδαπό των συγκεκριμένων λόγων, για τους οποίους κρίνεται 

επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, καθώς και των σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων, συνεπάγεται περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, αφού 

δεν του παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου, όσον αφορά 

την επάρκεια ή άλλο ελάττωμα της αιτιολογίας, ωστόσο ο περιορισμός αυτός 

δικαιολογείται από υπέρτερους λόγους επιτακτικού, όχι απλώς δημόσιου, αλλά 

εθνικού συμφέροντος, οι οποίοι συνάπτονται με την εθνική ασφάλεια, ενδεχομένως 

δε και με τις διεθνείς σχέσεις της Χώρας και ειδικότερα με τη διατήρηση ομαλών 

σχέσεων με άλλα κράτη της διεθνούς κοινότητας. Διάφορο δε είναι το ζήτημα του 

μη επιτρεπτού της απέλασης του αλλοδαπού, έστω και αν επιβάλλεται για λόγους 

εθνικής ασφάλειας, εφ’ όσον, εξ αιτίας αυτής, ο απελαυνόμενος θα διέτρεχε 

σοβαρό και επαληθεύσιμο κίνδυνο απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, 

αντίθετης προς το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

Τη συνδρομή, πάντως, του κινδύνου αυτού οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει 

ο ενδιαφερόμενος ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών. Περαιτέρω δε καμία 

διάταξη του Π.Δ. 18/1989 δεν προβλέπει ότι η Διοίκηση, μολονότι δεν υποχρεούται 

να εκθέσει, στο σώμα της προσβαλλόμενης πράξης, τους συγκεκριμένους λόγους 

εθνικής ασφάλειας, οι οποίοι, κατά την ανέλεγκτη ουσιαστική εκτίμησή της, 

επιβάλλουν την απέλαση αλλοδαπού από τη Χώρα, ούτε να προσδιορίσει τα 

πραγματικά στοιχεία που στηρίζουν αυτή την εκτίμηση, ούτε, δε, κατά μείζονα 

λόγο, να τα γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό, οφείλει, κατά τη γνώμη 

της πλειοψηφίας, να τα διαβιβάσει στο Δικαστήριο, το οποίο εξετάζει τα στοιχεία 

αυτά «εν συμβουλίω» και εάν «κρίνει ότι ο χαρακτηρισμός των ως απορρήτων 

δικαιολογείται, εν όψει της φύσεώς των και των λόγων δημοσίου συμφέροντος που 

επικαλείται συναφώς η Διοίκηση, χωρεί, περαιτέρω, σε κρίση περί της νομιμότητος 

της αιτιολογίας της προσβαλλομένης πράξεως χωρίς να θέσει τα στοιχεία αυτά υπ’ 

όψη του αιτούντος και χωρίς να εκθέσει, στην απόφασή του, το περιεχόμενό τους ? 

σε αντίθετη περίπτωση, αναβάλλει, με προδικαστική απόφασή του, την οριστική 

κρίση επί της υποθέσεως, προκειμένου ο αιτών να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών 

και να διατυπώσει τις επ’ αυτών απόψεις του». Οι διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1 

και 3, 23 παρ. 1 και 2, 24 παρ. 1 και 33 βεβαίως δεν ορίζουν τέτοια ειδική 

διαδικασία δικαστικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά έχουν την 

έννοια ότι η Διοίκηση οφείλει να διαβιβάσει στο Δικαστήριο όλα τα κρίσιμα για 

την εκδίκαση της υποθέσεως στοιχεία, στο μέτρο όμως που έχει την υποχρέωση να 

αιτιολογήσει την προσβαλλόμενη πράξη της, σύμφωνα με την οικεία ουσιαστική 

νομοθεσία και προκειμένου περί στοιχείων που στηρίζουν την, κατά περίπτωση, 

επιβαλλόμενη αιτιολογία και στο μέτρο που, κατά νόμο, αυτή επιβάλλεται. Για την 

άσκηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας ενός τέτοιου εξαιρετικού δικαστικού 

ελέγχου απαιτείται ειδική ρύθμιση του νομοθέτη, η οποία δεν υπάρχει. Τούτο δε, 

κατά μείζονα λόγο, δεδομένου ότι το Δικαστήριο, κατά την άσκηση του, σύμφωνα με 

τη γνώμη της πλειοψηφίας, επιβαλλόμενου δικαστικού ελέγχου αυτού του 
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περιεχομένου, δεν περιορίζεται στην κατοχυρούμενη από το άρθρο 95 του 

Συντάγματος ακυρωτική του αρμοδιότητα, αλλά προβαίνει και σε ουσιαστικό έλεγχο 

των εκτιμήσεων του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όσον αφορά τη συνδρομή, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, λόγων εθνικής ασφάλειας, ικανών να δικαιολογήσουν την 

απέλαση του αλλοδαπού. Πράγματι η, κατά την κρατήσασα γνώμη, κρίση του 

Δικαστηρίου περί του εάν ο χαρακτηρισμός των στοιχείων που έλαβε υπ’ όψη του ο 

Υπουργός Δημόσιας Τάξης ως απορρήτων, «δικαιολογείται, εν όψει της φύσεώς των 

και των λόγων δημοσίου συμφέροντος που επικαλείται συναφώς η Διοίκηση», δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως κρίση ελέγχου νομιμότητας, αλλά αποτελεί ουσιαστική, κατ’ 

εξοχήν, εκτίμηση, τόσο ως προς τη φύση και τις πηγές στοιχείων αναφερόμενων 

στην εθνική ασφάλεια της Χώρας, όσο και ως προς την προσφορότητα του μέτρου της 

απέλασης αλλοδαπού, δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για εκτίμηση εάν συντρέχει, στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ικανός να 

δικαιολογήσει την απέλαση αλλοδαπού. Τοσούτο δε μάλλον καθόσον η κρίση όσον 

αφορά την ύπαρξη απειλής για την εθνική ασφάλεια από την παρουσία αλλοδαπού στη 

Χώρα και η επιλογή του μέτρου της απέλασης ως κατάλληλου για την αντιμετώπισή 

της απειλής αυτής μέσου, προϋποθέτουν πολιτική εκτίμηση και αξιολογικές κρίσεις 

συναπτόμενες και με τις διεθνείς σχέσεις αλλά και τα γενικότερα συμφέροντα της 

Χώρας και ως εκ τούτου η απέλαση αλλοδαπού για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν 

συνιστά άσκηση διοικητικής απλώς αρμοδιότητας αλλά κυβερνητικής, κατ’ ουσίαν, 

πολιτικής. Τέλος, εξ άλλου, στην περίπτωση απέλασης αλλοδαπού, δεν έχει 

εφαρμογή το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπως τούτο έχει 

ερμηνευθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με τις 

αποφάσεις του της 10.7.1998, Tinnelly and Sons Ltd και λοιποί κατά Ηνωμένου Β. 

και της 30.10.2001, D. κατά Ηνωμένου Β. (οι οποίες πάντως δεν αφορούν απέλαση 

αλλοδαπού). 

6. 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 (αλλοδαπή, επίσης, 

υπήκοος) τελούσαν υπό την προστασία της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 

Πρόσφυγες (βλ. τις από 29.11.1994 και 15.4.1998 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 υπεβλήθη 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. Μετά τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 358/1997, ο αιτών 

υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση της «λευκής κάρτας» και έλαβε, την 10.2.1998, 

σχετική βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. Την 10.6.1998, ο αιτών συνελήφθη στην Αθήνα 

και διετάχθη, με την υπ’ αριθμ. 95/020619 – 6210/13.6.1998 πράξη, υπογραφομένη, 

με εντολή Αρχηγού, από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Αστυνομίας, Ασφαλείας και 

Τάξεως της Ελληνικής Αστυνομίας, 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 πράξη αυτήν, η απέλαση του αιτούντος διετάχθη επειδή 
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«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 η προβλεπομένη στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του Ν. 

1975/1991 ενδικοφανής προσφυγή, η οποία απερρίφθη, με την από 20.7.1998 απόφαση 

του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Η τελευταία αυτή πράξη εκδόθηκε βάσει του από 

1.7.1998 εισηγητικού σημειώματος, ο συντάκτης του οποίου 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 H.». Τέλος, με την 

υπ’ αριθμ. 95/20619-6210-Α/20.7.1998 πράξη του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 

αποφασίσθηκε να μη χορηγηθεί στον αιτούντα η «λευκή κάρτα», κατ’ επίκληση του 

ότι, σε χρόνο μεταγενέστερο της καταθέσεως, εκ μέρους του, της σχετικής 

αιτήσεως, ενεγράφη, με την υπ’ αριθμ. 95/20619-433278/13.2.1998 πράξη του 

Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 

στον κατάλογο των ανεπιθυμήτων αλλοδαπών για λόγους δημοσίας τάξεως, ασφαλείας 

και γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος. 

7. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, ορθώς ερμηνευομένη, ζητείται ήδη η ακύρωση 

της από 20.7.1998 αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, απορριπτικής της 

ενδικοφανούς προσφυγής του αιτούντος κατά της υπ’ αριθμ. 

95/020619-6210/13.6.1998 πράξεως, με την οποία είχε διαταχθεί, κατά τα 

εκτεθέντα ανωτέρω, η απέλαση του αιτούντος από τη Χώρα και η κράτησή του από 

την αστυνομική αρχή μέχρις ότου καταστεί δυνατή η απομάκρυνσή του από το 

ελληνικό έδαφος. Εν όψει δε των εκτεθέντων στην πέμπτη σκέψη ως προς την έννοια 

των κρισίμων εν προκειμένω διατάξεων και δεδομένου ότι ο αιτών στρέφεται, όπως 

αναφέρεται στο κύριο δικόγραφο, και εναντίον κάθε άλλης πράξεως, πλην της 

ανωτέρω μνημονευθείσης υπουργικής αποφάσεως, η οποία σκοπεί να τον εξαναγκάσει 

σε αναχώρηση από τη Χώρα, ως συμπροσβαλλόμενες πρέπει να θεωρηθούν, αφ’ ενός 

μεν η υπ’ αριθμ. 95/20619-6210-Α/20.7.1998 πράξη του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 

με την οποία αποφασίσθηκε να μη χορηγηθεί στον αιτούντα η «λευκή κάρτα», αφ’ 

ετέρου δε η υπ’ αριθμ. 95/20619-433278/13.2.1998 πράξη του Προϊσταμένου της 

Διευθύνσεως Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως περί εγγραφής του 

αιτούντος στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών. 

8. Επειδή προβάλλεται ότι η επιβολή, εις βάρος του αιτούντος, του μέτρου της 

απελάσεως αιτιολογείται πλημμελώς, δεδομένου, μάλιστα, ότι έχει ήδη κινηθεί η 

διαδικασία νομιμοποιήσεως της παραμονής του αιτούντος στη Χώρα. Όπως ήδη 

εξετέθη, την ημέρα εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας 

Τάξεως, με την οποία διετάχθη τελικώς η απέλαση του αιτούντος από τη Χώρα, 

αποφασίσθηκε, επίσης, με άλλη (θεωρούμενη ως συμπροσβαλλόμενη) πράξη του αυτού 

Υπουργού, η μη χορήγηση στον αιτούντα της «λευκής κάρτας», λόγω της εγγραφής 

του, μετά την υποβολή της αιτήσεως για νομιμοποίησή του, στον κατάλογο 

ανεπιθυμήτων αλλοδαπών. Εν όψει δε των εκτεθέντων στην πέμπτη σκέψη, ως προς 

την έννοια των κρισίμων εν προκειμένω διατάξεων, εάν η τελευταία αυτή 

(θεωρούμενη, επίσης, ως συμπροσβαλλόμενη) πράξη εγγραφής του αιτούντος στον 

κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών κριθεί νόμιμη, τούτο θα αρκούσε για να παράσχει 

νόμιμο και επαρκές έρεισμα στις λοιπές δύο, χρονικώς μεταγενέστερες, από τις 

προσβαλλόμενες πράξεις, δηλαδή στην πράξη με την οποία αποφασίσθηκε να μη 

χορηγηθεί στον αιτούντα η «λευκή κάρτα», καθώς και στην πράξη με την οποία 

διετάχθη η απέλασή του. 

9. Επειδή η πράξη εγγραφής του αιτούντος στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών 

δεν μπορεί να εύρει έρεισμα στο γεγονός και μόνον ότι προ της κινήσεως της 
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διαδικασίας νομιμοποιήσεώς του, παρέμεινε στην Ελλάδα παρανόμως, δεδομένου ότι, 

κατά τα ήδη λεχθέντα, με το Π.Δ. 358/1997 εσκοπήθη, ακριβώς, η τακτοποίηση των 

αλλοδαπών οι οποίοι παρέμεναν, τότε, παρανόμως στην Ελλάδα. 

10. Επειδή, κατά τα λοιπά, από κανένα στοιχείο του φακέλου, προγενέστερο της 

πράξεως εγγραφής του αιτούντος στον κατάλογο ανεπιθυμήτων, δεν προκύπτουν οι 

λόγοι της εγγραφής αυτής. Και ναι μεν οι λόγοι αυτοί θα μπορούσαν να προκύπτουν 

και από άλλα, μεταγενέστερα της επίμαχης εγγραφής, στοιχεία του φακέλου (υπό 

την προϋπόθεση, πάντως, ότι τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε προγενέστερα της 

εγγραφής πραγματικά περιστατικά), στο φάκελο, όμως, ούτε τέτοια στοιχεία 

υπάρχουν. Πράγματι, στην ως άνω πράξη εγγραφής δεν αναφέρεται τίποτε σχετικώς, 

ενώ στην πράξη, με την οποία αποφασίσθηκε η μη χορήγηση στον αιτούντα της 

«λευκής κάρτας», αναφέρεται, απλώς, χωρίς καμία περαιτέρω διευκρίνιση, ότι η 

εγγραφή του στον κατάλογο ανεπιθυμήτων έγινε για λόγους δημοσίας τάξεως, 

ασφαλείας και γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος. Ομοίως, στην πράξη, με την 

οποία διετάχθη αρχικώς η απέλαση του αιτούντος αναφέρεται, απλώς, ότι το μέτρο 

τούτο επιβάλλεται διότι ο αιτών «παραμένει στη χώρα μας παράνομα, χωρίς τις υπό 

του Ν. 1975/1991 νόμιμες διατυπώσεις, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα δημόσιας 

τάξης». Τέλος, στο εισηγητικό σημείωμα, κατ’ επίκληση του οποίου απερρίφθη από 

τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως η ασκηθείσα από τον αιτούντα προσφυγή κατά της 

πράξεως απελάσεως, αναφέρεται ότι η απόρριψη της προσφυγής επιβάλλεται «για 

λόγους εθνικής και δημόσιας ασφάλειας», συνισταμένους στο ότι, σύμφωνα με 

έγγραφα της Διευθύνσεως Κρατικής Ασφαλείας, ο αιτών «δραστηριοποιείται έντονα 

στους εδώ ισλαμικούς κύκλους και φέρεται να είναι στέλεχος της οργανώσεως H.». 

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιληφθείσα της αιτήσεως 

αναστολής εκτελέσεως, την οποία άσκησε κατά των προσβαλλομένων πράξεων ο αιτών, 

έκρινε απαραίτητο να παρασχεθούν από τη Διοίκηση διευκρινίσεις επί των 

αναφερομένων στο ανωτέρω εισηγητικό σημείωμα. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής της 

υποθέσεως απηύθυνε προς τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας 

Τάξεως το από 19.10.1998 έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «(1). Στο από 

1.7.1998 εισηγητικό σημείωμα επί της 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, παρακαλούμε να μας 

γνωρίσετε αν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω εισηγητικό σημείωμα περί 

«δραστηριοποιήσεως 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 επίσης ότι ο αιτών «φέρεται να είναι 

στέλεχος της H.». Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν η πληροφορία αυτή στηρίζεται 

σε συγκεκριμένα στοιχεία, αναγόμενα σε συγκεκριμένες δραστηριότητες 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. Στο έγγραφο αυτό γίνεται 

παραπομπή 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 Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας (…) διατάχθηκε να κινηθεί η διαδικασία 

απομάκρυνσης του αιτούντος ή της απέλασής του, διότι διέμενε παράνομα στη 

χώρα») και προστίθεται 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 ανακοινώσιμα)». 
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11. Επειδή, το γεγονός και μόνον ότι ο αιτών αναπτύσσει δραστηριότητα σε 

«ισλαμικούς κύκλους», σε κύκλους, δηλαδή, σχετιζόμενους με γνωστή (υπό την 

έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος) θρησκεία, δεν αρκεί για να 

θεωρηθεί ότι η δραστηριότητα του αιτούντος θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια. Εν όψει τούτου, ανακύπτει το ζήτημα αν οι λοιποί ισχυρισμοί της 

Διοικήσεως, σύμφωνα με τους οποίους ο αιτών φέρεται ως στέλεχος οργανώσεως 

επικίνδυνης για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αρκούν για να παράσχουν έρεισμα 

στην προσβαλλομένη πράξη εγγραφής του αιτούντος στον κατάλογο ανεπιθυμήτων και, 

κατά συνεκδοχή, στις λοιπές προσβαλλόμενες πράξεις, δεδομένου ότι οι ισχυρισμοί 

αυτοί διατυπώνονται, όπως ήδη εξετέθη στην προηγούμενη σκέψη, κατ’ επίκληση 

στοιχείων, τα οποία η Διοίκηση δεν έχει διαβιβάσει στο Δικαστήριο, επικαλουμένη 

(βλ. το υπ’ αριθμ. 6712/344-366911/5.11.1998 έγγραφο του Προϊσταμένου του 

Κλάδου Αστυνομίας, Ασφαλείας και Τάξεως της Ελληνικής Αστυνομίας προς το 

Συμβούλιο της Επικρατείας) ότι τα στοιχεία αυτά είναι απόρρητα. Μειοψήφησαν οι 

Σύμβουλοι Γ. Παναγιωτόπουλος και Δ. Πετρούλιας, διατυπώνοντας την ακόλουθη 

γνώμη, την οποία ακολούθησε και ο Πάρεδρος Δ. Μακρής : Η προκύπτουσα, από τα 

στοιχεία του φακέλου, αιτιολογία απόρριψης από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της 

ενδικοφανούς προσφυγής του αιτούντος κατά της πράξης του ίδιου Υπουργού, με την 

οποία είχε διαταχθεί η απέλασή του από τη Χώρα, ότι δηλαδή τούτο επιβάλλεται 

«για λόγους εθνικής και δημόσιας ασφάλειας» συνισταμένους στο ότι ο αιτών 

«δραστηριοποιείται έντονα στους εδώ ισλαμικούς κύκλους και φέρεται να είναι 

στέλεχος της γνωστής H.» δεν μπορεί βεβαίως να θεωρηθεί ότι περιέχει δύο 

χωριστές και αυτοτελώς εξεταστέες βάσεις, δηλαδή ότι ο αιτών αφ’ ενός μεν 

«δραστηριοποιείται έντονα στους εδώ ισλαμικούς κύκλους», αφ’ ετέρου δε ότι 

«φέρεται να είναι στέλεχος της γνωστής H.». Η αιτιολογία αυτή έχει προφανώς την 

έννοια ότι η παρουσία του αιτούντος στη Χώρα συνιστά κίνδυνο για την εθνική και 

δημόσια ασφάλεια, για το λόγο ότι φέρεται να είναι όχι απλό μέλος, αλλά 

«στέλεχος» της οργάνωσης H., ως στέλεχος δε της οργάνωσης αυτής «αναπτύσσει 

έντονη δραστηριότητα στους εδώ ισλαμικούς κύκλους» κατά τρόπον ώστε, σύμφωνα με 

την ουσιαστική εκτίμηση των αρχών ασφαλείας που υιοθέτησε ο Υπουργός Δημόσιας 

Τάξης, να επιβάλλεται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Χώρας η 

απέλασή του. 

12. Επειδή το Τμήμα εξέδωσε επί της κρινομένης αιτήσεως την υπ’ αριθμ. 

3631/2002 προδικαστική απόφασή του, με την οποία, κατ’ επίκληση της ερμηνείας 

των άρθρων 20 παράγραφος 1 και 95 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Συντάγματος και 

22 παράγραφοι 1 και 3, 23 παράγραφοι 1 και 2, 24 παράγραφος 1 και 33 του Π.Δ. 

18/1989, την οποία υιοθετεί ήδη και η παρούσα απόφαση (βλ. τα εκτεθέντα 

ανωτέρω, στην πέμπτη σκέψη), ανέβαλε την οριστική κρίση επί της κρινομένης 

αιτήσεως και διέταξε τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως να διαβιβάσει στο Δικαστήριο, 

εντός είκοσι ημερών από την επίδοση της αποφάσεως και κατά τον τρόπο που ο 

ίδιος θα έκρινε συμβατό προς τον ενδεχόμενο χαρακτηρισμό των ως απορρήτων, όλα 

τα στοιχεία, επί των οποίων στηρίζεται ο ισχυρισμός της Διοικήσεως περί του ότι 

ο αιτών φέρεται ως στέλεχος οργανώσεως επικίνδυνης για τη δημόσια τάξη και 

ασφάλεια. Όπως προκύπτει από το οικείο αποδεικτικό, που υπάρχει στο φάκελο, η 

προδικαστική αυτή απόφαση επεδόθη στον Υπουργό Δημόσιας Τάξεως την 13.1.2003. 

Επειδή, εν τούτοις, παρήλθε άπρακτη η ταχθείσα με την προδικαστική απόφαση 

εικοσαήμερη προθεσμία προς αποστολή των ανωτέρω στοιχείων, η βοηθός εισηγητής 

της υποθέσεως υπενθύμισε, με το από 2.6.2003 έγγραφό της προς το Υπουργείο 

Δημοσίας Τάξεως, την υποχρέωση της Διοικήσεως να συμμορφωθεί προς τα 

διαταχθέντα με την προδικαστική απόφαση. Κατόπιν τούτου, διαβιβάστηκε στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας το υπ’ αριθμ. 95/20619-470838/21.9.2003 έγγραφο του 

Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 

στο οποίο αναφέρεται ότι «κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 παράγραφος 2 εδάφιο α' 
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της υπ’ αριθμ. 4000/217/α'/4.4.2003 Κ.Υ.Α., Β' 392, το απαγορευτικό μέτρο 

εισόδου στη Χώρα το οποίο υφίστατο εις βάρος του [αιτούντος] έπαυσε αυτοδικαίως 

να ισχύει από 12.8.2003, καθώς παρήλθε η χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης 

εγγραφής του στον Κατάλογο Ανεπιθυμήτων» και ότι, ως εκ τούτου, η Διοίκηση 

«θεωρεί ότι παρέλκει η υποβολή των στοιχείων βάσει των οποίων ο εν λόγω 

αλλοδαπός είχε καταχωρηθεί στον Κατάλογο Ανεπιθυμήτων». Στη συνέχεια, ο 

εισηγητής της υποθέσεως απηύθυνε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως το από 29.9.2003 

έγγραφό του, με το οποίο επεσήμανε στη Διοίκηση ότι, εν όψει των οριζομένων στο 

άρθρο 32 παράγραφος 2 του Π.Δ. 18/1989, πραγματικά περιστατικά μεταγενέστερα 

της πρώτης συζητήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως δεν ασκούν, κατ’ αρχήν, επιρροή 

στο αντικείμενο της ακυρωτικής δίκης και, εν όψει τούτου, την κάλεσε και πάλι 

να συμμορφωθεί προ τα διαταχθέντα με την υπ’ αριθμ. 3631/2002 προδικαστική 

απόφαση του Τμήματος. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου του εισηγητή της 

υποθέσεως, ο Προϊστάμενος της Διευθύνσεως Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας απηύθυνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το υπ’ αριθμ. 

95/020619-471502/13.10.2003 έγγραφό του, με το οποίο διεβίβασε στο Δικαστήριο 

ορισμένα έγγραφα, τα οποία είχαν ήδη αποσταλεί με προγενέστερα έγγραφα της 

Διοικήσεως, υπογραμμίζοντας ότι μόνον τα έγγραφα αυτά θεωρεί «ανακοινώσιμα». 

13. Επειδή, εν όψει των οριζομένων στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του Π.Δ. 18/1989, 

η λήξη της ισχύος πράξεως προσβληθείσης με αίτηση ακυρώσεως δεν ασκεί επιρροή 

στο αντικείμενο της δίκης και, εν γένει, στην τύχη της αιτήσεως ακυρώσεως, όταν 

η λήξη αυτή επέρχεται σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της πρώτης συζητήσεως της 

αιτήσεως. Κατά συνέπεια, τα εκτιθέμενα στο υπ’ αριθμ. 95/20619-470838/21.9.2003 

έγγραφο του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας, μνημονευθέν ήδη στην προηγουμένη σκέψη, περί του ότι η 

προσβαλλομένη πράξη εγγραφής του αιτούντος στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών 

έπαυσε να ισχύει από 12.8.2003 δεν ασκούν επιρροή εν προκειμένω, εφ’ όσον, 

πάντως, η τελευταία αυτή ημερομηνία είναι μεταγενέστερη της πρώτης συζητήσεως 

της κρινομένης αιτήσεως, επί της οποίας και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3631/2002 

προδικαστική απόφαση του Τμήματος. 

14. Επειδή, όπως ήδη εξετέθη ανωτέρω, στη δωδέκατη σκέψη, η Διοίκηση δεν 

διεβίβασε εν τέλει στο Δικαστήριο, όπως είχε διαταχθεί με την υπ’ αριθμ. 

3631/2002 προδικαστική απόφαση του Τμήματος, τα απόρρητα στοιχεία, επί των 

οποίων ερείδεται, κατά τους ισχυρισμούς της (βλ. το υπ’ αριθμ. 

6712/344-366911/15.11.1998 έγγραφο του Προϊσταμένου του Κλάδου Αστυνομίας, 

Ασφαλείας και Τάξεως της Ελληνικής Αστυνομίας προς το Συμβούλιο της Επικρατείας 

και τα ήδη εκτεθέντα σχετικώς στην ενδέκατη σκέψη), η εκτίμησή της ότι ο αιτών 

πρέπει να εγγραφεί στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών ως επικίνδυνος για τη 

δημόσια τάξη και ασφάλεια. Κατά συνέπεια, η προσβαλλομένη πράξη εγγραφής του 

αιτούντος στον ανωτέρω κατάλογο δεν ευρίσκει έρεισμα στα στοιχεία του φακέλου 

που ετέθησαν υπ’ όψη του Δικαστηρίου και πρέπει, για το λόγο αυτό, βασίμως 

προβαλλόμενο, να ακυρωθεί, ως πλημμελώς αιτιολογημένη. Εν όψει τούτου, καθώς 

και των ήδη εκτεθέντων ανωτέρω, στην πέμπτη, όγδοη και ενδέκατη σκέψη, ως προς 

τη σχέση μεταξύ, αφ’ ενός μεν της ακυρουμένης ήδη πράξεως εγγραφής του 

αιτούντος στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών, αφ’ ετέρου δε των λοιπών δύο 

προσβαλλομένων πράξεων (ήτοι της πράξεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, με την 

οποία αποφασίσθηκε να μη χορηγηθεί στον αιτούντα η «λευκή κάρτα» και της 

αποφάσεως του αυτού Υπουργού, με την οποία απερρίφθη η προσφυγή του αιτούντος 

κατά της πράξεως με την οποία είχε διαταχθεί η απέλασή του από τη Χώρα), 

ακυρωτέες αποβαίνουν και οι τελευταίες αυτές πράξεις. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι 

Γ. Παναγιωτόπουλος και Δ. Πετρούλιας διατυπώνοντας την ακόλουθη γνώμη την οποία 

ακολούθησε και ο Πάρεδρος Δ. Μακρής : Ο υπό κρίση λόγος ακυρώσεως είναι 
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απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι για την απέλαση αλλοδαπού από τη Χώρα για λόγους 

εθνικής ασφαλείας αρκεί, κατά νόμον, σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά από τη 

μειοψηφία στη σκέψη 5, η επίκληση γενικώς της συνδρομής λόγων εθνικής 

ασφαλείας, χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός των πραγματικών 

δεδομένων που δικαιολογούν την ανωτέρω εκτίμηση, ούτε δε και η αναφορά των 

συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπ’ όψη. 

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Δέχεται την υπό κρίση αίτηση. 

Ακυρώνει : α) Την υπ’ αριθμ. 95/20619-433278/13.2.1998 πράξη του Προϊσταμένου 

της Διευθύνσεως Κρατικής Ασφαλείας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως περί εγγραφής 

του αιτούντος στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών. β) Την υπ’ αριθμ. 

95/20619-6210-Α/20.7.1998 πράξη του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, με την οποία 

αποφασίσθηκε να μη χορηγηθεί στον αιτούντα η «Κάρτα Προσωρινής Άδειας 

Παραμονής». γ) Την από 20.7.1998 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 

απορριπτική της ενδικοφανούς προσφυγής του αιτούντος κατά 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 από τη Χώρα. 

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. 

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος, η οποία ανέρχεται στο 

ποσό των επτακοσίων εξήντα (760) ευρώ. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Σεπτεμβρίου 2004 και η απόφαση δημοσιεύθηκε 

σε δημόσια συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2005. 

Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος Η Γραμματέας του Δ' Τμήματος 

Μ. Βροντάκης Α. Τριάδη 


